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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo investigar as crenças de professores quanto ao 
papel da habilidade de leitura em Inglês em escolas públicas estaduais de ensino 
médio de Natal, identificando o valor social do processo de aprendizagem desse 
idioma para alunos de língua estrangeira. A partir do entendimento de estudos sobre 
leitura, tanto na área da Psicologia Cognitivista, como em Gibson & Levin (1975), 
quanto na área da Psicolinguística, como em Goodman (1970) e DEL RÈ (2006), 
nós pesquisamos as percepções dos professores sobre as habilidades e 
competências que devem permear suas práticas educativas, através de seus 
conhecimentos sobre teorias da aquisição da linguagem como o Cognitivismo 
(PIAGET, 1961) e o Interacionismo Social (VYGOTSKY, 1979) e os documentos 
oficiais (PCNEM, 1999; PCN+, 2002) que são os parâmetros para o ensino de uma 
língua estrangeira no Brasil. Levamos em consideração outros fatores que 
influenciam a escolha das metas e os objetivos a serem trabalhados, tais como: 
intensidade da carga de trabalho dos professores, o número de turmas e alunos por 
turma para cada professor, materiais e tecnologias disponíveis, entre outros fatores 
que desempenharão um papel importante na escolha de metodologias adequadas. 
Para a realização de um estudo de caso, dois questionários foram utilizados na 
construção de entrevista dirigida com quatorze professores de Inglês em vinte 
escolas. De acordo com os dados sobre as crenças dos entrevistados verificamos 
que na visão dos professores a habilidade de leitura parece não ter um tratamento 
especial no ensino da língua estrangeira, devido a fatores que prejudicam este 
processo e, portanto, que os professores não percebem os reais objetivos do ensino 
de Inglês para alunos de escolas públicas estaduais em Natal. Como consequência, 
o atual processo de ensino dificulta a formação de aprendizes autônomos capazes 
de lutar por uma transformação social. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Leitura, Língua Estrangeira, Escola Pública, Ensino Médio, 
Função Social. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

This dissertation aims at investigating the teachers’ beliefs about the role of the 
reading ability in English at public state high schools in Natal and identifying the 
social value of the process of learning English for students of a foreign language. 
From the understanding of studies on reading, both in the field of Cognitive 
Psychology, as in Gibson & Levin (1975), as in the area of Psycholinguistics, as in 
Goodman (1970) and Del Re (2006), We researched the teachers’ perceptions about 
the skills and competencies that should permeate their educational practices, through 
their knowledge about theories of language acquisition as Cognitivism (Piaget, 1961) 
and Social Interactionism (Vygotsky, 1979) and the official documents (PCNEM, 
1999; PCN+, 2002 ) that are the parameters for teaching a foreign language. We 
took into consideration other factors that influence the choice of the goals and the 
objectives to be worked out, such as: intensity of teachers’ workload, number of 
classes and students per class for each teacher, materials and technologies 
available, among other factors that will play an important role in the choice of the 
appropriate methodologies. To conduct a case study, two questionnaires were used 
in the construction of direct interviews with fourteen English teachers in twenty 
schools. According to data on the teachers’ beliefs we could find that for them the 
reading ability does not seem to have an special treatment in the teaching of a 
foreign language due to factors that undermine this process and therefore make 
teachers do not realize the real objectives of teaching English at public state high 
schools in Natal. As a consequence, the current process of education complicates 
the formation of autonomous learners capable of fighting for a social transformation. 
 
KEYWORDS: Reading, Foreign Language, Public School, High School, Social 
Function. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação tem como interesse verificar as percepções dos professores 

de escolas públicas (EP) de ensino médio do município de Natal, vinculadas à rede 

de educação do Estado do Rio Grande do Norte quanto ao papel que a habilidade 

de leitura tem no ensino de Língua Inglesa (LI) como língua estrangeira (LE), 

focalizando a natureza social e educacional da linguagem através da ênfase no 

ensino dessa habilidade linguística.  

Quando se está na universidade, especificamente aprendendo várias 

possibilidades de como mediar todo o conhecimento adquirido durante vários 

semestres para em seguida pormos em prática em sala de aula, é compreensível 

que os primeiros passos que procuremos dar com nossos próprios alunos quando 

saímos para essa prática reflitam ou tentem reproduzir nossas crenças sobre o tipo 

de conhecimento que nos foi repassado. Entretanto, quando adentramos na 

realidade das EP, começamos a enxergar que as situações pelas quais transcorre o 

processo de ensino-aprendizagem entre esses espaços são bastante distintas.  

Tomando como exemplo o ensino de LI, objeto de nosso estudo, os alunos 

universitários da graduação em inglês, em comparação com os alunos do ensino 

médio em geral, possuem um melhor grau de domínio prévio da língua, o que já 

deve ser levado em conta como ponto fundamental para um crescimento nesse 

aprendizado, além de objetivos claros para com o aprendizado das variadas teorias 

e metodologias de ensino dessa língua e, portanto, boa motivação para a realização 

de todas as etapas necessárias ao alcance desses objetivos. Currículo adequado, 

carga horária suficiente para a realização de diferentes tarefas em diferentes 

habilidades linguísticas e o acesso a bons materiais, além de professores 

qualificados e não sobrecarregados com salas com número elevado de alunos, são 

fatores indispensáveis que corroboram para que o processo educacional se realize 

de maneira plena nesse ambiente, e as quatro principais habilidades linguísticas da 

língua em estudo efetivamente possam ser desenvolvidas. 

 Precisamos destacar que os alunos da graduação, nesse caso, não se 

encontram na universidade necessariamente para aprender o idioma, mas para 

pesquisar teorias e metodologias que irão auxiliá-los em suas práticas futuras, como 

docentes. Após o término da licenciatura, agora como professores, eles tentarão 
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identificar qual o papel dessa segunda língua na vida dos seus alunos e como 

colocar em prática todas as teorias aprendidas num contexto que certamente será 

bem diferente das salas de aulas das universidades.   

 

1.1  JUSTIFICATIVA 

 

Com a experiência no trabalho com a leitura em LI em sala de aula tive a 

chance de refletir sobre a necessidade de pesquisar essa habilidade, uma vez que 

grande parte do aprendizado adquirido na universidade, ao menos para o contexto 

situacional das EP, parece não dar conta daquilo para o qual o mesmo se propôs – o 

qual seria a “obrigatoriedade” de o professor ensinar as quatro habilidades 

linguísticas de forma que ao término do ensino médio o aluno fosse capaz de ler, 

escrever, falar e ouvir com o mesmo grau de eficiência em cada uma dessas 

habilidades. 

Podemos verificar em vários estudos, como em Miccoli (2007), que as 

experiências em sala de aula quando voltadas mais para o ensino da leitura e escrita 

referem-se àqueles professores que dão importância a uma abordagem clara e 

definida para o ensino da LE. 

Como na área de educação a leitura tem sido um assunto bem explorado, 

mas talvez pouco compreendido, pois muitas vezes não se consegue ter uma 

percepção clara sobre a compreensão leitora e o papel do ensino-aprendizagem de 

leitura, faz-se necessário desenvolver mais pesquisas tanto em língua materna (LM) 

quanto principalmente em LE, por ser essa habilidade um dos principais motivos que 

levam os alunos ao aprendizado da língua, principalmente os que querem cursar 

uma graduação, e até mesmo seguir adiante no mestrado, doutorado, 

desenvolvendo pesquisas, etc. (CARREL, 1988). 

Procuramos, então, contribuir para com as pesquisas sobre priorização do 

ensino de leitura nas aulas de LE a fim de compreendermos não apenas a 

relevância dos benefícios que esse tipo de abordagem pode oferecer a alunos 

aprendizes de um segundo idioma, mas principalmente auxiliar a professores de LE 

em formação ou em serviço nas escolas públicas acerca da necessidade em se 

trabalhar metas e objetivos alcançáveis de acordo com a realidade dessas 
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instituições, na busca de alcançarmos motivação profissional e, consequentemente, 

uma melhor qualidade de vida pessoal. 

 A presente proposta possibilitou um estudo de caso sobre a abordagem do 

ensino de LE nas EP estaduais de Natal/RN, verificando principalmente os 

procedimentos de ensino dos professores e sua visão do papel exercido pela 

habilidade de leitura nas aulas de LI, devido a sua importante função diante da 

realidade na qual os alunos se encontram, das condições de aprendizagem na 

escola, de estado da arte sobre o assunto e da orientação de documentos oficiais ao 

ensino-aprendizagem nessa disciplina. 

 

1.2  PROBLEMA DA PESQUISA 

 

A pesquisa que resultou nesta sistematização foi motivada principalmente 

pela constatação, através da nossa própria experiência em sala de aula, do quanto 

se questiona o ensino de LE, no caso aqui abordado a LI, devido a uma aparente 

falta de funcionalidade com relação ao uso dessa língua no cotidiano dos alunos, 

principalmente das EP. 

Partimos da hipótese de que a falta de um objetivo específico para o ensino 

de LI nessas escolas acarreta um grande desinteresse por parte dos alunos nessa 

disciplina, tornando-a muitas vezes sem prestígio, colocando até mesmo em dúvida 

a obrigatoriedade do ensino dessa língua no contexto educacional brasileiro. Esse 

problema ocasiona desinteresse também por parte de muitos professores. 

Esperamos, muitas vezes, que o aluno domine completamente as chamadas quatro 

habilidades linguísticas para que se observe alguma finalidade para esse 

aprendizado. Essa discussão faz com que não se observe função social para o 

ensino de LI, e principalmente para alunos das classes mais baixas, já que parte-se 

do pressuposto que o aluno infelizmente não será capaz de aprender a língua nesse 

contexto. Este trabalho não prioriza a função social do aprendizado de uma LE como 

sendo importante apenas para o mercado de trabalho, mas amplia essa ideia para 

uma esfera de vida bem mais abrangente na qual se entende a aprendizagem de 

uma segunda língua como o conduto de um indivíduo ao contato com diferentes 

visões do seu próprio contexto sócio-político e cultural a partir do entendimento de 

contextos de outras culturas, preparando-o de modo consciente para uma ação 

crítica e, portanto, transformadora.   
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 Em entrevistas com vários professores, a problemática da viabilidade em se 

dar as quatro habilidades linguísticas nas EP é uma experiência comum a todos, 

conforme Miccoli explica que: 

 

 
Os relatos revelam que a dificuldade de se trabalhar com as quatro 
habilidades é uma experiência comum aos professores, que não 
conseguem principalmente implementar atividades para o desenvolvimento 
das habilidades de escuta e fala adequadas ao número de alunos em sala 
de aula. Integrar as quatro habilidades é uma experiência que desafia o 
professor por ser quase inexistente, mas sabidamente desejável. Os 
professores justificam sua dificuldade no número de alunos em sala de aula. 
(2007, p. 56-57). 
 

 Tratamos, então, da compreensão de um ensino que pode ser acessível, de 

acordo com o espaço físico, tempo e material didático que estejam à disposição dos 

professores para o desenvolvimento de um bom trabalho docente e que tenha 

objetivos e metas não apenas desejáveis, mas que sejam alcançáveis 

principalmente por parte dos alunos. 

 

1.3  QUESTÕES DE PESQUISA 

 

 Se para muitos o ensino de uma LE só tem significado se for possível 

capacitar o aluno a ler, escrever, falar e ouvir com boa proficiência nessas quatro 

habilidades, mesmo constituindo o objetivo almejado por muitos professores de LE 

como já citado anteriormente é, no entanto, prática quase inexistente nas EP 

brasileiras. Vários fatores podem nos levar a compreender essa situação: carga 

horária elevada e alto número de alunos por sala para cada professor; falta de 

condições adequadas básicas para a realização da docência tanto no aspecto físico 

das escolas quanto na falta de material didático específico; nível de formação 

insuficiente para a maioria dos professores da área; baixa remuneração e poucos 

incentivos financeiros, dentre outros fatores. Procuramos entender, diante do 

contexto atual dessa escola, como um ensino direcionado a partir da abordagem do 

ensino da habilidade de leitura pode ajudar o professor a encontrar possibilidades 

que venham a satisfazer o seu trabalho e, principalmente, a ajudá-lo na sua 

contribuição na formação dos seus alunos como cidadãos autônomos, ou seja, 

capazes de continuar a aprender e desenvolver as suas habilidades no dia a dia. 
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 Através desta pesquisa procuramos, então, verificar: 1) qual o papel da 

habilidade de leitura para o ensino de LE a partir de investigação dos procedimentos 

de ensino dos professores das EP; e 2) quais os fatores que possivelmente 

contribuem para a escolha dos professores com relação as suas metas para o 

ensino de LI como LE. 

  

1.4  OBJETIVO GERAL 

 

 O objetivo geral desta dissertação é de pesquisarmos as percepções dos 

professores quanto ao papel da habilidade de leitura no ensino de inglês das EP 

para procurarmos compreender a possibilidade e a viabilidade de aplicarmos uma 

abordagem mais efetiva, a partir de um ensino com ênfase nessa habilidade 

linguística em conformidade com o atual contexto escolar.  

 

1.5  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Considerando o nosso interesse no papel que essa habilidade tem para 

professores das EP em particular, podemos destacar como objetivos específicos 

deste trabalho de pesquisa: 1) apresentar aspectos importantes sobre a aquisição 

da leitura, tentando compreender o seu funcionamento no desenvolvimento 

específico no processo de compreensão dessa habilidade linguística; 2) discutir 

sobre aspectos relevantes que possam viabilizar o ensino de LE no Brasil a partir 

dessa abordagem com ênfase na leitura e sobre a contribuição dos documentos 

oficiais nesse processo; 3) analisarmos os procedimentos pedagógicos dos 

professores de EP estaduais de Natal/RN, através de suas crenças, e o papel que a 

habilidade de leitura exerce diante desse contexto, visando analisar na realidade 

local alguns aspectos relacionados aos demais objetivos propostos nesta pesquisa. 

  

1.6  ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Este estudo está organizado em sete partes. A primeira parte apresenta a 

introdução da dissertação que enfatiza a necessidade de um estudo mais focado no 
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papel da habilidade de leitura em LI para professores de EP. Apresenta-se o 

problema a ser verificado, levantando-se hipóteses que serão analisadas a partir dos 

resultados dos dados da pesquisa os quais serão conduzidos com os objetivos 

propostos. 

 A segunda parte trata sobre o estado da arte da pesquisa, e está dividida em 

dois capítulos. No Capítulo II, dividido em seis tópicos/subtópicos, nós tratamos a 

aquisição da linguagem relacionada à leitura, e processos cognitivos importantes 

para esse aprendizado, além de abordarmos o papel da cultura/socialização. No 

Capítulo III, a partir também de seis tópicos/súbtópicos, abordamos o ensino de LE 

no Brasil, focalizando a habilidade de leitura e o papel que essa habilidade 

linguística realiza dentro desse processo de acordo, principalmente, com parâmetros 

de orientações curriculares oficiais brasileiros e com base nas teorias cognitivistas 

sobre o assunto. 

 Na terceira parte, que compreende o Capítulo IV, em três tópicos 

caracterizamos o tipo de abordagem, procedimentos de coleta e análise de dados, 

apresentando ainda o contexto da pesquisa e perfil dos entrevistados. 

 A partir dos dados coletados, no Capítulo V e que corresponde à quarta parte 

da nossa pesquisa, apresentamos os resultados dos estudos realizados em nosso 

campo. Analisamos esses resultados confrontando entre si várias facetas das 

possibilidades de prática escolar dos professores, mais o estado da arte que 

fundamentou teoricamente esta pesquisa. Esse capítulo está dividido em dezesseis 

tópicos/súbtópicos. 

 A quinta parte da dissertação apresenta as considerações finais da pesquisa 

com as limitações de estudo, leitura dos resultados finais obtidos por meio de 

triangulação dos dados empíricos analisados e sua relação com a teoria estudada a 

fim de apontar o papel da habilidade de leitura para professores de EP e os fatores 

que levam esses profissionais a escolherem sua metodologia própria de ensino de 

LI, além de sugestões. 

 Finalizamos a nossa pesquisa com a sexta e sétima partes, trazendo 

respectivamente as referências bibliográficas que representa toda a base teórica 

desse estudo e os apêndices com cópia dos questionários aplicados aos 

participantes da pesquisa de campo e quadros com a transcrição de todas as 

respostas subjetivas, caso haja a necessidade de mais clareza sobre detalhes 
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quanto aos depoimentos dos professores, sem a necessidade de incluirmos todas as 

informações no relatório principal. 
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2 LINGUAGEM, CULTURA E COGNIÇÃO 

 

 O processo da linguagem é contínuo, e envolve o desenvolvimento de 

sistemas diferentes: o pragmático, o fonológico, o semântico e o gramatical. Este 

capítulo configurará de maneira breve o que algumas teorias ou métodos sugerem 

como principais fatores que influenciam na aquisição da linguagem. Em seguida, 

observaremos, em especial, a influência do componente semântico e a leitura, que 

respeita as palavras e seu significado, mas não descartando principalmente 

aspectos socioculturais e cognitivos. 

 

2.1 A COMPLEXIDADE DA LINGUAGEM E SUA AQUISIÇÃO 

 

Pode não ser uma tarefa das mais fáceis chegarmos a um entendimento da 

natureza dos benefícios do ensino de LI para alunos das EP e principalmente da 

importância de focalizarmos o ensino na habilidade de leitura sem antes discutirmos 

sobre a complexidade da linguagem e sua aquisição. Através de alguns conceitos 

sobre ensino-aprendizagem abordados principalmente pela Psicolinguística e 

Psicologia Cognitivista, buscamos respaldo para o entendimento da aquisição de 

uma segunda língua como atividade interativa na qual o indivíduo constrói 

significados através da mediação e da ativação de processos mentais, além do uso 

de conhecimentos prévios e suas experiências, a fim de confirmar suas predições. 

Feitas essas considerações, abre-se uma possibilidade em observarmos e 

discutirmos, mesmo que de maneira breve, sobre algumas correntes teóricas 

aquisicionistas. Embora utilizemos os termos aquisição e aprendizagem 

intercambiavelmente, sentimos a necessidade de distingui-los, pois acreditamos que 

aquisição e aprendizagem de LE são processos diferentes. Para Figueiredo, 

 
[...] a aquisição de L2 ocorre em um ambiente informal, sendo um processo 
inconsciente, automático e que não requer correção de erros. Em 
contrapartida, a aprendizagem de L2 é um processo consciente, controlado; 
é ajudado pela correção de erros, e ocorre em um ambiente formal (a sala 
de aula). (1995, pg. 7).  
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2.1.1 Empirismo e racionalismo 

 

Segundo Guimarães (1995), as duas primeiras teorias da aquisição da 

linguagem, behaviorismo e o conexionismo, tiveram como base o empirismo. No 

primeiro caso, o aprendiz é uma espécie de “tábula rasa” que somente desenvolve 

seu conhecimento linguístico por meio de estímulos. A partir do conexionismo, 

admitia-se que o cérebro fosse responsável pelo aprendizado instantâneo, no 

momento da experiência empírica, ou seja, embora não se admita que a mente 

participe intimamente do processo de aquisição da linguagem, considera o elemento 

criativo como uma parte integrante desse processo.  

Como contraposição a essas duas primeiras teorias, Chomsky (1965) propõe 

uma teoria que se baseia na rapidez do processo, na criatividade e em regras 

linguísticas prontas, ou a existência de certa capacidade inata, o racionalismo. 

Apenas pelo fato de viver num meio em que se fala uma determinada língua, é 

possível produzir sons nessa língua e assim desenvolvê-la e adquiri-la. De certa 

forma, Chomsky acaba minimizando o papel do conhecimento adquirido na 

aprendizagem da língua, além de possivelmente deixar de lado outros elementos 

que participam desse processo.  

 

2.1.2 Cognitivismo e interacionismo social 

 

 A teoria cognitivista vai vincular linguagem à cognição através de processos 

derivados do desenvolvimento interior individual. Para Piaget (1961), o indivíduo 

constrói estruturas com base na experiência com a cultura através da interação. 

Contudo, não basta estar apenas exposto à interação social, ele deve estar pronto a 

reagir de acordo com uma maturidade que se desenvolverá através de estágios 

durante a vida, na relação linguagem/pensamento. Inspirando-se principalmente em 

Vygotsky (1979), surge o interacionismo social o qual propõe que a criança não seja 

apenas um aprendiz passivo, mas que ele construa seu conhecimento de mundo e 

linguagem, pela mediação do outro.  Não há construção unilateral por se tratar de 

um processo que envolve as duas partes. 

 Podemos afirmar que ambos, Piaget e Vygotsky, insistiram no aspecto 

cognitivo como sendo o fator determinante para o desenvolvimento da linguagem. O 
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que os diferencia é que Piaget tratava esse processo como individual, ou processo 

de internalização do indivíduo, enquanto que Vygotsky observava uma dependência 

da reação de várias pessoas nesse processo de aprendizagem.   

 

2.1.3 A aquisição da linguagem como processo cognitivista-interacionista 

 

 Nossa visão de compreensão leitora compreende o ensino-aprendizagem de 

leitura da mesma maneira interacionista como ocorre a aquisição da leitura. 

Segundo Vogt (1977), à medida que uma criança desenvolve a capacidade de 

representar as intenções à atenção e o conhecimento daquele com quem ela 

interage, ela vai tornando-se independente desse enunciado do outro e construindo 

o seu próprio enunciado. Diante disso, podemos dizer que esse processo é 

dialógico, pois sugere que as nossas palavras baseiam-se na palavra do outro, 

segundo sugere Bakhtin (1998). Para Walesko (2006) essa visão dialógica ainda 

não foi incorporada ao pedagógico, quando o que se constata na escola é um 

professor que quase sempre pretende passar para os seus alunos um conhecimento 

acabado, ignorando por vezes o papel do diálogo que pode oferecer a possibilidade 

de o aluno construir significados, o conhecimento. Esse diálogo não é entendido e 

não está restrito apenas ao contato face a face, mas o contato com o texto e seus 

autores, com as outras disciplinas escolares e a escola como um todo, com a vida. 

 Como a linguagem perpassa por várias atividades humanas internas e 

externas, como na família, no trabalho, etc., essa construção através de interação irá 

se deparar com uma vasta variedade de fatores que influenciarão diretamente na 

aprendizagem de uma língua. Na explicação de Chris Wright (1992), existe uma 

enorme variedade de estilos de vida, cada qual com linguagem e cultura próprias. 

Esses estilos de vida podem ser divididos em duas categorias: aquele que é comum 

a todos e os que são concebidos especialmente por tópicos familiares de forma 

específica para cada indivíduo. Evidentemente que os caminhos de vida comuns à 

maioria das pessoas são concebidos com a existência diária. Exemplo desse tópico 

universal é a socialização, através das compras, ao viajar, em encontros, leitura de 

jornais e revistas. Então, quando se está aprendendo uma língua deve-se ser 

exposto a itens linguísticos relacionados com esse tópico universal.  
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 Além da socialização existe uma enorme variedade de tópicos que são de 

significante importância somente para parte da população. Exemplos: esportes, 

hobbies e interesses, negócios, medicina, literatura, biologia, química, física, 

agricultura, lei, religião e finanças, etc. Essa lista é infinita. Todos terão alguma 

necessidade para discutir ao menos um desses tópicos. Então é comum, numa aula 

de LI, encontrar material pertinente a alguns deles. A extensão com que cada 

indivíduo necessitará de linguagem pertinente a certo tópico dependerá, acima de 

tudo, de quão importante será esse tópico em sua vida diária. Se um tópico não for 

importante para ele, certamente não necessitará compreender alguns dos itens 

linguísticos pertencentes a esse tópico. Deve-se construir uma escala pela qual se 

encontrará o estágio em que cada tópico é crucial na aquisição da sua linguagem 

pertinente. 

No geral, a aquisição da linguagem humana parece percorrer por variados 

tópicos em um contexto social, através de várias formas de estruturas e vocabulário 

especializado. O professor pode até ter grande competência linguística, ou seja, uma 

capacidade inerente que todos os seres-humanos têm para aprender línguas, 

principalmente sua estrutura, vocabulário e sons, mas essa competência será 

pequena em muitas áreas da linguagem nas quais ele desconhece completamente. 

Nesse sentido, Hymes (1979) sugere o conceito de competência comunicativa o qual 

leva em conta não só aspectos puramente linguísticos, mas culturais e contextuais. 

A ideia central é que a língua deve se adequar aos diferentes contextos de uso, e 

não centrar-se à sua forma. Um aluno poderá ter bom domínio gramatical e bom 

conhecimento de vocabulário, entretanto isso não irá garantir o uso da língua com 

propriedade em diferentes contextos sociais. Para esse autor, do ponto de vista do 

ensino, quase tudo dependerá da necessidade do aprendiz. 

Segundo Mackay & Mountford (1978), as pessoas crescem num ambiente 

cultural e social particular de um determinado país ou região. Esse ambiente irá 

determinar qual o tipo de linguagem será usado na vida diária de cada um e as 

diferenças linguísticas irão aparecer tanto nos aspectos culturais e sociais como 

terão efeito nos hobbies, interesses e ocupações. Consequentemente, pessoas de 

diferentes grupos sociais terão seu próprio vocabulário, registros, funções e 

pronúncias. Mudando para um nível individual, todos têm uma diferente posição na 

sociedade. As pessoas se acham em diferentes posições na sociedade e suas 

atividades mudam constantemente, então suas necessidades linguísticas 



25 
 

acompanham essas mudanças e as pessoas aprendem de acordo com suas 

necessidades. Não só a cultura do aluno influenciará no tipo de linguagem que será 

utilizada no seu dia a dia, mas significa primeiramente, de acordo com o FILE III1, 

 
 
[...] considerar positivamente a existência da diversidade cultural; saber 
comparar diferenças e semelhanças entre culturas e valorizar as 
expressões culturais próprias; permitir o diálogo entre grupos culturais; 
entender que não há culturas “melhores” ou “piores”, mas apenas que 
apresentam características próprias, muitas vezes diferentes da cultura 
materna. O acesso a tal conhecimento desempenha importante função 
formativa, pois pode aprimorar a inteligência, a sociabilidade e a 
sensibilidade dos indivíduos, desenvolvendo suas habilidades cognitivas, 
que os tornam mediadores de seu saber e resultam em crescimento 
intelectual, psicológico, senso-motor, socioafetivo, estético e moral. (2002, 
p. 3). 
 

 

Para Ragnhild & Soderbrgh (1977), há evidências de que a aquisição primária 

da linguagem é predicativo de certo estágio de desenvolvimento compreendido 

antes da puberdade devido ao fato de que a criança está adquirindo a gramática da 

sua língua materna, onde a sua capacidade linguística encontra-se num nível 

maximizado, levando-a, por exemplo, a ter um vocabulário de leitura entre 1000 e 

1500 palavras, sendo essas de reconhecimento imediato pela criança sem qualquer 

tipo de hesitação ou análise.  

Se for correto que a capacidade de aquisição da linguagem é maior em 

crianças entre dois e quatro anos, é evidente que diferentes faixas etárias não 

poderão ser necessariamente submetidas aos mesmos processos de ensino-

aprendizagem. Para alunos mais novos um aprendizado por contato direto com a LE 

é mais recomendável, onde eles são expostos a segunda língua em situações 

naturais exatamente como eles aprendem a LM. Com crianças pequenas essa 

possibilidade será, na verdade, o único meio eficaz possível. Para aprendizes mais 

velhos, como indivíduos em idade escolar, é preferível uma abordagem na qual a 

sua atenção seja voltada às regras e técnicas de aprendizagem, além dessa 

exposição a situações naturais da língua. Nesse caso, o estudo é concentrado no 

contexto de se aprender a ler, observando aspectos de decodificação dos signos, 

preferencialmente para se encontrar conexão entre as palavras, focalizando 

aspectos relacionados à vida social do grupo para o qual está sendo ensinada a LE.  

                                                 
1 III Fórum Internacional de Ensino de Línguas Estrangeiras. Universidades Católica e Federal de 
Pelotas, Pelotas, 2002. 
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Basicamente, cada campo de aquisição da linguagem terá diferentes funções 

linguísticas e cada aspecto da linguagem contém um montante de dificuldades e 

materiais a serem aprendidos. Num primeiro estágio, quando um nativo aprende a 

sua própria língua, ele aprende “o que” ele precisa e “quando” ele necessitará dela. 

Isso é o que também determinará a função social para o aprendizado de uma 

segunda língua por parte dos envolvidos no processo, professores e alunos. 

São muitas as variáveis que afetam a situação de aprendizagem de uma LE, 

pois o que parece funcionar numa determinada situação, com um determinado 

aluno, pode não funcionar com outro. Por isso que, segundo Teixeira (2008), 

língua/linguagem (partes inseparáveis de um mesmo fenômeno) é um sistema 

complexo e difícil de ser descrito ou definido, ou até mesmo ensinado. Composto de 

muitos elementos que se interrelacionam, como um sistema dinâmico e complexo, o 

fenômeno da linguagem é considerado como a união de processos cognitivos, sócio-

históricos, político-culturais, e representa a principal ferramenta que permite ao ser 

humano agir e refletir na sociedade. 

Esse processo político-cultural, em particular, foi tratado por Byram & Zarate 

(1994) como fator fundamental para a aprendizagem de uma LE, uma vez que a 

linguagem em sendo utilizada como intercâmbio social, as atitudes e motivações dos 

alunos em relação ao aprendizado da língua alvo, aos falantes da língua e sua 

cultura, afetará na maneira como eles responderão ao que são expostos. Em outras 

palavras, essas variáveis afetivas determinarão o ritmo e o grau de aprendizagem da 

LE. 

Podemos perceber que esse contexto deve sugerir que os professores do 

ensino de LI nas EP precisam estar conscientes de que mesmo a competência 

comunicativa de uma língua vem sempre acompanhada da compreensão dos 

padrões e práticas culturais da língua alvo. De certa forma, para Byram & Fleming 

(2001) essa competência comunicativa como apresentada por Hymes (1979) por si 

só pode não atender às necessidades de um aprendiz de uma LE, pois os alunos 

terão que aprender a reconhecer a realidade sociocultural; porque os participantes 

possuem várias identidades sociais e essas identidades, por sua vez, estão 

relacionadas a certos grupos sociais e às suas práticas culturais. 

Para os aprendizes de uma LE, a aquisição dessa nova língua vai muito além 

de necessidades apenas externas e muitas vezes impostas, ou até mesmo 

padronizadas por um sistema de ensino que não oferece o desenvolvimento de uma 
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consciência crítica e que por vezes subtrai as marcas que indicam a identidade 

social do aprendiz através do uso da linguagem como fenômeno social. Pensar a 

função social para o ensino da LI nas EP, resumindo-a costumeiramente apenas ao 

treinamento do indivíduo para o mercado de trabalho, pode ser no mínimo uma 

tentativa equivocada que pode limitá-lo a um contexto social específico. A 

linguagem, nesse caso, ou o conhecimento da palavra do outro ou mesmo do que 

está por trás do seu discurso deve contribuir para a conquista da emancipação 

humana, o que chamamos anteriormente aqui de autonomia, e que só pode ser 

construída pelo escritor/leitor, ou mesmo ouvinte/falante, quando esse escolhe o seu 

próprio discurso através de uma consciência crítica adquirida com essa nova 

linguagem, ou para ser mais específico, através da aprendizagem de uma LE. 

(BRAHIM, 2003). 

Em uma situação onde a prática da leitura em LE pode ser a ferramenta que 

impulsionará um posicionamento crítico do aluno diante do mundo, a compreensão a 

partir principalmente do texto escrito permitirá a esse aluno o incentivo à pesquisa e 

reflexão da realidade, permitindo que o mesmo explore não apenas a leitura, mas a 

escrita e a oralidade. A partir da compreensão de textos como representação da 

realidade, esse aluno diferenciado que realiza uma leitura crítica2 será capaz então 

de se posicionar diante do mundo e até mesmo reconstruir suas atitudes através da 

interação sujeito-linguagem. O valor educacional dessa aprendizagem permite 

outras leituras que não sejam a do professor, o que no dizer de Orlandi (1988) 

significaria criar apenas leitores que não se percebem como sujeitos das suas 

leituras, mas meros adivinhadores de um sentido já dado pelo professor ao texto, 

subtraindo-se assim a consciência do papel das línguas na sociedade. Ainda 

segundo Orlandi (1988, p.74), “a compreensão supõe uma relação com a cultura, 

com o social e com a linguagem que é atravessada pela reflexão e pela criação”.  

 

2.2 LEITURA E COGNIÇÃO 

 

 A cognição pode ser definida como uma capacidade de elaborar o raciocínio 

que tem como material a informação do meio em que vivemos e o que já está 

                                                 
2 Segundo o conceito de Kuenzer (2002), ler criticamente significa perder, em primeiro lugar, a 
ingenuidade diante do texto dos outros, percebendo que atrás de cada texto há um sujeito, com uma 
prática histórica, uma visão de mundo (universo de valores), portanto uma intenção. 
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registrado na nossa memória, e que esse processo visa à melhor adaptação ao meio 

e que envolve percepção, atenção, memória e ação e nem sempre acontece de 

forma consciente, ou seja, é mais do que simplesmente a aquisição de 

conhecimento, mas um processo de conversão de tudo o que é captado pelo 

aprendiz de acordo com sua identidade e suas experiências. O processo de leitura e 

interpretação de um texto e a aprendizagem de uma LE estão conectados e são 

indissociáveis. Se a interpretação prescinde compreensão, que está intimamente 

ligada ao contexto, é importante considerarmos o que realmente identificamos como 

o papel do contexto, para que todo esse processo se dê de forma efetiva.  

 Em seu artigo sobre cognição no processo de aprendizagem de uma LE, 

Selistre (2005) nos apresenta a Teoria da Relevância, de Sperber & Wilson (1995). 

Para explicar a interpretação humana para um enunciado qualquer, esses autores 

delineiam uma abordagem sobre a comunicação onde os processos de inferência e 

o contexto opera sobre as expressões linguísticas para resultarem numa provável 

interpretação. Os efeitos contextuais que modificam o ambiente cognitivo do 

indivíduo, o que é entendido aqui como o conhecimento de mundo armazenado em 

sua memória, mais todo esforço de memória e raciocínio para o processamento de 

informações são o que caracterizam a definição de relevância tratada nessa teoria.  

 Para exemplificarmos melhor, se considerássemos apenas esses dois 

contextos, seria necessária uma grande demanda de conhecimentos como pré-

requisito para o sucesso da interpretação de um enunciado, o que os autores dessa 

teoria chamam de série infinita de verificações que não cabe claramente no espaço 

de tempo utilizado para a realização de tal tarefa. Eles acreditam que como o 

contexto para a interpretação desse enunciado não seria fixado antecipadamente, 

mas se construiria durante o processo de interpretação, é possível explicar como os 

indivíduos fazem uso de suas crenças e atitudes para depois escolherem entre 

várias suposições aquela que vai ajudá-los na interpretação de um enunciado. 

Diante dessa possibilidade, há uma crítica feita à maioria dos professores de que os 

mesmos só consideram o contexto linguístico e o situacional, quando do 

planejamento das atividades em sala de aula supondo que, segundo Selistre:  

 

[...] o ouvinte/leitor somente recupera a interpretação correta do enunciado, 
aquela pretendida pelo falante/autor, se todo item de informação contextual 
usado na interpretação do enunciado for mutuamente conhecido. (2005, 
p.2). 
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 Propondo uma teoria pragmática de base cognitivista, a explicação de 

Sperber & Wilson (1995) baseia-se no que Selistre chama de suposição fundamental 

sobre a cognição humana – nossa atenção volta-se sempre para o que nos parece 

mais relevante. Isso desencadeia processos inferenciais e o contexto passa a ser 

entendido como um constructo psicológico, ou um subconjunto de suposições do 

ouvinte sobre o mundo.  

 

Transpondo o Princípio da Relevância para o âmbito da aprendizagem de 
LE poderíamos dizer que, quanto mais relevante for o input recebido pelo 
aprendiz, isto é, quanto mais efeitos contextuais produzirem os enunciados 
e menor for o esforço para processá-los, mais facilmente ocorrerá a 
compreensão e maior será a probabilidade de aprendizagem. (SELISTRE, 
op. cit., P. 9). 

 

 Segundo Gagné (1993), a aula de leitura deve ser vista como um momento de 

busca de novos conhecimentos, de novas perspectivas culturais, por meio da LE, 

passando a compreensão leitora na LE como objetivo principal a ser atingido. Essa 

compreensão leitora nada mais é do que a ocorrência de processos componenciais: 

de decodificação, que envolve o emparelhamento da palavra escrita com um 

significado armazenado na memória; compreensão literal, onde o leitor seleciona o 

significado mais adequado para uma palavra dentro do contexto, o que envolve o 

acesso lexical; e compreensão inferencial, que envolve os subprocessos de 

integração (prover inferências), sumarização (resumo mental do texto lido) e 

elaboração (conexão entre o que vem do texto e o nosso conhecimento prévio). 

 Pesquisas em leitura, tanto na área da psicologia cognitivista, como em 

Gibson & Levin (1975), quanto na área da psicolinguística, como em Goodman 

(1970) e Smith (1971, 1973 e 1978), são unânimes em afirmar que tanto as palavras 

quanto os segmentos um pouco maiores chamados de chunks (blocos) são 

reconhecidos pelo leitor de forma instantânea, como um todo, e não por processo 

analítico-sintético. Da mesma forma que se reconhece um objeto através da sua 

configuração geral, as palavras ou “blocos” são reconhecidos pelo todo, sem a 

necessidade de uma análise de suas partes. Vale salientar que esse processo vale 

principalmente para alunos de ensino médio e superior, que possuem certa 

proficiência na leitura em LE, se comparado a uma criança, por exemplo. Assim, as 

palavras num texto qualquer, podem ser reconhecidas instantaneamente por um 

leitor, segundo Kato, 
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[...] em virtude de fazer parte de seu léxico visual. Nenhuma análise é 
necessária, sendo a apreensão feita através do seu contorno (o 
comprimento, por exemplo) e de algumas letras que atuam como pistas. [...] 
Uma palavra como um todo pode não pertencer ao léxico visual do leitor, 
mas após uma primeira decomposição suas partes podem ser 
imediatamente reconhecidas [...] É o que pode ocorrer, por exemplo, com 
palavras derivadas, das quais a base e o afixo podem fazer parte desse 
léxico familiar. (2007, p.35-36). 
 

 

 Considerando, então, não só a palavra isolada, mas a compreensão de 

palavras contextualizadas, a leitura se caracteriza por muitas vezes como um 

processo de antecipação seguido por confirmação, uma vez que o conhecimento 

prévio leva o leitor a reduzir o conjunto de itens possíveis de ocorrer em determinado 

contexto, sendo então a percepção condicionada ou governada por essas restrições. 

Essa leitura poderá provavelmente acontecer de três maneiras: através de resposta 

instantânea diante de estímulo, pois esse item já existe no acervo do que está 

armazenado na memória permanente, em sua forma e conteúdo; através da 

resposta instantânea ao estímulo devido à existência desse item num estado 

chamado de memória de curto prazo; ou através de análises e síntese dos 

componentes de cada bloco no texto. 

 

2.2.1 Estratégias cognitivas e estratégias metacognitivas 

  

 Kato (2007) aborda esses dois aspectos de forma bem clara, identificando o 

papel de cada uma delas no processo de aquisição da leitura. Segundo sua 

pesquisa, as estratégias cognitivas designarão os princípios que regem o 

comportamento inconsciente do leitor, ou comportamento automático. Elas 

possibilitam uma grande eficiência na leitura, só não funcionando (surgimento de 

equívocos), quando há uma situação marcada, que foge aos padrões esperados 

pelo leitor. No processo de leitura, elas não se limitam apenas a explicar 

comportamentos relativos à interpretação sintática de uma frase, pelo contrário, em 

um nível intersentencial elas se revelam quando o leitor tende a fazer 

correspondência entre a ordem linear do texto e a ordem temporal dos eventos, ou 

mesmo ao interpretar vários sintagmas do texto como sendo co-referentes. 

 Quanto às estratégias metacognitivas, essas terão o papel de regular a 

desautomatização consciente das estratégias cognitivas no processo de leitura. Kato 
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trabalha, a partir desse ponto, com o artigo Metacognitive Development and 

Reading, de Brown (1980), onde essa autora lista atividades em leitura de natureza 

metacognitiva. Duas estratégias básicas resumem os processos metacognitivos: 

estabelecimento de um objetivo explícito para a leitura e monitoração da 

compreensão tendo em vista esse objetivo. Porém, Brown encara o aprendiz sempre 

como deficitário, não levando em consideração o fato de que mesmo que grande 

parte dos alunos não apresente monitoração a nível textual não significa que os 

mesmos não possuam ainda estratégias cognitivas de natureza textual.  

 A falha no ensino da leitura pode estar na falta de objetivos claros para 

determinada tarefa, ou seja, aquele aprendiz que enfrenta o texto sem nenhum 

objetivo prévio, dificilmente poderá monitorar sua compreensão tendo em vista esse 

objetivo. Ele poderá até mesmo vir a ler o texto, mas tendo em mente apenas o tipo 

de perguntas que o professor lhe faz, ocasionando numa monitoração que poderá 

acontecer de forma vaga e geral, ou apenas para atender à expectativa da escola e 

não do próprio aprendiz. 

 Como as estratégias cognitivas podem munir o leitor de procedimentos 

altamente eficazes e econômicos, como visto no tópico anterior, que são 

responsáveis pelo processamento automático e inconsciente de informações, e que 

se desenvolvem naturalmente em função do input, a escola pode oferecer condições 

propícias para que os alunos desenvolvam essas estratégias oferecendo um 

estímulo compreensivo e motivador, além da utilização de atividades de leitura 

orientadas com a finalidade específica de criar situações que exijam desses alunos a 

aplicação também de estratégias metacognitivas. Kato conclui que: 

 

O professor criativo e experiente poderá utilizar-se do conhecimento que 
tem a criança e da situação de aprendizagem para, a partir delas, propor 
atividades significativas que levem a criança a utilizar e desenvolver toda 
sua capacidade cognitiva e metacognitiva. (op. cit., p.138). 
 

 A partir dessa concepção teórica, esses conceitos servem apenas de 

ilustração das possibilidades que um aprendiz pode fazer no ato da leitura, como a 

importância da LE na percepção do aluno da sua própria LM, ao se explorar 

aspectos metacognitivos referentes ao conhecimento prévio em seu próprio idioma. 

Vygotsky (1979), John-Steiner (1985) e Baquero (1988) observaram que o aluno, ao 

tentar aprender uma LE, utiliza o sistema linguístico da sua própria LM para 
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compreender enunciados em uma LE, uma vez que o sistema de significados e de 

estruturas perceptíveis para ele, num primeiro momento, foi constituído em sua LM. 

Essa aprendizagem pode então auxiliar na percepção e análise da LM, tendo em 

vista que “o aprendiz pode conceber os seus fenômenos à luz de categorias mais 

gerais, e isso leva a consciência das suas operações linguísticas”. (VYGOTSKY, op. 

cit., p. 137).  
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3 O ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA NO BRASIL  

 

 A necessidade ou importância de aprender uma LE no Brasil, principalmente 

o inglês e mais recentemente o espanhol, tem se justificado pela possibilidade de 

ampliar os horizontes dos alunos para diversas razões que vão desde a busca por 

mero status a real necessidade de se qualificar e preparar pessoas para 

acompanhar a evolução de um novo mundo sem fronteiras, em todas as áreas do 

conhecimento. Este capítulo aborda o papel da habilidade de leitura em LI no ensino 

médio, principalmente nas EP, para o desenvolvimento de uma consciência crítica 

que pode até mesmo ajudá-los com a aprendizagem da LM. Observamos, também, 

como essa habilidade e o próprio idioma são tratados pelos estudiosos na área e 

como são apresentados nos documentos oficiais para o ensino de uma LE na 

educação básica brasileira. 

 

3.1 A HABILIDADE DE LEITURA NO ENSINO DE INGLÊS COMO LE  

 

 O papel da leitura na aula de LE é uma questão que vem sendo debatida e 

tem gerado muita polêmica no Brasil, e que parece dividir os acadêmicos ligados à 

área de ensino de LE, entre os que defendem esse ensino de forma global, através 

da integração de todas as habilidades em sala de aula com o mesmo peso, e os que 

acreditam que a leitura deve ter um papel de destaque diante das demais 

habilidades dentro desse processo.  

 Segundo Paiva (2000), o pontapé inicial para essa discussão pode ter tido 

início em meados dos anos 70 após o surgimento do Projeto Nacional de Inglês 

Instrumental em Universidades Brasileiras, quando professores dessas instituições 

desenvolveram uma metodologia de ensino de leitura com ampla ênfase dada ao 

processo de compreensão e construção de sentido. Inglês instrumental, ou inglês 

para fins específicos (English for Specific Purposes - ESP), numa breve descrição, 

consiste basicamente no treinamento instrumental dessa língua e tem como objetivo 

principal capacitar o aluno, num período relativamente curto, em uma habilidade 

linguística específica. Consonante com a nossa pesquisa, e o objetivo principal 

dessa abordagem, essa capacitação seria direcionada a habilidade de leitura, e a 
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capacidade em ler e compreender o essencial para o desempenho de determinada 

atividade seria o alvo a ser alcançado.  

 O que mais nos chamou à atenção no trabalho de Paiva (2000) é que, para a 

mesma, essa pesquisa sobre a compreensão da leitura na abordagem instrumental 

teve um lado “perverso”, pois o projeto que de início foi desenvolvido para a leitura 

acadêmica, acabou sendo estendido ao ensino médio. Podemos simplificar o seu 

pensamento sobre a questão, quando ela afirma que: 

 

Vários professores secundários brasileiros abraçaram a ideia como uma 
opção cômoda, “pouco trabalhosa” e de fácil controle disciplinar [...] Centrar 
o ensino de inglês no desenvolvimento da habilidade de leitura é ignorar 
que aprender uma língua faz parte da formação geral do indivíduo como 
cidadão do mundo e que entender o outro e como o outro interage auxilia 
nas relações interpessoais. (PAIVA, op. cit., p. 24-29). 
 

 

 Particularmente, discordamos desse ponto de vista que defende a ideia de 

que professores brasileiros do ensino médio que abraçam a leitura como uma opção 

mais próxima à relação entre a sala de aula e a função do ensino em LE tenha 

caráter de comodidade, até porque não é uma habilidade pouco trabalhosa de se 

desenvolver nem mesmo a de mais fácil controle. Segundo Reis (2005), o ensino de 

leitura em LE é por vezes até mesmo desestimulado por razões como a observância 

de que nossos alunos demonstram uma grande deficiência mesmo na leitura em LM, 

e que estudos mostram que aprender a ensinar a leitura em LE é uma tarefa difícil, 

pois aprender a ler demanda tempo, prática e reflexão. Na verdade, há um consenso 

entre a maioria dos estudiosos em LE, como bem destaca Villani (2008), o qual 

atesta que o que predomina nas aulas de LE nas EP é a influência muito grande de 

uma metodologia de ensino calcada na tradução e principalmente na gramática.   

 Acreditamos que uma possibilidade irremediável para o entendimento desse 

conflito entre estudiosos, parte dos próprios pressupostos da abordagem 

comunicativa, sobretudo quando estudos como em Babo (1999) destacam que essa 

abordagem possui raízes que, apesar de uma aparência sedutora e vigorosa, não 

consegue fixar-se com solidez no terreno arduamente penetrável da instituição 

escolar pública por diversos fatores. Segundo a autora, entre outras fraquezas, essa 

abordagem exige dos docentes um nível quase nativo de uma competência 

comunicativa que, muitas vezes, os mesmos encontram-se despreparados por 
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nunca terem podido usufruir, por exemplo, do contato direto com o país cuja língua 

ou cultura se esforçam por fazer aprender. 

 

3.1.1 O papel da leitura na realidade da escola pública 

 

 Em conversas com especialistas na área de ensino de LE, Lima (2009, p. 16) 

apresenta alguns pontos sobre a realidade das EP que ele chama de “realidade nua 

e crua”. Para ele, o professor tem que ser realista e se adaptar a uma grade e carga 

horária que pode não permitir desenvolver amplamente as quatro habilidades 

linguísticas. Como o número de horas é pouco, o tempo realmente não permite dar 

atenção igual a todas as habilidades. E o tempo que o aluno passa em contato com 

o idioma é fundamental: 

 

Se o aluno não continua a estudar a língua estrangeira, ele perde a fluência 
e a coragem de tentar falar. Se não ouvir frequentemente o idioma, deixa de 
ter insumo para a habilidade oral. Sem oportunidades para ouvir e falar, o 
aluno tende a se esquecer das regras gramaticais que aprendeu e 
internalizou. Todos sabem que redigir bem na própria língua materna é uma 
atividade árdua, que exige muita interação entre o aluno e professor ou 
escritor e leitor. Imaginem as dificuldades quando se trata de escrever numa 
língua estrangeira. (LIMA, op. cit., p.14). 

 

 No trabalho de Paiva (2005), ele acredita que mesmo em aulas dedicadas à 

leitura de textos o professor pode inserir atividades que dão oportunidades para o 

desenvolvimento da fala e da compreensão auditiva, onde a LI poderia ser utilizado 

nas instruções e orientações das tarefas, leitura em voz alta do texto, ou até mesmo 

para cumprimentos entre todos da turma. Aos poucos, isso poderia acarretar 

coragem aos alunos para comentar e perguntar nessa língua. O professor não 

estaria dessa maneira sonegando as habilidades orais, mesmo numa aula cujo foco 

central é a leitura e compreensão de textos em LI. Partindo dos próprios textos 

utilizados na aula de leitura, a habilidade de escrita também não ficaria deixada de 

lado, a partir de uma motivação para que a turma fizesse, por exemplo, resumos ou 

paráfrases dos textos lidos. 

 Priorizar a habilidade de leitura não impossibilitará o trabalho nas quatro 

habilidades em sala de aula, desde que não se acredite que para todos os 

brasileiros um segundo idioma seja imprescindível, pois a única opção de aprender 

realmente uma LE implica possivelmente deixar de ser monolíngue. Essa condição 
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de ser bilíngue deve ser esperada principalmente do profissional de LE, que é o que 

o distingue de professores de outras matérias: a sua condição de poder transitar 

entre duas culturas, a materna e a estrangeira, além de competência na metodologia 

de ensino de línguas. Sem adentrar no mérito da importância do bilinguismo para o 

aluno, o problema é que aprender as quatro habilidades exige muito tempo, carga 

horária elevada, e que acarrete um contato intensivo mínimo entre o professor e o 

aluno, o que está totalmente fora da realidade das EP da atualidade. Arriscamos 

afirmar que essa possibilidade nunca esteve completamente ao alcance da nossa 

realidade enquanto estudantes na educação regular. 

 Num primeiro olhar sobre a aprendizagem de uma LE, Lima (2009) observou 

que para que o ensino realize a sua função, as quatro habilidades do estudante 

deveriam ser desenvolvidas em conjunto. Entretanto, os vários elementos 

complicadores como alguns aqui já citados para o desenvolvimento dessas 

habilidades nas EP não viabiliza esse desenvolvimento. Como levar então a cabo 

essa função do ensino de LE, qual seja, ajudar o aluno a se inserir, enquanto 

cidadão, em um mundo plural? Segundo esse estudo, possivelmente conseguimos 

com maior clareza quebrar um pouco do preconceito sobreposto à parcela dos 

estudiosos em LE que acreditam no importante papel que a leitura representa na 

aula de uma segunda língua nas EP: 

 

O aprendizado da leitura em línguas estrangeiras pode contribuir para o 
desenvolvimento da competência de leitura em língua materna. Isso porque 
os alunos entram em contato com estratégias de leitura e gêneros textuais 
diversos, elementos essenciais para o desenvolvimento do conhecimento 
textual de um leitor. Além disso, o professor pode contribuir para o 
desenvolvimento do conhecimento enciclopédico e cultural do estudante a 
partir da escolha dos textos a serem trabalhados em sala de aula. Dessa 
forma, o desenvolvimento da leitura pode, sim, contribuir para que a 
aprendizagem de línguas estrangeiras cumpra a função social de contribuir, 
de alguma forma, para a construção da cidadania do estudante. (LIMA, op. 
cit., p. 29-30). 
 

 Seja à leitura em LE ou em LM, se não lê sempre, o aluno não adquire novos 

conhecimentos e pode perder o processo de reflexão sobre o que leu. Nesse caso, a 

leitura também deve ser um processo contínuo, que começa na escola e continua ao 

longo da vida. Sozinho, em casa, o aluno de LI provavelmente se perca nesse 

processo continuo com habilidades como escrever, falar, ouvir, pois não vive no 

geral a cultura desse segundo idioma. Mas a habilidade de leitura estará mais 
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presente na sua vida cotidiana, contribuindo para a continuidade desse processo de 

aprendizagem em outros ambientes, que não apenas o escolar. 

 Para Carmagnani (1987), a importância da leitura dentro do contexto da 

realidade das EP é inquestionável por diversas razões. Além de a linguagem escrita 

ainda ser o meio mais privilegiado para a veiculação de conhecimentos, pela escola, 

a leitura se levada a efeito crítico e reflexivo conduz o indivíduo a sua plenitude. Da 

mesma forma, essa habilidade favorece ao aluno uma maior participação em seu 

meio, visto que a oralidade no cotidiano desses alunos acontece de forma quase 

que por completa em LM. Psicolinguistas como Smith (1978) e Goodman (1970) 

questionaram o conceito de leitura tida por muito tempo como habilidade passiva, 

pois eles defendem que a leitura, ao contrário, é um processo ativo de construção 

mental, o que reforça para eles que a informação dada pelo cérebro é maior que 

aquela recebida pelos olhos. Estudos como esse combatem o argumento simplista 

daqueles que entendem o ensino da língua nas EP como sendo característico de 

uma língua morta caso não se dê a mesma ênfase às quatro principais habilidades 

linguísticas. 

  No trabalho de Souza (1984), podemos observar claramente a tendência em 

se privilegiar o ensino da leitura nas EP de ensino médio, quando aponta fatores que 

são decisivos para a escolha desse tipo de abordagem. O trabalho com a leitura 

necessariamente não requer do aluno um alto grau de conhecimento prévio da 

língua falada. Isto é particularmente relevante em nossa realidade, que não nos 

possibilita condições reais de um trabalho mais voltado à habilidade oral. Outro 

aspecto importante segundo ele é: 

 

[...] em termos de conteúdo, os materiais para o ensino de LE estariam mais 
ligados às nossas necessidades caso reforçassem ou abrangessem os 
conteúdos de outras disciplinas na forma de textos para a leitura [...]. 
(SOUZA, op. cit., p. 5). 
 
 

 Ao enfatizar a leitura, o professor também minimiza o problema de limitação 

de tempo separado para o ensino de LE pela escola e o do número excessivo de 

alunos por turma. Há uma flexibilidade maior de trabalho com a leitura em sala de 

aula e extraclasse, com grupos maiores de alunos; ao contrário da ênfase na 

oralidade, o que demandaria uma prática com grupos menores em sala de aula, 

além de limitar o tipo de atividades extraclasse. 
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 Embora já tenha sido exposto aqui de forma fragmentada um pouco da 

realidade das escolas, nos estudos de Oliveira ele nos chama à atenção para os 

principais pontos da real situação das EP na atualidade: 

 

Nas salas de aula, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, 
geralmente encontra-se um grande número de alunos por turma, ou seja, 
40, 50, 60 e até 70 alunos por sala [...] Sendo a carga horária semanal 
destinada a inglês, geralmente, 100 minutos distribuídos em duas aulas que 
nem sempre são geminadas [...] muitas escolas públicas não dispõem dos 
recursos físicos necessários para a condução adequada de aulas de línguas 
estrangeiras, como, por exemplo, equipamentos audiovisuais e livros 
didáticos adequados [...] a grande maioria dos professores de línguas 
estrangeiras nas escolas públicas no Brasil falam muito pouco ou não falam 
a língua estrangeira que lecionam. (OLIVEIRA, 2009, p. 28-29). 
 

 Não podemos nos esquecer de um fator fundamental e decisivo e que 

determina, em muito, o que deve ser priorizado no ensino de LE, principalmente 

quando nos reportamos ao ensino médio no Brasil: o vestibular. Schmitz (2009) nos 

lembra que os concursos vestibulares determinam em grande parte o conteúdo 

programático da escola secundária. Essas provas consistem basicamente em leitura 

e interpretação de textos, além de perguntas sobre a gramática do idioma. Talvez, 

se os vestibulares cobrassem, além da habilidade de leitura, a compreensão auditiva 

e habilidade de fala, as EP e particulares mudariam parte dos seus objetivos de 

ensino. 

  

3.1.2 A leitura em LE e a abordagem do inglês para fins específicos  

 

 Como já observado no tópico anterior, a abordagem ESP foi elaborada a fim 

de capacitar o aluno no domínio da habilidade de leitura para fins específicos. Esse 

ensino está fundamentado, em boa parte, no resultado de cerca de trinta anos de 

pesquisas realizadas pelo Conselho Britânico com o apoio do Ministério da 

Educação (MEC) e colaboração de linguistas ingleses e brasileiros, principalmente 

da Universidade de São Paulo (USP) e da Pontifica Universidade Católica de São 

Paulo (PUC). 

Segundo Cruz (2001), no Brasil historicamente o enfoque dado à leitura 

dentro do processo de ensino-aprendizagem de LE tem variado de acordo com a 

corrente metodológica em voga. Até o final da década de 40, esse processo estava 

centrado na leitura e tinha por base o método do ensino da gramática e tradução. A 
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partir da Segunda Guerra Mundial desenvolveu-se o método áudio-lingual. O inglês 

instrumental propriamente dito surgiu no final da década de 70 a partir da demanda 

feita aos departamentos de Letras Anglo-Germânicas ou de Línguas Modernas por 

cursos de LI especializados para vários departamentos de ciências, pura e 

aplicadas. Era oferecido nas universidades como inglês técnico e logo passou a ser 

denominada de inglês instrumental, sendo utilizado não só em universidades, mas 

também em escolas técnicas, em cursos preparatórios para concursos e algumas 

poucas escolas de primeiro e segundo graus. 

 Sabe-se que diferentes atividades humanas requerem itens linguísticos 

específicos. O inglês para fins específicos é, basicamente, a aquisição da linguagem 

com foco em aspectos de linguagem pertinentes a um campo particular da atividade 

humana num período de tempo imposto pelos docentes. A sua metodologia tem 

como premissa básica levar o aluno a descobrir suas necessidades escolares ou 

profissionais dentro de um contexto autêntico, oriundo do mundo real. Ainda para 

Cruz (2001) é de crucial importância e significado a introdução dos meios por onde 

as atividades serão introduzidas e como elas serão praticadas. O curso típico do 

inglês instrumental é elaborado a partir do levantamento de situações em que o 

conhecimento específico da LI permite ao aluno desempenhar melhor uma função 

linguística específica. Alunos ou profissionais que trabalham com relatórios, 

pareceres, manuais, artigos e textos em LE aprendem estratégias para facilitar a 

leitura e compreensão, sem que seja necessária a tradução na íntegra. Significa que 

o estudo está centrado em problemas específicos que as pessoas vivenciam em sua 

vida diária. O resultado dessa metodologia é que a aquisição terá grande resultado 

nessa situação e que o aprendiz possivelmente terá grande interesse nos seus 

estudos e boa motivação para o aprendizado, diante de seu sucesso. Nesse caso, 

os objetivos da leitura passam a ser a construção de significados e o aprendizado 

auto-regulado.  

Para Hutchinson & Waters (1996), o processo de leitura é concebido como 

uma interação entre o leitor, o texto, e o contexto; o leitor passa a ser visto como um 

sujeito ativo, um bom usuário de estratégias e um aprendiz cognitivo. A informação é 

armazenada na memória de longo prazo. A essência da aprendizagem constitui em 

ligar novas informações ao conhecimento prévio sobre o tópico, a estrutura ou o 

gênero textual e as estratégias de aprendizagem e a construção dos significados 

dependem da habilidade do leitor de refletir, controlar, planejar, monitorar a 
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compreensão e revisar os usos das estratégias. A leitura é fonte de diversos tipos de 

informação sobre a LE, o povo que a fala e sua cultura, além de ser o contexto ideal 

para apreensão de vocabulário e sintaxe em contextos significativos, permitindo ao 

aluno a assimilação das novas informações apresentadas, sendo assim importante e 

fundamental ao aperfeiçoamento das demais habilidades e à expansão do 

conhecimento. Baseados nesses pressupostos, alguns pesquisadores da leitura 

como os próprios Hutchinson & Waters acreditam que o significado não está contido 

necessariamente nas palavras, na página. É o leitor quem constrói significados, 

fazendo inferências e interpretações.  

Segundo Johnston (1985), os processos da compreensão e os processos da 

memória caminham lado a lado.  Evidentemente que a mensagem compreendida 

estará retida na memória melhor do que aquela não compreendida. A compreensão 

leitora não é somente um processo que se inicia imediatamente após a recepção da 

informação pelo leitor, mas é principalmente um produto da interação entre leitor e 

texto. 

 Não podemos pensar o aprendizado da LI nas escolas apenas por prazer ou 

como experiência cultural e social. De fato deve haver a consciência do objetivo pelo 

qual o aprendizado será aplicado. Esse objetivo está frequentemente associado com 

requerimento profissional, acadêmico, vocacional ou ocupacional. Nesse caso, sem 

o conhecimento na LE o desenvolvimento nas esferas de escolhas de trabalho 

pretendidas será restrito ou até mesmo nulo. Quando as necessidades estão claras, 

os objetivos da aprendizagem podem ser definidos nos termos os quais a linguagem 

será trabalhada. O resultado é quase que imediato. O ensino pode estar sendo 

efetivo ao passo em que o aprendiz começa a demonstrar habilidade de leitura na 

área requerida. Pequenos ajustes são feitos naturalmente com relação aos materiais 

utilizados e o método de ensino é acomodado às habilidades cognitivas particulares.  

Uma importante distinção precisa ser feita: inglês para fins específicos implica 

um alvo especial. Esse alvo deve determinar a área precisa da língua requerida, 

habilidades necessárias e a escala de funções pela qual a língua será colocada. 

Contudo, não implica necessariamente em uma linguagem especial. É comum 

confundir a ideia de uma linguagem especial com aquela com um alvo específico. O 

único caminho para simplificar-se a noção de “linguagem especial” seria apresentá-

la como o uso de um repertório restrito de palavras e expressões selecionadas a 

partir da língua. E isso não traduz o significado de ESP. Para Celani (1988), a 
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ênfase na palavra especial ou específica, deve ser firmemente colocada sobre o 

propósito ou finalidade do aprendiz ao aprendizado da língua e não na língua em si 

o qual ele está aprendendo. O que constitui a variação linguística é exatamente o 

uso pela qual a língua é colocada em circunstâncias particulares e por usuários em 

particular. 

 

3.2 A LÍNGUA ESTRANGEIRA NO ENSINO MÉDIO 

 

Grande parte dos documentos e autores até agora considerados nesta 

pesquisa refere-se basicamente à LE em geral, embora nosso enfoque esteja 

concentrado na LI por três fatores: é a língua estrangeira trabalhada na maior parte 

das escolas públicas de ensino médio do município de Natal, em todas as séries; há 

uma clara ênfase atribuída a esse idioma por parte dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN); e por fim, quer apreciemos ou não, a LI tem ocupado um status de 

língua global como constatado em estudos como de Rajagopalan: 

 

Estima-se que perto de 1,5 bilhão de pessoas no mundo – isto é ¼ da 
população mundial – já possui algum conhecimento da língua inglesa e/ou 
se encontra em situação de lidar com ela no seu dia-a-dia. Acrescente-se a 
isso o fato ainda mais impressionante de que algo em torno de 80 a 90% da 
divulgação do conhecimento científico ocorre em inglês. Ou seja, quem se 
recusa a adquirir um conhecimento mínimo da língua inglesa corre o perigo 
de perder o bonde da história. (2005. p. 149).  
 

Assim como para Rajagopalan, os estudos de Jorge (2009) apontam que um 

dos pilares para a elaboração de qualquer proposta de ensino de uma LE nas 

escolas, como a LI, está na compreensão dos objetivos de seu ensino. E no Brasil, 

tende-se a perceber essa língua como estando em um espaço privilegiado em 

relação aos contextos culturais, políticos e sociais na contemporaneidade. Ainda 

segundo a autora, para muitos a LI tem sido considerada como uma língua 

internacional que pode facilitar a comunicação em tempos de mundo globalizado e 

mesmo para os pesquisadores que discordam o status dessa língua como língua 

internacional, esses defendem que:  

 

[...] o ensino de inglês, como de toda e qualquer língua estrangeira, deve 
ser feito levando em conta as necessidades do local onde essa língua é 
ensinada, ressaltando que o objetivo maior do ensino de inglês no mundo 
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globalizado é criar oportunidades para o aprendiz participar da globalização 
de maneira emancipada. (JORGE, op. cit., p. 163). 

 

Faz-se necessário registrarmos que o enfoque dado ao estudo do ensino da 

LI nas EP, nesta pesquisa, conforme afirmativas coerentes e verdadeiras sobre esse 

idioma e constatadas nas referências anteriores no que diz respeito à sua 

importância no contexto mundial atual, não pode sobrepor às necessidades de 

indivíduos outrora denominados aqui como alunos críticos, autônomos e que fazem 

parte de um universo de identidades plurais, como já mencionado, e que porventura 

podem estar motivados ao aprendizado de outra LE que não o inglês. Além de essa 

escolha encontrar-se oficialmente contemplada inclusive nos documentos oficiais de 

orientação à educação básica para as EP, como veremos mais adiante, anulando 

essa possibilidade estaríamos, portanto, entrando em contradição com toda a busca 

de uma função social para o ensino da própria LI para os alunos brasileiros, quando 

nos pautamos até o momento no uso da linguagem como fenômeno social. 

A respeito da compreensão geral dos objetivos do ensino de uma língua (seja 

LE ou não), muitos professores pensam que a parte mais importante desse processo 

significa apenas ensinar sua gramática e seu vocabulário. No Brasil, quanto ao 

ensino de LI, a aprendizagem é frequentemente voltada para a tradução e 

memorização. Isso não quer dizer que conhecer a gramática e o vocabulário não 

sejam aspectos muito importantes para aprender a se comunicar em uma LE. Ainda 

segundo Jorge, precisamos pensar que quando ensinamos a LI, por exemplo, 

atravessamos outros aspectos como à cultura de um país, ou maneiras de 

representar um povo. 

 

O caráter educativo de ensino de uma LE está nas possibilidades que o 
aluno pode ter de se tornar mais consciente da diversidade que constitui o 
mundo. As múltiplas possibilidades de ser diferente, seja pela cultura, seja 
pelas identidades individuais, podem fazer com que o indivíduo se torne 
mais consciente de si próprio, em relação a seu contexto local e ao contexto 
global. (2009, p. 163).      

 

 O que podemos enfatizar, num primeiro momento, sobre o ensino de LE no 

ensino médio no Brasil, como o mesmo foi realmente inserido historicamente e quais 

as suas motivações, é tratado por Guimarães (2005), quando do estudo nos 

currículos escolares brasileiros desde o século XIX. A reforma curricular de 1868 

consolidou a presença do método gramática-tradução. Logo em seguida, em 1915, 
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excluiu-se o estudo da literatura do currículo, estabelecendo o desenvolvimento da 

oralidade e da escrita como foco. Contudo, verificou-se que, mesmo nessa época, as 

provas de vestibular continuaram a ter um caráter literário, o que apontava para uma 

continuidade do uso do método gramática-tradução, inadequado para o que foi 

proposto na reforma curricular daquele ano. Em 1935, mais uma intervenção do 

governo a fim de resolver esse dilema: 

 

[...] o ensino de inglês deveria ser feito em língua inglesa, embora se 
mantivesse obrigatória a leitura das obras clássicas da língua [...] o governo 
tentou criar um perfil [...] de acordo com um objetivo que girava em torno ou 
do desenvolvimento da leitura ou do desenvolvimento da oralidade e da 
escrita. A função do ensino [...] era determinada ou por necessidades 
práticas decorrentes das relações políticas e comerciais entre o Brasil e 
outros países, ou por objetivos de ordem cultural [...]. (GUIMARÃES, op. cit., 
p. 26). 
 

 Nas décadas de 1960 e 1970 ocorreu a chamada universalização do ensino 

fundamental e médio. Na prática, todos os brasileiros em idade escolar tinham o 

direito à escola, e principalmente a oportunidade de frequentá-la pela sua 

gratuidade. Não queremos aqui entrar em detalhes no debate, como em Leffa 

(2007), sobre o surgimento, a partir desse momento, da escola de rico, onde 

supostamente se aprenderia mais, e a escola de pobre, as antigas EP, que eram de 

qualidade e transformaram-se, segundo o autor, em escola de segunda categoria. 

Trata-se apenas de uma possibilidade de situar os acontecimentos de forma mais 

clara, visto que foi nesse contexto que a língua estrangeira tornou-se obrigatória no 

currículo do segundo grau (Lei 5.692/71). 

 Desde o final da década de 1990 até os dias de hoje, parâmetros curriculares 

oficiais servem como base para o entendimento do ensino de LE nas EP do Brasil, 

desde o ensino fundamental até o ensino médio. 

   

3.3 OS DOCUMENTOS OFICIAIS E O ENSINO DE LE 

 

 Há muita discussão suscitada pelo papel do ensino-aprendizagem dos 

estudantes de uma língua estrangeira, principalmente das escolas públicas. No 

Brasil, para complementar a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96, foram 

publicados os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino fundamental (PCN) 

e os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino médio (PCNEM), 
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respectivamente em 1998 e 1999. Eles surgem com a proposta de transformar o 

sistema educacional brasileiro, buscando a expansão e melhoria na qualidade do 

ensino, preocupados com a inserção dos jovens num mundo marcado pela 

competitividade, principalmente para aqueles que ingressam no mercado de 

trabalho.  

 Para o ensino da LE, as ideias atualmente contidas nos PCNEM parecem 

contrapor-se à concepção de que essa língua seria apenas uma atividade extra, sem 

nenhum papel importante na formação do aluno. Nessa visão, a LE deve ser 

trabalhada através de um enfoque social, dando base para que os alunos reflitam 

sobre quem são e qual a sua situação no mundo. Desta forma, ela pode funcionar 

como meio de expandir conhecimentos e capacidade crítica. A partir da elaboração 

desses documentos, a LE passa a ser inserida numa área determinada – 

Linguagem, Códigos e suas Tecnologias – assumindo o papel de parte indissociável 

no conjunto de conhecimentos essenciais que permitem ao estudante aproximar-se 

de novas culturas ampliando a possibilidade de envolver-se e envolver outros no 

discurso. 

Os PCNEM mostram um breve panorama sobre a situação das línguas 

estrangeiras modernas (LEM) no ensino médio, ressaltando principalmente o 

aprendizado de uma LE para o mundo do trabalho, destacando a importância da LI 

como instrumento essencial para operar no que chamam de capitalismo globalizado, 

contribuindo para a elevação cultural do estudante e para o conhecimento da cultura 

de outros povos. De acordo com as suas orientações, as propostas educativas no 

campo do ensino de LEM têm a finalidade de promover uma abordagem de ensino 

comunicativa e diversificada, enfatizando a questão social, visando o acesso a vários 

tipos de informação, contribuindo para a formação geral do indivíduo: 

 

[...] deixa de ter sentido o ensino de línguas que objetiva apenas o 
conhecimento metalingüístico e o domínio consciente de regras gramaticais 
que permitem, quando muito, alcançar resultados puramente medianos em 
exames escritos. (PCNLE, 2002, p. 148). 
 

 

 Depois dos PCNEM, foram publicadas, em 2002, Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+), com a intenção de 

propor mais detalhadamente o que os PCNEM apregoavam. Ambos os documentos 
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sugerem que a LE deve ser trabalhada de maneira que haja uma mudança na atual 

situação do ensino das LEM nas escolas brasileiras, considerado-a como de pouca 

eficácia3. Embora no geral não haja contradições entre esses documentos, a leitura 

dos PCN+ parece mais fácil justamente pela maneira como algumas partes desse 

documento encontram-se mais detalhadas, principalmente quanto aos 

procedimentos de ensino de LE. 

 Outro documento considerado fundamental para professores que trabalham 

com o ensino de LE é o Quadro Comum Europeu de Referências para as Línguas 

(QECR), o qual surgiu no início dos anos 2000 como resultado de diversos estudos 

realizados ao longo de mais de dez anos por especialistas europeus, dentro do 

projeto geral de política linguística do Conselho da Europa. O QECR não possui 

caráter dogmático e, apesar de não ser o seu propósito indicar o método de ensino a 

ser seguido, observa-se um esforço constante para ater-se aos princípios teóricos 

mais atuais para o ensino de LE, ou a linha metodológica postulada pelos princípios 

comunicativos. 

 A compreensão de textos escritos é encarada como parte da competência 

comunicativa e está vinculada às situações de ensino-aprendizagem e à função que 

ela desempenha nas atividades reais. Dessa forma, não se restringe à simples 

decodificação do signo linguístico ou à compreensão isolada de vocábulos, mas 

define-se como um processo amplo, que vai muito além do reconhecimento das 

palavras e que implica, necessária e obrigatoriamente, o domínio de habilidades 

perceptivas, decodificação, inferência, predição, estabelecimento de relações, assim 

como a adequada utilização de recursos auxiliares como dicionários, gramáticas, 

computador, etc. Esse documento é muito utilizado como parâmetro para a 

elaboração de materiais didáticos ou definição de níveis de proficiência, o que o 

torna utilizado fora da Europa. No Brasil, o QECR limita-se principalmente a 

professores de cursos de idiomas e, por esse motivo, aparece em nossos estudos a 

título de informação e não constarão da análise de resultados da pesquisa de campo 

por não serem adotados pelo MEC como parâmetros para o ensino de LE na escola 

regular.  

 

                                                 
3 Compartilhamos com a definição de ensino eficaz conforme o entendimento de Berger (2005, p.11) 
como: [...] aquele que capacite o aprendiz a usar a língua inglesa para se comunicar, para negociar, 
ou seja, para interagir em diferentes situações pessoais e comerciais.    
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3.4 O PAPEL DA HABILIDADE DE LEITURA EM LE PARA OS PCNEM E PCN+ 

 

 Analisando os documentos oficiais federais PCNEM (1999) e PCN+ (2002) 

podemos destacar algumas considerações sobre o tratamento atribuído à 

compreensão leitora no ensino de LEM.  

 Nos PCNEM, as diretrizes gerais estão fundamentadas nas quatro premissas 

abordadas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura – UNESCO: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a viver e 

aprender a ser. As competências e habilidades linguísticas a serem desenvolvidas e 

aprendidas foram agrupadas, e a chamada abordagem comunicativa indica a 

importância das quatro habilidades linguísticas: escrever, falar, ler e entender. 

Contudo, os parâmetros ressaltam ser fundamental levar o aluno a atingir essa 

competência comunicativa pelo fato do ensino estar centrado na maioria das escolas 

na norma culta e na modalidade escrita da língua, diminuindo o interesse e fazendo 

com que professores e alunos não estejam motivados com a LE estudada.  

 Para Hymes (1972), a competência comunicativa é a capacidade de uma 

pessoa comportar-se de modo eficiente e adequado numa determinada situação de 

comunicação, isto é, está relacionada com saber quando devemos falar ou calar, do 

que devemos falar, quando, aonde e com que tipo de pessoas. Não parece haver 

uma habilidade a ser priorizada e o princípio geral do ensino é “levar o aluno a 

comunicar-se de maneira adequada em diferentes situações da vida cotidiana”. 

(PCNEM, 1999, p. 148).  

 Pelo fato do discurso apresentado pelos PCNEM não ter demonstrado 

mudanças significativas na prática do ensino de LE, provocou o lançamento de outro 

documento oficial, os PCN+. Esse documento reitera o que diz o anterior, porém de 

uma forma mais detalhada. Vale ressaltar que, embora a lei 9394/96 preveja a 

possibilidade da escolha de uma LE segundo as diferenças e necessidade de cada 

situação de ensino, percebemos que esse documento enfoca quase que de maneira 

exclusiva a LI, sobretudo ao prever e especificar determinados conteúdos de 

estruturas linguísticas.  

 Dentro do capítulo Linguagem, códigos e suas tecnologias no PCN+, que trata 

da relação ao ensino de língua estrangeira moderna, há a nítida sugestão da 

necessidade de centrar o ensino na função comunicativa, por excelência, contudo 
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visando “prioritariamente a leitura e a compreensão de textos verbais orais e 

escritos”. (PCN+, 2002, p. 94). As competências e habilidades estão estruturadas 

dentro de três perspectivas: representação e comunicação; investigação e 

compreensão; e contextualização sociocultural.  

 O desenvolvimento do trabalho sugerido pelos documentos, principalmente 

devido ao número reduzido de aulas, geralmente duas aulas semanais, e a 

heterogeneidade das classes por causa de diferentes estágios de aprendizagem dos 

alunos, forma-se a partir de três frentes: leitura e interpretação de textos, aquisição 

de repertório vocabular e estrutura linguística. Cabe ao professor criar as estratégias 

para que as competências e conteúdos selecionados possam ser desenvolvidos 

durante o ensino médio.  

 Mais especificamente sobre LI, há uma lista de conteúdos específicos 

referentes à estrutura linguística, que deve ser desenvolvida segundo o grau 

progressivo de dificuldades dos textos, assim como temas propostos para a 

aquisição de repertório vocabular. O trabalho com textos supõe etapas bem 

definidas quanto à gradação de dificuldades e à escolha de atividades ligadas à 

interpretação, à aquisição e à fixação de vocabulário, bem como à estrutura 

linguística. (PCN+, 2002).  

Não há o que questionar sobre o documento apontar para o uso da linguagem 

nos níveis de competência interativa, gramatical e textual, mesmo que o domínio 

linguístico do idioma seja parcial em algum desses níveis, mas observa-se de forma 

clara que ele atribui à habilidade de leitura uma relevância privilegiada em relação às 

outras habilidades linguísticas, e que essa habilidade para o ensino médio é 

primordial, inclusive apontando que tipos de competências são esperados a partir 

desse tipo de abordagem a ser enfatizada: 

 

A competência primordial do ensino de línguas estrangeiras modernas no 
ensino médio deve ser a da leitura e, por decorrência, a da interpretação. O 
substrato sobre o qual se apóia a aquisição dessas competências constitui-
se no domínio de técnicas de leitura – tais como skimming, scanning, 
prediction – bem como na percepção e na identificação de índices de 
interpretação textual. (PCN+, 2002, p. 94). 

 

A partir da exposição do aluno a textos de naturezas diversas, o professor 

estará promovendo múltiplas oportunidades de manejo da língua escrita e falada. 

Através da leitura surgirá a capacidade de se interpretar estatutos de interlocutores e 



48 
 

de se observar a norma, variedades linguísticas, estratégias verbais e não-verbais, 

vocabulário e todos os registros e aspectos socioculturais da LE em estudo. Nesse 

contexto de leitura, o professor passa a ter um perfil de 

professor/formador/pesquisador – e não mais um mero transmissor de conceitos – 

preocupado com a sua formação e a de seus alunos e responsável por trazer para a 

sua prática docente propostas que venham possibilitar a formação discente. Ler e 

compreender uma LE são formas de abertura para o mundo, por meio do acesso à 

cultura e novas tecnologias. Segundo o documento, 

 

A leitura deve integrar, como elemento articulador, todas as disciplinas do 
currículo, abrindo muitas possibilidades de trabalho para o professor, 
especialmente o de Língua Estrangeira Moderna. Pela leitura concretiza-se 
a principal razão do ato de linguagem, que é a produção de sentido. 
Aprender a ler de modo amplo e em vários níveis é aprender a comunicar-
se, é valer-se do texto em língua estrangeira para conhecer a realidade e 
também para aprender a língua que, em última instância, estrutura 
simbolicamente essa realidade, conformando visões de mundo. (PCN+, op. 
cit., p. 107). 
 

 Percebe-se que a abordagem dos PCN+ apresenta uma complementação do 

que foi proposto e não atingido pelos PCNEM, principalmente quando prioriza a 

compreensão leitora. Entretanto, para Moita Lopes & Rojo (2004) fica evidente que 

há uma necessidade de boa leitura desses documentos para um melhor 

entendimento e aplicação dos mesmos, pois as reduzidas páginas destinadas a LE 

nos PCNEM e de toda a argumentação sobre LE nos PCN+ não fornecem clareza 

sobre o referencial teórico utilizado na sua elaboração. Especificamente sobre os 

PCN+ Moita Lopes & Rojo (op. cit., p. 94) consideram que “... a questão da 

fragmentação teórica é ainda maior, pois é impossível entender os conceitos como 

linguagem verbal, não-verbal e digital e nem a ligação que teriam na explicação 

apresentada...” referindo-se sobre os conceitos de comunicação e representação. 

De acordo com Cristovão (2005), essa falta de clareza principalmente com 

referência as competências e habilidades propostas pode levar o professor a 

continuar ensinando de forma descontextualizada, como também tende a colaborar 

para a não aplicação dessas sugestões por muitos desses educadores. 

 Esses documentos lançam o desafio de um ensino de LE que não se 

encontra pronto para o uso, mas que já oferece muita experiência sobre o que deve 

ser reconstruído. O aluno continuará a estudar uma LE, contudo, segundo 

perspectivas que podem aproximar o que ele aprende com a sua vivência social. Se 
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antes o aluno com algum grau de conhecimento era capaz de ler um simples bilhete 

e decodificar vocábulos, atualmente deve ser capaz de usar a leitura e a escrita para 

uma prática social.  

 Essa nova concepção de letramento, segundo Luke & Freebody (1997), 

compromete-se com o ensino dos modos culturais de ver, descrever, explicar, 

requerendo também a compreensão sobre representações textuais, valores, 

ideologias, discursos, ter posições e visão de mundo, além de compreender que a 

leitura tem a ver com a distribuição de conhecimento e poder numa sociedade. Para 

os PCNs, esse é um trabalho que pode perfeitamente ser realizado no ensino de 

LEM, no desenvolvimento das habilidades de leitura, da comunicação oral ou da 

prática escrita. 

 Os PCNEM e PCN+ parecem, na verdade, não atingir uma conexão eficiente 

com o que sugerem para o ensino de LE, com o que querem os professores e o que 

acontece nas salas de aula. 

 Voltando a Oliveira (2009), um resumo da leitura dos PCNs revela qual a 

função oficialmente proposta para o ensino de LE em nosso país atualmente: 

 

O aumento da autopercepção do estudante, a contribuição para a 
construção de sua cidadania e o desenvolvimento de sua consciência 
cultural são a razão de ser do ensino de língua estrangeira no Brasil hoje. A 
função do conhecimento de língua estrangeira está, dessa forma, 
diretamente relacionada à constituição social do estudante, visto como um 
sujeito com determinada identidade cultural que se percebe diferente do 
outro e que respeita as diferenças entre ele e o outro. (OLIVEIRA, op. cit., 
p.27). 
 

 Vendo por esse prisma podemos entender a posição dos PCNs, em relação 

ao ensino-aprendizado de LE, quando tal aprendizado é um direito de todos os 

cidadãos. Oliveira conclui então que devido a todas as dificuldades encontradas nas 

escolas públicas, os documentos oficiais acabam sugerindo que as aulas em LE se 

centrem no desenvolvimento da habilidade de leitura. Ele declara, ainda, que essa 

parece uma sugestão sensata, já que é obrigatório o ensino de uma LE na escola 

por esse ser um direito de cada cidadão e que não há perspectivas de melhoria na 

formação dos professores dessas disciplinas. 

 Podemos entender o papel de destaque da leitura dentro do ensino de LE no 

Brasil como resultado de fatores políticos, econômicos e sociais quando observamos 

a ênfase dessa abordagem há algumas décadas conforme os objetivos ou 



50 
 

necessidades de cada época e, principalmente, quando procuramos entender as 

sugestões dos documentos oficiais para o ensino de um segundo idioma nas 

escolas públicas regulares, e em especial no ensino médio, que num primeiro 

momento valoriza o desenvolvimento da competência comunicativa, mas ao mesmo 

tempo considerando as deficiências do próprio sistema sugere o desenvolvimento do 

trabalho em sala de aula a partir da leitura e interpretação de textos. 
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4 CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA 

 

 Este capítulo trata do tipo de metodologia e abordagem selecionadas para a 

realização deste estudo, além dos instrumentos de pesquisa utilizados a fim de 

juntar informações que pudessem apresentar caminhos para responder as questões 

da pesquisa. Verificaremos também o contexto geral da pesquisa e o perfil dos 

entrevistados. 

 

4.1 O ESTUDO DE CASO 

 

 Este estudo deu-se mediante uma pesquisa qualitativa de estudo de caso, 

onde utilizamos a entrevista e o questionário como recursos para coleta de dados. 

Esses instrumentos de avaliação foram concebidos de modo a respeitar os 

princípios da qualidade e praticabilidade, ou seja, obter as informações desejadas do 

ponto de vista da investigação e sendo prático tanto para o entrevistador quanto 

para o participante, o que ficará também mais claro quando da descrição do 

ambiente investigativo.  

O instrumento de entrevista pode ser a princípio uma fonte de informação 

sobre aspectos não observáveis, o que nos permite ter uma percepção mais 

profunda de uma situação. Recorremos a uma entrevista mais estruturada por ser 

uma boa maneira de obter dados sobre aspectos mais particulares. O questionário, 

além de também possibilitar a informação de aspectos não observáveis, é um 

instrumento indicado quando se pretende ter como informantes um conjunto 

numeroso de pessoas e as condicionantes de tempo inviabilizam somente o recurso 

à entrevista. (BOGDAN & BIKLEN, 1994).  

Adaptaremos o conceito de triangulação4 quanto recurso de análise que 

permite comparar dados de diferentes tipos, quando da comparação de dados dos 

dois tipos de questionários utilizados em nossa pesquisa com o objetivo de, no caso 

deste estudo, confirmar ou não procedimentos de ensino. 

                                                 
4 A triangulação é um recurso de análise que permite comparar dados de diferentes tipos com o 
objetivo de confirmar ou desconfirmar uma asserção [...] Ao comparar concordâncias ou 
discrepâncias nas diferentes perspectivas, o pesquisador terá mais recursos para construir e validar 
sua teoria. (BORTONI-RICARDO, 2008, p.61). 
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Ludke & André (1986, p. 13) afirmam que a pesquisa qualitativa pode assumir 

várias formas, destacando-se a pesquisa de tipo estudo de caso. Esse tipo de 

pesquisa tem grande aceitação na área da educação, devido “ao seu potencial para 

estudar as questões relacionadas à escola”.  

Segundo Ruiz (1982), é importante na pesquisa qualitativa que haja uma 

observação dos fatos através de coleta de dados e no registro de variáveis 

presumivelmente relevantes para ulteriores análises, além do estudo bibliográfico 

sobre o tema. É muito usada em Sociologia, Psicologia, Política, Economia, 

Antropologia, Educação, pelo contato com o campo em boa parte das fases de 

pesquisa, desde o planejamento até a elaboração e análise de documentos através 

da observação, participante ou não, por meio de entrevista ou outros instrumentos 

comuns nesse tipo de pesquisa. 

A metodologia de estudo de caso é um dos tipos de pesquisa qualitativa que 

mais cresce entre os pesquisadores da área de educação. Segundo Stake (1988, p. 

254), “um estudo de caso que retrate um problema educacional em toda a sua 

complexidade individual e social é uma descoberta preciosa”, e esse tipo de 

metodologia responde bem a estudos que buscam conhecer problemas para tentar 

compreender a dinâmica da prática educativa. 

 Para Merriam (1988), as características que definem o estudo de caso 

podem servir de critério para o uso dessa metodologia. Segundo ela, o pesquisador 

está preocupado com a compreensão e descrição do processo muito mais do que 

com resultados comportamentais.  

Os estudos de caso também podem ser valiosos pela sua capacidade 

heurística, conforme sugere André, 

 

[...] por oferecer insights e conhecimentos que clarifiquem ao leitor os vários 
sentidos do fenômeno estudado, levando-o a descobrir novas significações, 
a estabelecer novas relações, ampliando suas experiências. Esses insights 
podem vir a se tornar hipóteses que sirvam para estruturar futuras 
pesquisas, o que torna o estudo de caso especialmente relevante na 
construção de novas teorias e no avanço do conhecimento na área. (2000, 
p. 53). 
 

 

Ponte (1994, p.3) faz uma boa reflexão acerca "do que é um estudo de caso" 

e caracteriza-o "como um estudo de uma identidade bem definida como um 

programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa ou uma unidade 



53 
 

social". Como investigação o estudo de caso é essencialmente adequado quando 

"as questões de “como” e “por que” são fundamentais" (Yin, 1989, p. 13).  

Visto que se pretende dar um forte cunho descritivo e interpretativo a presente 

investigação, no qual o pesquisador não intervém na situação em estudo, e ainda 

dado ser um estudo de natureza empírica que se baseia fortemente no trabalho de 

campo ao analisar dados coletados sobre uma situação dentro do processo 

educacional, o estudo de caso pareceu ser a metodologia mais adequada para esta 

pesquisa. É também um processo analítico, pois procura problematizar o seu objeto, 

construindo, desenvolvendo e confrontando-o com teorias já existentes. 

Embora este trabalho de pesquisa pareça caracterizar apenas um 

determinado grupo de professores de ensino de língua estrangeira, e por utilizar 

dados quantificáveis como idade, trajetória escolar e grau de instrução, a leitura 

desses dados não necessariamente seguirá uma linha meramente positivista. Nem o 

instrumento de pesquisa é em sua totalidade neutro, nem a amostragem nos permite 

generalizar os resultados para a totalidade. Mas, nesses dados que são 

basicamente quantitativos, estarão presentes valores e quadro de referência que, 

portanto, dão à pesquisa essa dimensão qualitativa descrita anteriormente. As 

perguntas feitas na entrevista estão marcadas por postura teórica, visão de mundo 

do pesquisador, sendo que são essas marcas de subjetividade que, mesmo através 

de números, ajudam a explicitar a dimensão qualitativa do estudo.  

A etnografia, em termos gerais, pode ser entendida como “um esquema de 

pesquisa desenvolvido pelos antropólogos” (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 38) para 

estudar a cultura e a sociedade, através de coleta de dados sobre valores, hábitos, 

crenças, práticas e comportamentos de um determinado grupo, inicialmente por um 

longo período de tempo. Entretanto, para o campo da educação, o foco de interesse 

não está especificamente na cultura de um grupo social; pressupõe-se que a 

preocupação central desses estudiosos esteja no processo educativo, ou na 

investigação das questões educacionais de um grupo, através de observação, 

especialmente para a geração e a análise de dados. O que se faz aqui é uma 

adaptação da etnografia à educação, configurando-se num estudo de caso e não na 

etnografia no seu sentido estrito. 

De acordo com Horn, são vários os princípios e as características associados 

ao estudo de caso dentre os quais: 
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[...] os estudos de caso objetivam uma descoberta: o investigador buscará 
novas respostas e novas indagações no desenvolvimento do seu trabalho. 
[...] enfatizam a interpretação contextual: relaciona as ações e 
comportamentos das pessoas envolvidas com a problemática da situação a 
que estão ligadas. Tenta retratar a realidade de forma completa: o 
pesquisador enfatiza a complexidade da situação procurando revelar a 
multiplicidade de fatos que a envolvem e a determinam. [...] os estudos de 
casos usam vários tios de informações e recorre a uma variedade de dados. 
[...] a realidade pode ser vista sob diferentes perspectivas, não havendo 
uma única que seja a verdadeira. Assim, o pesquisador vai procurar trazer 
essas diferentes visões e opiniões a respeito da situação em questão e 
colocar também a sua posição. Os relatos do estudo de caso utilizam uma 
linguagem e uma forma mais acessível do que os outros relatórios de 
pesquisa, ou seja, os resultados de um estudo de caso podem ser 
conhecidos por diversas maneiras: a escrita, a comunicação oral, registros 
em vídeo, fotografias, desenhos, slides, discussões etc. Os relatos escritos 
apresentam, em geral, um estilo informal, narrativo, ilustrado por figuras de 
linguagem, citações, exemplos e descrições. (2005, p. 84-85). 

 

Segundo DEL RÉ (2006), para os pesquisadores na realização de seus 

estudos é possível a utilização do método dedutivo, onde parte-se de algumas 

hipóteses, mas ainda sem dados/provas, ou do método indutivo, baseado em dados 

empíricos reais, que constrói as hipóteses a partir da intuição provável de alguns 

desses dados. No caso da pesquisa sobre a aquisição da LE, o ideal é realizar num 

primeiro momento um estudo piloto a fim de confirmar ou não se o caminho 

escolhido pode trazer resultados para, só então, realizar a pesquisa de campo 

propriamente dita. O desafio é buscar um equilíbrio entre os métodos e tipos de 

dados – quantitativos e qualitativos – de modo a retirar o máximo proveito das 

vantagens oferecidas por cada um. 

Assim, nesta investigação, a pesquisa foi produzida por meio da utilização 

dos seguintes procedimentos metodológicos: 1) análise de documentos (LDBN, 

PCNEM, PCN+) além de algumas pesquisas5 da mesma área de interesse; 2) 

desenvolvimento e aplicação de questionários6 por meio de entrevista dirigida; 3) 

formatação de quadros, gráficos e tabelas a partir dos dados coletados. 

 

4.2 CONTEXTO GERAL DA PESQUISA 

 

O motivo principal para a realização desta pesquisa surgiu após o meu 

primeiro ano de contato como professor de LI, em 2006, com alunos do ensino 

                                                 
5 Souza (1984), Carmagnani (1987), Kudiess (2004), Paiva (2005), Moura (2008), Lima (2009), dentre 
outros estudiosos citados em todas as partes desta pesquisa. 
6 Apêndice A. 
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médio de uma escola pública estadual na periferia do município de Natal. Durante as 

aulas, buscávamos compreender os interesses e motivações desses alunos com 

relação à disciplina, materiais pedagógicos disponíveis (ou a falta desses), entre 

outros questionamentos.  

O interesse e a curiosidade de investigar e avaliar o foco do ensino de LI junto 

à comunidade docente local já existia desde um ensaio preliminar desenvolvido no 

ano anterior, em seis grandes escolas públicas situadas na zona leste do município 

já citado, e que acabou se transformando numa pesquisa sobre a abordagem do 

inglês instrumental na escola pública para o desenvolvimento da habilidade de 

leitura em LE, que resultou em um trabalho de conclusão de curso (TCC) de uma 

especialização em Psicopedagogia Institucional.  

Para a presente pesquisa, numa primeira etapa realizada em fevereiro de 

2008 com o auxilio da professora orientadora, a literatura já consultada foi revisada 

e, simultaneamente, ocorreu à elaboração de questões as quais norteariam o 

interesse de estudo apresentado. Na segunda etapa foi elaborado um instrumento 

de coleta de dados na forma de entrevista dirigida através de questionários, após 

nova revisão da literatura, e a ela incorporadas novas leituras de trabalhos 

acadêmicos da mesma área de interesse, o que também serviu como base para o 

refinamento das informações a serem processadas e analisadas.  

Elaboramos questionários cujas perguntas procuraram levar em consideração 

o tema do projeto de pesquisa, além de estudos realizados por pesquisadores do 

assunto como Souza (1984), Carmagnani (1987), Moita Lopes (1989), Babo (1999), 

Martins-Cestaro (1997), Cruz (2001), Paiva (2005), Walesko (2006), Lima (2009) e 

Schmitz (2009). O primeiro questionário apresenta questões sobre informações 

gerais dos professores; o segundo procura coletar informações sobre a prática 

pedagógica desses entrevistados e procedimentos de ensino como, por exemplo, os 

materiais utilizados em sala de aula, entre outros. Foram utilizadas perguntas de tipo 

abertas e fechadas. As perguntas de tipo abertas têm a vantagem de permitir mais 

espontaneidade nas respostas; as de tipo fechadas proporcionam, principalmente, 

economia no tempo de coleta e facilidade para comparações entre os entrevistados 

e cruzamento dos dados. Os questionários são introduzidos por carta-convite 

informando a intenção da pesquisa e a necessidade da participação de cada 

professor nesse processo de coleta de dados.  
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Procuramos optar pela escolha das maiores EP de ensino médio das quatro 

zonas geográficas do município pesquisado com o intuito de coletarmos informações 

que estivessem mais conectadas com a realidade geral desse município, visto que 

possivelmente essas escolas acolhem professores e alunos oriundos de todos os 

bairros, colaborando para uma “unidade social” mais próxima do que viesse a 

retratar o município de Natal por completo.  

O primeiro contato para darmos início à pesquisa de campo foi realizado junto 

aos diretores de cada colégio, onde solicitamos a informação sobre o número de 

docentes da disciplina de LI e, posteriormente, foi feito o agendamento com cada um 

deles para a entrega dos questionários e marcação das datas de coleta dos dados. 

Vale salientar que foi orientado aos professores responder as questões levando em 

conta não o que acreditam ser o ideal de ensino de LI, mas a realidade atual de 

como ocorre em sala de aula. Os professores foram selecionados através da lista de 

registro das escolas, sem critério de escolha por sexo ou idade, visto que a pesquisa 

objetivava observar o papel da habilidade de leitura em LE para professores em 

geral do município de Natal, e não apenas para alguma categoria específica de 

professores de LI como, por exemplo, apenas quanto ao gênero masculino.  

Nas escolas, foram entregues os questionários contendo quarenta e duas 

questões cada, para que fossem respondidos conforme a disponibilidade de cada 

docente, de acordo com suas escolas de atuação. Essa disponibilidade não 

significou, por exemplo, na possibilidade de o pesquisado levar o questionário para 

responder em casa, mas na utilização de algum espaço de tempo em que o 

entrevistado se encontrasse na escola, e se possível sem a pressão de cumprimento 

de horários no momento da entrevista. Todos os questionários foram respondidos 

mediante entrevista do pesquisador juntamente com o pesquisado no seu respectivo 

ambiente de trabalho. Isso explica os princípios da qualidade e praticabilidade 

apontados no tópico anterior, visto que a maioria desses professores trabalha sob 

uma alta grade de horários, número de alunos e turmas elevados, ou mesmo em 

mais de uma escola, em diferentes turnos, como poderemos ver adiante nas 

discussões da pesquisa. A entrevista dirigida não teve, em nenhum momento, a 

intenção de induzir os professores a responder a alguma questão de forma 

intencional, mas a esclarecer cada tópico da pesquisa abordado através dessas 
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questões. Essa imparcialidade tão importante num estudo de caso pode ser 

observada, por exemplo, em alguns questionários com respostas em branco7. 

Após o término da coleta, foi utilizado o software Microsoft Excel para o 

tratamento dos dados. Foi realizada a análise quantitativa e qualitativa dos mesmos, 

fazendo uso do estado da arte da pesquisa sobre os objetivos do estudo, leitura dos 

documentos oficiais para o ensino de LE no Brasil, e outras pesquisas realizadas por 

estudiosos aqui já mencionados nesse tópico, ou ainda de outros pesquisadores 

como Moura (2008) e Kudiess (2004). 

Esse estudo empírico seria confrontado com uma segunda abordagem que 

poderia ter sido realizada pela observação dos professores dessa amostragem em 

suas práticas de sala de aula, mas que não foi possível devido à deflagração de 

duas greves dos professores da rede de ensino pública do Estado do Rio Grande do 

Norte: a primeira teve início antes mesmo do ano letivo de 2009, o que comprometeu 

diretamente o calendário escolar estendendo-o até fevereiro de 2010; e a segunda, 

configurada no início do ano letivo de 2010.  

Acreditamos que um estudo empírico final seria uma boa oportunidade para 

confrontarmos os dados coletados nos questionários com as aulas práticas dos 

entrevistados in loco, mas que seria afetado pelo que classificamos como momento 

pós-greve pela ausência da forma como um professor normalmente conduziria as 

suas aulas no seu estado natural, contra uma situação de pressão que foi formada 

para o cumprimento de um calendário como prioridade em detrimento ao ensino 

propriamente dito. Escolhemos, portanto, confrontar as respostas com observações 

diretas feitas por alguns professores com suas respostas aos questionários, como 

uma adaptação ao método de triangulação anteriormente citado. 

 

4.3 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

 A amostra estudada é composta por vinte professores, de ambos os sexos, 

sendo 70% do sexo feminino e 30% do sexo masculino, em quatorze escolas de 

ensino público das quatro zonas geográficas de Natal/RN, e as informações foram 

coletadas durante os meses de abril e maio de 2008. Outras escolas e professores 

foram previamente selecionados, porém, três escolas estavam sem professor da 

                                                 
7 Quadro 8, tópico 5.2 Os Professores e os Documentos Oficiais.  
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disciplina em alguns de seus turnos; onze professores não compareceram ao 

trabalho em dias de aula; um professor não respondeu ao questionário. 

 Dos vinte professores entrevistados, 55% possuem mais de 36 anos de idade, 

o que resulta em mais de dezoito anos de sala de aula, em média, sendo que 25% 

possuem mais de vinte anos de ensino de LI. Embora 52% tenham respondido que 

lecionam apenas nas EP, 19% também atuam ou já atuaram em escolas particulares 

e 29% em cursos de idiomas.  

 Quando questionados sobre as séries as quais ensinam, como também o 

número de turmas e escolas, 57% dos entrevistados responderam que lecionam 

para as três séries do ensino médio enquanto que 32% trabalham com duas séries e 

apenas 11% com uma única série. 85% dos professores atuam em nove ou mais 

turmas, e para uma população, e média, de 40 alunos por sala. 70% dos professores 

atuam em duas escolas, configurando cinquenta ou mais horas semanais para 57% 

do total pesquisado.  Quase que a totalidade dos professores que atuam em duas 

escolas mantém um dos vínculos trabalhistas com a Prefeitura Municipal de Natal, 

trabalhando também com o ensino fundamental. Entretanto, para a amostra 

estudada, as práticas pedagógicas do ensino fundamental foram descartadas por 

não fazerem parte do objeto de estudo proposto. 

 Segundo o grau de escolaridade dos docentes, foi observado que 10% dos 

entrevistados não possuem habilitação em LI. Contudo, 40% do total possuem 

algum curso de pós-graduação Lato Sensu e/ou Stricto Sensu. Embora a pesquisa 

sobre a prática pedagógica avalie apenas o ensino de LI, constatou-se que 35% dos 

entrevistados lecionam outras disciplinas como português, literatura e espanhol. 

 No geral, tanto os diretores dos colégios que abriram as portas das suas 

instituições a fim de viabilizar o ambiente ideal para a realização da pesquisa, 

quanto principalmente os professores que fizeram parte ativa na divulgação de 

informações pessoais e procedimentos de trabalho, não apresentaram graus 

significativos de rejeição com relação à sua participação neste estudo. A maioria dos 

entrevistados demonstrou interesse, curiosidade e até mesmo alguns desses 

demonstraram acreditar na importância e no papel que esse tipo de pesquisa tem ao 

tentar revelar um pouco da realidade e condições de trabalho dos profissionais de 

ensino de LE nas EP, acreditando que estudos como este ajudem também a abrir o 

debate sobre possibilidades de mudança no ensino de LE nas EP de ensino médio 

no Brasil. 
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5 ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

 Este capítulo possibilita algumas análises e discussões sobre os resultados 

obtidos com os dados coletados pela pesquisa de campo, confrontados com o 

referente bibliográfico pesquisado, além de outras pesquisas aqui citadas sobre a 

temática abordada. Através de tabelas, gráficos e quadros, possibilitaremos uma 

melhor visualização desses dados e simultaneamente buscaremos responder às 

questões da pesquisa propostas por nosso estudo de caso com os professores da 

rede pública de ensino médio em Natal/RN.  

 Através de tópicos, iniciaremos nossa discussão com as análises das 

respostas às perguntas do primeiro questionário – que trata sobre informações 

gerais de cada professor pesquisado e seu conhecimento sobre os documentos 

oficiais para o ensino de LE no Brasil – num primeiro momento enfatizando sobre 

como vários fatores que estão ligados a uma alta carga horária ou grade de trabalho 

afeta na escolha de como essa LE a ser empregada pelo professor será trabalhada 

em sala de aula e, em seguida, observaremos e discutiremos as respostas dos 

professores pesquisados sobre o conhecimento que os mesmos têm em relação aos 

PCNs e suas opiniões sobre o que apregoam esses documentos quanto ao ensino 

de LE no Brasil.  

 Apresentaremos, também, os resultados referentes às questões do segundo 

questionário – que trata da prática pedagógica relativa à disciplina de LI para o 

ensino médio e dos procedimentos de ensino.  

 A sequência da análise dos resultados não corresponde necessariamente 

àquela encontrada nos questionários devido à necessidade constante de 

cruzamento de informações para uma maior clareza na observação desses 

resultados. 

 

5.1 A INTENSIDADE DA CARGA DE TRABALHO E A SUA INFLUÊNCIA NO 

ENSINO DE LE 

 

 Os dados obtidos com a amostra coletada nas EP de ensino médio de 

Natal/RN sobre esse item apresentam possibilidades semelhantes a outros estudos 

anteriormente abordados como em Paiva (2005), Lima (2009) e Oliveira (2009), 



60 
 

quanto à intensificação da carga de trabalho do professor e como esse aspecto 

influencia no ensino de LI nessas escolas, para alunos do ensino médio. A pesquisa 

local confirma a dificuldade em trabalhar as quatro habilidades linguísticas, em parte 

pela carga de trabalho desfavorável como um dos elementos que restringe a 

possibilidade dessa abordagem diante da realidade vivenciada pelos professores de 

LE dessas escolas.  

 O gráfico a seguir mostra claramente a intensidade dessa carga de trabalho 

entre a maioria dos entrevistados, principalmente quanto ao tempo de vida dedicado 

ao ensino e ao conjunto dos principais fatores os quais incidem diretamente na 

qualidade desse tempo de serviço, ou seja, as horas semanais dedicadas ao 

trabalho, e o número de escolas, séries, turmas e alunos atendidos dentro dessa 

jornada. De alguma forma, esse conjunto de fatores pode explicar ou até mesmo 

justificar o porquê do ensino de LE nas EP não atingir o tipo de ensino desejado. 

 

GRÁFICO GERAL -  Perfil dos professores de ensino de inglês nas escolas públicas de Natal em 
2008 

 

 

 Existem inúmeros estudos consagrados ao ensino fundamental e médio, 

como em Lourencetti (2006) e Carlotto & Palazzo (2006), sobre a intensificação do 
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trabalho e as suas implicações na vida pessoal e profissional dos docentes. Para 

esses autores, devido às condições precárias de trabalho diante de um contexto que 

exige e impõe uma sobrecarga de atividades em sala de aula e mesmo extraclasse, 

os docentes acabam por serem acometidos de diferentes desequilíbrios 

psicológicos, estresse e a sensação de frustração física e emocional.  

 Em seu estudo sobre o trabalho docente e algumas implicações importantes 

sobre a intensificação desse trabalho, Apple aponta: 

 

[...] a intensificação destrói a sociabilidade, aumenta o isolamento e dificulta 
o lazer [...] uma gama mais diversificada de tarefas, de responsabilidade de 
outras pessoas, passou a ser desempenhada por uma só pessoa [...] os 
indivíduos precisam aprender uma gama maior de habilidades, porém eles 
não têm tempo para conservar-se em dia com sua especialidade [...] a 
intensificação traz uma grande contradição: ao mesmo tempo em que os 
indivíduos devem ter mais habilidades, não conseguem manter-se 
atualizados em sua especialidade [...]. (1995, p. 2). 

 

 O primeiro ponto observado com relação a essa intensidade de atividades por 

parte dos professores está diretamente relacionado à privação tanto de parte da sua 

vida pessoal como de atualização profissional, o que pode responder a uma 

característica típica apresentada por esse profissional que é a decisão de, no caso 

específico do professor de LE, partir para uma abordagem em sala de aula de 

conteúdos mais fáceis de serem executados como o ensino de regras gramaticais. 

 Em nosso campo de pesquisa constatamos que somente metade dos 

professores respondeu, mesmo que apenas com um sim, ou sem mais detalhes 

concisos, que participa de algum tipo de capacitação profissional. Entretanto, com 

uma leitura bem rápida dessas respostas8, acreditamos que possivelmente 10% dos 

entrevistados de fato participam de atividades desse tipo, como podemos verificar no 

quadro a seguir: 

 
QUADRO 1 - Questão 14. Depoimentos: P2 e P17 

 
 

PROFESSOR 
 

DEPOIMENTOS 

P2 Sim, uma vez por ano, oferecido pelo Governo do Estado. 
P17 Faço cursos oferecidos pelas editoras. 

Fonte: Elaboração do autor. 
  

                                                 
8 Apêndice B - Transcrições das respostas dos participantes da pesquisa quanto à questão 14: 
Participa de cursos de capacitação/atualização profissional? Com que freqüência e de que forma o 
faz? 
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 Segundo Moura (2008), em estudo realizado com 27 professores em uma 

instituição particular de ensino no ano de 2005, os resultados sugeriram que o 

professor que tinha uma carga horária acima de 20 horas aulas (h/a) semanais em 

sala de aula poderia ser mais afetado não somente na sua qualidade de vida como 

também comprometeria a qualidade do seu ensino.   

 Nesse mesmo estudo, percebeu-se que para grande parte desses 

entrevistados, um dos fatores que parecia tornar essa carga de trabalho tão intensa 

não estava relacionado apenas ao número de h/a dedicado ao ensino, mas à 

quantidade de turmas e alunos atribuídos a esses professores. Enquanto uma 

professora entrevistada à época não demonstrava desgaste físico ou emocional, ou 

mesmo sofrimento com suas 20 h/a dedicadas a seis turmas, uma segunda 

professora com 26 h/a e 13 turmas em duas escolas diferentes confirmava a 

dificuldade em interagir com um grande número de alunos em um curto espaço de 

tempo, e estabelecer o enfoque entre a disciplina e o curso como fatores que 

possivelmente provocam desgaste na sua qualidade de ensino. 

 Em nossa pesquisa, podemos observar que os participantes entrevistados 

encontram-se dentro de um perfil parecido ao daqueles citados nas pesquisas 

citadas neste tópico. A intensificação da carga de trabalho marcadas, nesse caso, 

principalmente pelo número de turmas, alunos e horas semanais, vem justificar, em 

parte, o que conseguimos observar quando analisamos mais adiante a forma como a 

LE é trabalhada nas EP de Natal, com pouco aproveitamento do uso da 

compreensão leitora e uma grande preferência ainda pelo ensino de gramática ou 

por um ensino sem objetivos específicos definidos.  

     

5.2 OS PROFESSORES E OS DOCUMENTOS OFICIAIS 

   

 As respostas relacionadas à pergunta subjetiva que questionava o grau de 

conhecimento dos professores entrevistados sobre os PCNEM e PCN+ e o ensino 

de LE, e como esses educadores se posicionavam acerca do que pretendem esses 

documentos, apontam para certa confusão ou até mesmo falta de interesse dos 

mesmos em conhecer essas “normas” e cumpri-las. De fato, é curioso perceber que 

boa parte dos professores das EP investigadas parecem livres para trabalhar como 

acharem melhor.  
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 Embora metade das respostas de alguma forma confirme o conhecimento 

desses documentos, ainda que em parte, podemos notar através das justificativas 

superficiais apresentadas que os professores podem até ter ouvido falar sobre eles, 

mas que têm apenas alguma ideia simplista do que tratam. Podemos verificar essa 

superficialidade através desses depoimentos colhidos no questionário.  

 Para uma melhor visualização e delimitação do que podemos configurar como 

respostas dos participantes às perguntas feitas no questionário e as análises dessas 

respostas, os participantes serão identificados por P (professor) acrescido da 

numeração que lhes distingue, através de quadros, chamados na pesquisa também 

por fragmentos. Ao lado da identificação de cada sujeito no quadro, transcreveremos 

as respostas da mesma maneira que foram escritas nos questionários. 

Introduziremos cada quadro com o que entendemos como a intenção dessa 

resposta do professor entrevistado. Após cada fragmento contendo a transcrição de 

cada um desses participantes, se necessário discutiremos algumas possibilidades 

sobre como essas respostas estão ou não conectadas com os documentos oficiais e 

o que isso pode afetar na realidade do ensino de LE nas EP de ensino médio, 

principalmente para o ensino de LI.  

No primeiro fragmento, verificamos que o participante P1 afirmou conhecer o 

que sugere os PCNEM e PCN+, que segundo ele seria a ênfase na habilidade de 

leitura, mas disse não concordar totalmente com as sugestões desses documentos 

justificando não haver condições para o ensino de LE na rede pública. Apesar de ser 

um depoimento curto, vai ao encontro em parte com o entendimento de alguns 

pontos do nosso estudo sobre esses documentos. 

  

QUADRO 2 - Questão 13. Depoimento: P1 
 

 
PROFESSOR 

 
DEPOIMENTOS 

P1 
Sim. A habilidade de leitura é enfatizada. Concordo em parte porque não há 
condições para o ensino de LE na rede pública. 

Fonte: Elaboração do autor. 
 

Nesse caso, com relação à falta de condições do ensino de uma LE na rede 

pública, Moita Lopes (2005, p. 2) observa que são problemas para o ensino nas EP, 

“turmas superlotadas, material didático reduzido a quadro-negro e giz, carga horária 

reduzida, falta de continuidade de ensino ao longo dos sete anos de escolaridade 
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básica...”. Em entrevista à revista Nova Escola a professora Antonieta Celani (2009) 

observa também que outro fator que reforça e contribui para o agravamento da 

situação é que as EP encaram o ensino de um segundo idioma como uma das 

últimas preocupações e que não há meios para que ele avance, pois não há uma 

política nacional para uma disciplina, sendo escolha da escola, o que na prática não 

acontece. 

Outros estudos, como os citados a seguir, têm mostrado que o ensino de LE, 

particularmente de LI, na escola regular está longe de atender as necessidades 

apontadas pelos PCNs. Walker (2003) diagnostica a situação de ensino de inglês na 

escola pública também como sem condições de atingir qualquer eficiência, e que ele 

chama como sendo um “quadro desolador” (p.47). Batista (2003, p. 14) acrescenta: 

“[...] Há problemas no ensino de língua estrangeira, tanto em nível de ensino básico 

como em nível superior [...]”. 

Para P2, ele consegue perceber a preferência dos documentos pela leitura e 

uma das prováveis causas seria a possibilidade que essa habilidade tem em 

transitar por outras áreas do conhecimento. 

 
QUADRO 3 - Questão 13. Depoimento: P2 

 
 

PROFESSOR 
 

DEPOIMENTOS 

P2 
A leitura. Sim, porque a leitura é uma habilidade essencial em qualquer área do 
conhecimento. 

Fonte: Elaboração do autor. 
 

O participante P3 limitou-se apenas a responder que conhece os documentos 

e que os mesmos enfatizam a leitura e compreensão, não apresentando se está de 

acordo ou mesmo justificando a sua resposta. 

 

QUADRO 4 - Questão 13. Depoimento: P3 
 

 
PROFESSOR 

 
DEPOIMENTOS 

P3 Sim. Enfatizo a leitura e compreensão. 
Fonte: Elaboração do autor. 
 

Um quarto professor, P4, respondeu que o seu conhecimento sobre os 

PCNEM e PCN+ é parcial, mas que a habilidade que mais enfatiza é o que ele 

chama de leitura/entendimento textual. 
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QUADRO 5 - Questão 13. Depoimento: P4 
 

 
PROFESSOR 

 
DEPOIMENTOS 

P4 
Conheço parcialmente. A habilidade que mais enfatizo é a leitura/entendimento 
textual. 

Fonte: Elaboração do autor. 
 

Para P5, as quatro habilidades são importantes para o ensino; devem ter o 

mesmo peso. Apenas dessa maneira a língua ensinada pode ser considerada “viva” 

e por isso deve ser contextualizada para que o seu ensino seja enriquecido. 

 

QUADRO 6 - Questão 13. Depoimento: P5 
 

 
PROFESSOR 

 
DEPOIMENTOS 

P5 
Sim. Competência de desenvolver as quatro habilidades linguísticas. A língua é viva 
e deve ser contextualizada. Acredito que enriquece o ensino. 

Fonte: Elaboração do autor. 
  

Voltando a Moita Lopes (2005), podemos verificar neste ponto da análise que 

há uma possibilidade de o entrevistado (P5) não compreender o que significaria 

trabalhar a língua de forma viva, ou muito menos contextualizada, pois quando esse 

professor tenta justificar o ensino das quatro habilidades na escola pública como 

sendo a única forma correta para ensinar uma LE, deixa de lado vários aspectos 

pertinentes, como a relevância social da ênfase na aprendizagem da habilidade de 

leitura e as atuais condições de sala de aula, amplamente mencionadas neste 

estudo, que inviabilizam o ensino das quatro habilidades em um só ano letivo, ou da 

habilidade de falar, por exemplo, mesmo que sozinha: 

 

Como a leitura tem função primordial na escola – é uma habilidade que 
perpassa todas as disciplinas e atividades escolares – a aprendizagem de 
leitura em LE também contribui para o desenvolvimento integral do 
letramento do aluno, entendendo–se letramento como um processo mais 
amplo do que a mera decodificação de um texto, pois contempla os usos 
sociais da leitura e da escrita. Estamos aqui incluindo também o 
desenvolvimento do letramento computacional do aluno, habilidade bastante 
valorizada no mundo do trabalho, onde pessoas têm sido avaliadas por sua 
capacidade de buscar informações por meio dos recursos tecnológicos cada 
vez mais disponíveis. (MOITA LOPES, op. cit., p.2). 
 

Podemos entender o estudo de uma LE com foco na habilidade de leitura, 

ainda segundo Moita Lopes, contextualizado dentro da realidade brasileira, 
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entendendo que essa habilidade atende a um critério de relevância social, a partir do 

momento que pode efetivamente contribuir não apenas para a formação geral dos 

alunos de acordo com as necessidades e exigências práticas do mercado de 

trabalho, do contexto universitário, mas atuando com qualidade dentro das 

condições reais das salas de aula das EP. Essa ênfase compreende a possibilidade 

de ser construído em nossas salas de aula um conhecimento valioso da vida 

contemporânea através do aprendizado de uma LE, e até mesmo possibilitando o 

engajamento de um sujeito em situações comunicativas por meio da leitura, fazendo 

desse aprendizado uma experiência de vida.  

A superficialidade sobre o papel da habilidade de leitura de acordo com os 

PCNs também é verificada de forma semelhante nas respostas de P6 e P7 quando 

expressam a referência dos documentos e das competências nas quatro principais 

habilidades linguísticas e afirmam dar ênfase no que denominam de habilidade 

escrita. Observamos que para P7, como em P1, nos chama à atenção para a falta 

de condições de se aplicar o que requer os documentos oficiais na atual situação 

das EP de ensino médio. 

 
QUADRO 7 - Questão 13. Depoimentos: P6 e P7 

 
 

PROFESSOR 
 

DEPOIMENTOS 

P6 Sim, certamente. A habilidade escrita. 

P7 
Sim. O PCN requer a utilização das quatro habilidades, mas infelizmente não há 
condições para isto. Portanto, a habilidade que mais uso é a escrita. 

Fonte: Elaboração do autor. 
 
  Como mencionado anteriormente, embora esses documentos destaquem a 

importância da LE, entre outras questões, para o mercado de trabalho e 

conhecimento da cultura de outros povos através de uma abordagem comunicativa, 

o que indica a importância das chamadas quatro habilidades linguísticas – escrever, 

falar, ler e entender – há uma ênfase no ensino visando “prioritariamente à leitura e 

a compreensão de textos” (PCN+, 2002, p. 94), o que de alguma forma é do 

conhecimento de pouco mais da metade do grupo pesquisado. 

 Talvez influenciados pela sua atuação em sala de aula, e em conformidade 

com certa liberdade que gozam para realizar o seu trabalho da forma como podem 

ou como preferem, quase a metade dos professores não demonstra ou não sabe o 

que sugere os documentos aqui mencionados para o ensino de LE. Dois professores 
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deixaram essa resposta em branco (P16 e P17); outros três responderam 

simplesmente “não conheço” (P18, P19 e P20); quatro respostas demonstraram 

claramente essa falta de conhecimento (P8, P10, P11 e P15). 

 

QUADRO 8 - Questão 13. Depoimentos: P8, P10, P11, P15, P16, P17, P18, P19, P20 
 

 
PROFESSOR 

 
DEPOIMENTOS 

P8 
Conheço alguma coisa. Gramática e o léxico. Concordo devido a condição dos 
alunos e da escola. 

P10 Conheço, mas não me lembro. 
P11 Em algumas situações abordadas. 

P15 
Sim. A melhor habilidade linguística a ser aproveitada é o “comprehension” 
(compreensão), pois se um aluno tiver um bom domínio dessa habilidade, tornará 
mais fácil a compreensão das outras habilidades linguísticas. 

P16 Em branco. 
P17 Em branco. 
P18 Não conheço. 
P19 Não conheço 
P20 Não conheço 

Fonte: Elaboração do autor. 
 
Podemos destacar as respostas dos participantes P9 e P12 como 

consonantes com a ideia geral dos PCNs, quando destaca palavras como 

comunicação oral, ou cita as habilidades, e principalmente em uma cidade que 

depende em muito do turismo como Natal/RN. Essas respostas também estão em 

conformidade com a abordagem ESP, não exatamente aos estudos direcionados ao 

inglês instrumental no Brasil. 

 
QUADRO 9 - Questão 13. Depoimentos: P9 e P12 

 
 

PROFESSOR 
 

DEPOIMENTOS 

P9 
A comunicação oral, porque esta é muito necessária numa cidade turística como 
Natal. 

P12 

Sim. Os PCNs enfatizam a leitura e interpretação. Não concordo porque, como o 
inglês é uma língua viva e universal, os alunos deveriam estudar listening, writing, 
speaking e reading ao mesmo tempo, como nos países desenvolvidos. A 
necessidade nesta cidade de se estudar a língua inglesa “por completo” é ainda 
maior, por ser cidade turística. 

Fonte: Elaboração do autor. 
 

 Quando buscamos uma leitura, no Capítulo III desta dissertação, dos 

confusos PCNEM, foi possível verificarmos a ideia geral desses documentos sobre a 

importância ou possibilidade de adotarmos uma abordagem comunicativa nas EP 

para o ensino de LE. Da mesma forma, quando ressaltamos a abordagem ESP 
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também em nossos estudos, lembramos que essa abordagem não se limita a 

habilidade de leitura, mas sua atribuição dependerá da necessidade do aluno para o 

aprendizado de um segundo idioma, e que estará condicionado ao contexto onde o 

mesmo estará submetido. Isso não impede, ou descredencia a visão desses 

participantes (P9 e P12) quando se refere da importância da oralidade em uma 

cidade como Natal/RN, que vive em muito da atividade turística. 

Observamos, em pesquisa de Sabadin (2006), realizada na cidade de 

Cascavel, Estado do Paraná, que a LI goza de um alto grau de status entre os 

sujeitos pesquisados, chegando ao ponto de alguns enaltecerem esse idioma em 

detrimento da sua própria LM. Esse prestígio fez com que esse município 

paranaense e toda a costa oeste do estado publicassem o material de divulgação 

das suas cidades em LI, devido ao turismo na região. 

Provavelmente os alunos demonstraram mais motivação para com o 

aprendizado de uma LE nessa região, o que certamente também contribuiu para que 

esta disciplina ganhasse esse status de prestígio relatado pelo pesquisador, 

justamente por enxergarem objetivos reais e concretos para tal aprendizado e que 

estariam diretamente relacionados com a vida de cada um deles. Nesse caso, a 

produção do material bilíngue foi uma função encontrada para o ensino de LI como 

LE na região. Esses aspectos parecem sinalizar para a abordagem dos tópicos 

trabalhados em nossa pesquisa, quando relacionamos a questão da conscientização 

dos alunos sobre o porquê do aprendizado de uma habilidade em LE através de 

objetivos possíveis de serem alcançados de acordo com o que a realidade das EP 

brasileiras de ensino médio e todo o seu contexto aqui analisado podem oferecer a 

professores e alunos. 

Faz-se então necessária a construção de um projeto pedagógico que 

contempla principalmente as necessidades dos alunos, como sugere Santos: 

 

[...] alguns necessitam dominar as quatro habilidades: falar, ler, escrever e 
ouvir, outros querem aprendê-la para um fim específico: leitura, turismo, 
negócios, formação tecnológica, acadêmica, entre outros. (...) É o ensino da 
língua para fins específicos. (2009, p. 01). 

 

Durante todo o nosso trabalho, tanto da avaliação dos estudos e pesquisas de 

vários autores aqui citados sobre o ensino de LE, quanto das próprias orientações 

dos PCNs que, mesmo em apresentando a abordagem comunicativa como o ideal 

do ensino de LE para alunos do ensino médio deixa claro que a habilidade a ser 
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enfatizada é a de leitura, levamos sempre em consideração em nossas discussões 

as condições reais para o ensino de uma LE nas EP, que atualmente não são 

favoráveis à aplicação dessa abordagem, e não o que seria o ensino desejável por 

todos os professores. 

Dois dos entrevistados demonstraram um conhecimento que está bem 

próximo ao que sugere os PCNEM e PCN+ quanto ao papel da habilidade de leitura 

e das outras habilidades na aula de LE, segundo perspectivas que possam 

aproximar o aluno e o que ele aprende da sua vivência social, além das condições 

oferecidas pela escola para esse aprendizado. 

 
QUADRO 10 - Questão 13. Depoimentos: P13 e P14 

 
 

PROFESSOR 
 

DEPOIMENTOS 

P13 

Sim. Leitura e compreensão. Sim, porque a maioria das avaliações (concurso, 
vestibular [...]) estão voltadas para essa habilidade, pois o aluno vai encontrar textos 
e mais textos para colocar em prática essa habilidade. Dificilmente um aluno vai ser 
avaliado, por exemplo, com as habilidades de ouvir e falar tendo em vista o que é 
oferecido a ele nas escolas. 

P14 

Sim. Leitura e escrita. De certa forma sim, pois o sistema educacional público não 
permite que outras habilidades como ouvir e falar sejam desenvolvidas, apesar de 
não justificar. Creio que deveria se encontrar outras formas ou uma estrutura melhor 
para ensinar uma língua estrangeira nas escolas. 

Fonte: Elaboração do autor. 
 

 Vê-se que a ideia que P13 e P14 têm sobre a função imediata da LE está 

diretamente condicionada ao que o sistema público de ensino médio tem a oferecer 

para esse processo de ensino-aprendizagem, o que reflete em parte na nossa visão 

daquilo que seria o ideal ou desejável para o correto aprendizado de uma LE e que 

possivelmente não pode ser atingido através do atual sistema educacional de ensino 

público brasileiro. Contudo, precisamos ser cautelosos ao abdicarmos do ensino de 

uma ou outra habilidade linguística visto que, embora grande parte dos alunos 

provavelmente se utilize mais facilmente da habilidade de leitura em seu dia-a-dia, 

sempre haverá a possibilidade de se trabalhar com um grupo que necessitará 

também de boa proficiência na oralidade de uma segunda língua. Encontrar outras 

formas para que os alunos aprendam o idioma de acordo com as suas necessidades 

pode ser uma tarefa difícil no atual contexto escolar, porém não pode ser uma opção 

descartada.    

No geral, com referência às informações obtidas através dessas respostas 

relacionadas às propostas governamentais para o ensino de LE, os professores que 
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de alguma forma demonstraram ter recebido essas informações não parecem ter 

observado o papel da habilidade de leitura na aula de LE que, segundo esses 

documentos, sugere que é a partir da sua aprendizagem que se concretiza a 

principal razão do ato da linguagem, “que é a produção de sentido” (PCN+, 2002, p. 

107), levando o indivíduo a aprender a comunicar-se, valendo-se do texto para 

conhecer a realidade e, assim, aprender a língua que, em última instância, 

estruturaria simbolicamente essa realidade conforme visões de mundo. 

Consideramos que essa confusão reflete a falta de clareza, anteriormente citada por 

Cristovão (2005), com referência as competências e habilidades propostas, o que 

também pode colaborar para a não aplicação das orientações dos PCNEM e PCN+. 

 Para uma melhor validação dos dados coletados em nosso estudo, 

realizaremos a seguir a triangulação de alguns dados citados neste tópico com 

outros tópicos desta pesquisa, principalmente a partir do tópico 5.49. 

 

5.3 OBJETIVO DO ENSINO DE INGLÊS 

 

Sobre uma justificativa social para o ensino de uma LE na escola pública, 

Moita Lopes afirma que: 

 

Apesar de boa ênfase colocada na aprendizagem de línguas estrangeiras, 
notadamente o inglês, no país, a justificativa social para a aprendizagem de 
uma segunda língua só recentemente tem preocupado aqueles envolvidos 
com o ensino. (1996, p. 130). 
  

 

Essa realidade abordada na literatura pode também ser confirmada através 

desta pesquisa. Se o objetivo final do ensino é tornar o aluno capaz de desenvolver 

uma aprendizagem que possa ajudá-lo a transformar o meio social onde ele vive, o 

foco do ensino deve ser preciso, com a utilização de metodologia e técnicas de 

ensino eficientes, fazendo com que seja dada a devida importância à disciplina no 

currículo escolar. Também utilizaremos para este e os demais tópicos, a 

apresentação dos resultados por meio de tabelas, quadros e gráficos a fim de 

possibilitarmos uma melhor visualização dos dados coletados na pesquisa. 

Seguindo no questionário uma sequência de perguntas ordenadas de maneira 

intencional, a fim de confirmar na realidade local as considerações encontradas na 
                                                 
9 5.4 O Papel da Habilidade de Leitura na Aula de LE 
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fundamentação teórica estudada sobre o assunto, destacamos num primeiro 

momento o objetivo principal de ensino da LI para alunos do ensino médio das EP. 

Dos professores que responderam à pergunta com relação as suas opiniões 

sobre o porquê do ensino de inglês, constatamos que o objetivo ideal para o 

aprendizado de uma língua, o qual segundo Moita Lopes (1996) seria o aprendizado 

de uma habilidade que tivesse uma função social para a vida do aluno, já é 

consenso para mais da metade dos entrevistados, representando 60% da amostra. 

Verifica-se um número expressivo de professores que acredita que a LI deve ser 

ensinada apenas como fonte de conhecimento, correspondendo a 25%, como 

também o mito da possibilidade do aprendizado real de uma segunda língua no 

contexto atual das EP brasileiras, segundo 10% da amostra.  

 
TABELA 1 -  Respostas quanto ao objetivo de ensino do inglês nas escolas públicas de Natal em 

2008 
 

1. QUAL O OBJETIVO PRINCIPAL DO ENSINO DE INGLÊS NAS 
ESCOLAS? O QUE OS ALUNOS DEVEM APRENDER? 

P % 

a) Aprender uma segunda língua. 02 10 

b) Aprender uma habilidade que tenha função social. 12 60 

c) Adquirir mais conhecimento. 05 25 

d) Aprender sobre a cultura de países que falam o idioma. 01 05 

  TOTAL 20 100 

 

 No gráfico 1, poderemos melhor visualizar os dados dessa tabela onde 

percebemos que as respostas assinaladas pelos professores possuem percentuais 

bem diferentes, com uma maioria escolhendo a alternativa “b”. 
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GRÁFICO 1 - Percentual de objetivos para o ensino de inglês em Natal – 2008 

 

 

 Os PCN+ (2002, p. 3) atentam para a necessidade do professor em definir 

metas de aprendizado e articular os saberes em LE de modo a mobilizar o 

conhecimento dos alunos para o que eles chamam de “enfrentamento de situações-

desafio da vida social, dentro e fora da escola”, onde cabe ao professor “definir 

critérios para a seleção de competências e conteúdos a serem privilegiados nos três 

anos do curso”. Além da possibilidade de uma leitura constante e crítica desses 

documentos oficiais de orientação ao ensino de LE, seria necessário que 

professores de LI recebessem apoio pedagógico nas escolas para melhor traçar as 

metas a serem alcançadas de acordo com cada realidade vivenciada.  

Esse tipo de apoio não foi encontrado em nenhuma das escolas pesquisadas 

neste estudo, conforme assinalaram os participantes quando questionados sobre o 

assunto, o que vai ao encontro a Contin (2003) e Antunes & Jungblut (2008) quando 

observam que, embora os professores desenvolvam junto às escolas o Projeto 

Político Pedagógico dessas instituições, quase sempre esses documentos tornam-se 

apenas um amontoado de folhas escritas, pois geralmente os professores são 

largados em sala de aula sem apoio algum ou mesmo sequer é separado um tempo 

na carga horária, pela escola, para tal finalidade. 
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5.4 COMPETÊNCIAS A SEREM PRIVILEGIADAS NA AULA DE LE   

 

Objetivando uma maior discussão sobre a finalidade do ensino da LI optou-se 

por questionar a respeito da ênfase em alguma habilidade linguística no processo de 

ensino dessa disciplina em sala de aula, chegando aos seguintes resultados: 

nenhum dos participantes optou pela habilidade de conversação como foco isolado 

de ensino em sala de aula; para seis entrevistados, os alunos devem aprender 

principalmente as regras gramaticais, 30% da amostra; para sete, ou 35%, a ênfase 

concentra-se na leitura e compreensão de textos na LI; segundo outros sete 

professores, ou 35%, o ensino em sala é apresentado através de todas as 

habilidades citadas com o mesmo peso entre si ou, devido à escolha de mais de 

uma alternativa que não a “d” pelos professores entrevistados, trabalha-se duas ou 

mais habilidades contidas no questionário. 

 
 

TABELA 2 - Habilidade utilizada como foco de ensino do inglês nas escolas públicas de Natal em 
2008 

 

2. QUAL A HABILIDADE LINGUÍSTICA DO INGLÊS QUE ESTÁ MAIS 
PRÓXIMA DO FOCO DE ENSINO DESSA DISCIPLINA EM SUA AULA?  % 

a) Conversação. 00 00 

b) Gramática. 06 30 

c) Leitura e compreensão. 07 35 

d) Todas as habilidades citadas. 07 35 

  TOTAL 20 100 

 

Perceberemos melhor, através do gráfico 2 a seguir, que as respostas 

assinaladas pelos professores possuem percentuais relativamente bem próximos 

uns dos outros, caracterizando inclusive um empate entre aqueles que escolheram a 

alternativa “c”, que trata da ênfase na leitura e compreensão, e aqueles que optaram 

pela alternativa “d”, que assinalaram trabalhar todas ou mais de uma habilidade com 

o mesmo peso. Esse empate pode apontar para uma possível confusão comum feita 

pelo professor na caracterização do ensino dessas habilidades de acordo com o 

que, por exemplo, sugerem os PCNs, ou possivelmente evidencia que a condição de 
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trabalho que as EP oferecem desempenha uma interferência direta na escolha ou 

não de se privilegiar uma ou outra competência linguística no ensino de LI. 

 

GRÁFICO 2 - Percentual quanto ao foco do ensino de inglês em Natal - 2008 

 

 

 Num primeiro momento, o que mais nos chama a atenção é o fato de que 

menos da metade dos participantes, exatamente 35% da amostra, responderam que 

dão ênfase à habilidade de leitura para a compreensão de textos, no ensino de 

inglês. Verificamos também que outros 35% do total de professores questionados, 

apontaram trabalhar duas ou mais habilidades linguísticas em sala de aula.  

Neste ponto da nossa análise, é extremamente necessário fazermos o 

cruzamento de alguns resultados obtidos através dos dados dos dois questionários. 

Também é necessário compararmos os resultados obtidos com os dados coletados 

nos dois tópicos do segundo questionário. Essa análise será dividida em subtópicos. 

Como não foi possível a observação in loco, ou seja, na prática de sala de aula (fato 

anteriormente justificado no tópico 4.2 da contextualização da pesquisa) daqueles 

professores que responderam dar ênfase primordialmente à habilidade de leitura, 

objeto principal de nossa investigação, a triangulação desses dados configura-se 

como uma possibilidade de interpretação e descrição dos resultados da pesquisa.  
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5.4.1 A ênfase na habilidade de leitura 

 

Para chegarmos há algumas possibilidades sobre quais participantes de fato 

possam priorizar a habilidade de leitura no ensino de LI, é necessário fazermos uma 

triangulação dos dados, e investigarmos as respostas dos professores em três 

partes: 1) do conhecimento sobre a necessidade de se dar ênfase a habilidade de 

leitura, conforme sugerem os PCNs (tópico 5.2), no primeiro questionário; 2) a partir 

das respostas assinaladas no tópico atual, encontradas no questionário 02 (que trata 

sobre a habilidade linguística que está mais próxima do foco de ensino em sala de 

aula); e 3) a partir das respostas assinaladas à segunda parte do questionário 02 

(apêndice D, procedimentos de ensino). 

Analisando os dados obtidos através de P1, verificamos que a sua resposta à 

questão relacionada no tópico 5.2 deste trabalho nos mostra que esse professor 

parece conhecer o que recomendam os PCNs quanto à possibilidade de se dar 

ênfase primordialmente a habilidade de leitura na aula de LE, conforme podemos 

observar no fragmento a seguir. Mesmo que P16 e P17 não tenham respondido à 

questão sobre os PCNs, não podemos desqualificar as suas respostas no 

questionário 02, quanto a darem ênfase à leitura, pois mesmo que não conheçam os 

PCNs, isso não os impede de na prática dar ênfase a essa habilidade linguística em 

sala de aula: 

 

QUADRO 11 - Questão 13. Depoimentos: P1, P16 e P17 
 

 
PROFESSOR 

 
DEPOIMENTOS 

P1 
Sim. A habilidade de leitura é enfatizada. Concordo em parte porque não há 
condições para o ensino de LE na rede pública. 

P16 Em branco. 
P17 Em branco. 

Fonte: Elaboração do autor. 
 

Como os participantes P1, P16 e P17 fazem parte dos 35% dos professores 

que responderam, no atual tópico, dar ênfase a habilidade de leitura (Qual a 

habilidade linguística do inglês que está mais próxima do foco de ensino dessa 

disciplina em sua aula?), é prudente investigar também as suas respostas à segunda 

parte do questionário 02, que trata sobre os procedimentos de ensino dos 

entrevistados em sala de aula, o que pode ser verificado nos fragmentos a seguir:  
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QUADRO 12 - Descrições de procedimentos de ensino. Respostas: P1, P16 e P17 
 

 
PROFESSOR 

 
RESPOSTAS 

P1 

 Algumas vezes ministra aulas expositivas de gramática seguidas de exemplos e 
regras.  

 Não adota livro didático/apostilas.  
 Às vezes, mais de 50% das aulas são de gramática, mas não trabalha apenas 

com exercícios gramaticais.  
 Às vezes expõe as regras gramaticais antes das tarefas. 
 Sempre expõe a situação para que o aluno descubra a regra.  
 Nunca dá ênfase à oralidade, não há toca - CDs, DVD ou computador.  
 Nunca solicita o uso da língua oralmente. 
 Sempre dá ênfase à compreensão escrita. 
 Sempre utiliza textos avulsos. 
 Sempre a escolha dos textos leva em conta interesses dos alunos. 
 Sempre utiliza estratégias de leitura. 
 Sempre utiliza dicionário em sala de aula. 

P16 

 Sempre ministra aulas expositivas de gramática seguidas de exemplos e regras.  
 Às vezes adota livro didático/apostilas.  
 Às vezes mais de 50% de aulas são de gramática, e às vezes trabalha apenas 

com exercícios gramaticais.  
 Sempre expõe as regras gramaticais antes das tarefas.  
 Às vezes expõe a situação para que o aluno descubra a regra.  
 Nunca dá ênfase à oralidade, mas às vezes utiliza toca - CDs e nunca DVD. 
 Há laboratório de informática, mas não funciona.  
 Nunca solicita o uso da língua oralmente. 
 Sempre dá ênfase à compreensão escrita. 
 Sempre utiliza textos avulsos. 
 Às vezes a escolha dos textos leva em conta interesses dos alunos. 
 Sempre utiliza estratégias de leitura. 
 Sempre utiliza dicionário em sala de aula. 

P17 

 Às vezes ministra aulas expositivas de gramática seguidas de exemplos e 
regras.  

 Não adota livro didático/apostilas.Os alunos não compram.  
 Às vezes mais de 50% de aulas são de gramática, mas nunca trabalha 

apenas com exercícios gramaticais.  
 Sempre expõe as regras gramaticais antes das tarefas.  
 Sempre expõe a situação para que o aluno descubra a regra.  
 Nunca dá ênfase à oralidade, às vezes utiliza toca - CDs e DVD. 
 Há laboratório de informática, mas não funciona para essa disciplina.  
 Nunca solicita o uso da língua oralmente. 
 Sempre dá ênfase à compreensão escrita, por causa do vestibular. 
 Sempre utiliza textos avulsos. 
 Às vezes a escolha dos textos leva em conta interesses dos alunos. 
 Às vezes utiliza estratégias de leitura. 

Fonte: Elaboração do autor. 
 

Através da triangulação dos dados, numa primeira leitura observamos que P1, 

P16 e P17 ao assinalarem não trabalhar sempre com a gramática em mais que 50% 

de suas aulas, além de não darem ênfase a oralidade e enfatizarem a compreensão 

da escrita, até mesmo com o uso de estratégias de leitura, mostram evidências de 
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que poderiam realmente priorizar na prática a habilidade de leitura em sala de aula. 

Contudo, podemos perceber várias falas incoerentes nos três professores visto que 

há uma nítida opção pelo trabalho com a exposição de regras gramaticais, o que 

pode ser percebido pela confusão nas respostas quanto à exposição dessas regras 

antes das tarefas ou a escolha por situá-las em algum contexto para que os alunos 

possam então percebê-las. Em algumas respostas eles talvez procurem responder o 

questionário com base no que julga correto ou coerente com aquilo que as teorias 

ou a nossa pesquisa esperam deles. Nos estudos bakhtinianos, Faraco (2009) nos 

permite perceber essa noção de dialogismo e o processo de interação do que ele 

chama de vozes sociais, o que pode ser observado não apenas nessa parte da 

pesquisa, quando o discurso de um sujeito norteia no objeto e no discurso de outrem 

até tornar-se, portanto, representação desse mesmo discurso. 

 

5.4.2 Priorizando as atividades gramaticais 

 

 Visto que o participante P5 também respondeu à pergunta desse tópico como 

tendo a leitura como foco principal em sala de aula, estando, também, entre os 35% 

dos professores da amostra que supostamente enfatizam essa habilidade, fizemos o 

mesmo cruzamento com os depoimentos para o tópico 5.2, sobre os PCNs, e quanto 

as suas respostas à segunda parte do questionário 02, que trata sobre os 

procedimentos de ensino dos entrevistados em sala de aula. 

No fragmento a seguir, vale atentar para o fato de que o participante P5 já 

demonstra contradição em duas respostas se considerássemos a do atual tópico 

juntamente com a sua leitura sobre o que sugerem os PCNs.  

 

QUADRO 13 - Questão 13. Depoimento: P5 
 

 
PROFESSOR 

 
DEPOIMENTOS 

P5 
Sim. Competência de desenvolver as quatro habilidades linguísticas. A língua é viva 
e deve ser contextualizada. Acredito que enriquece o ensino. 

Fonte: Elaboração do autor. 
 

Agora verificaremos o que possivelmente predomina em sala de aula, 

segundo P5 assinalou quanto aos seus procedimentos de ensino, conforme 

fragmentos a seguir: 
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QUADRO 14 - Descrições de procedimentos de ensino. Respostas: P5 
 

 
PROFESSOR 

 
RESPOSTAS 

P5  Mais de 50% de aulas são de gramática, e às vezes trabalha apenas com 
exercícios gramaticais. 

Fonte: Elaboração do autor. 
 

Numa primeira observação, P5 entra em contradição nas três questões: 

responde sobre as quatro habilidades linguísticas como tendo o mesmo peso para 

os PCNs; responde que enfatiza a habilidade de leitura para o atual tópico; responde 

que trabalha mais a gramática em sala de aula, quando questionado mais adiante no 

questionário quanto aos procedimentos de ensino, o que o transfere para o grupo 

dos participantes que possivelmente prefere trabalhar esse tipo de conteúdo.  

Através de simples observação das respostas à pergunta deste tópico os 30% 

dos participantes, P7, P8, P15, P18, P19 e P20 que responderam enfatizar a 

gramática, ratificam sua ênfase nessa habilidade quando, num primeiro momento, 

têm essas respostas cruzadas com os depoimentos no tópico 5,2: 

 
QUADRO 15 - Questão 13. Depoimentos: P7, P8, P15, P18, P19 e P20 

 
 

PROFESSOR 
 

DEPOIMENTOS 

P7 
Sim. O PCN requer a utilização das quatro habilidades, mas infelizmente não há 
condições para isto. Portanto, a habilidade que mais uso é a escrita. 

P8 
Conheço alguma coisa. Gramática e o léxico. Concordo devido a condição dos 
alunos e da escola. 

P15 
Sim. A melhor habilidade linguística a ser aproveitada é o “comprehension” 
(compreensão), pois se um aluno tiver um bom domínio dessa habilidade, tornará 
mais fácil a compreensão das outras habilidades linguísticas. 

P18 Não conheço. 
P19 Não conheço 
P20 Não conheço 

Fonte: Elaboração do autor. 
 

 Eles sinalizaram para o ensino de gramática como sendo sempre mais de 

50% de suas aulas, embora a maior parte desses, mesmo na ausência de livros e 

textos, tenha admitido não trabalhar apenas com exercícios gramaticais. 

 
QUADRO 16 - Descrições de procedimentos de ensino. Respostas: P7, P8, P15, P18, P19 e P20 

 
 

PROFESSOR 
 

RESPOSTAS 
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P7  Mais de 50% de aulas são de gramática, e sempre trabalha apenas com 
exercícios gramaticais.

P8  Mais de 50% de aulas são de gramática, e às vezes trabalha apenas com 
exercícios gramaticais. 

P15  Mais de 50% de aulas são de gramática, e às vezes trabalha apenas com 
exercícios gramaticais. 

P18  Mais de 50% de aulas são de gramática, e às vezes trabalha apenas com 
exercícios gramaticais. 

P19  Mais de 50% de aulas são de gramática, e às vezes trabalha apenas com 
exercícios gramaticais. 

P20  Mais de 50% de aulas são de gramática, e às vezes trabalha apenas com 
exercícios gramaticais. 

Fonte: Elaboração do autor. 
 
Após a triangulação desses dados, há uma boa evidência de que P5, P7, P8, 

P15, P18, P19 e P20 enfatizam os seus trabalhos em sala de aula principalmente no 

ensino da gramática da LI. 

Segundo Kovalek & Chicoski (2008), muitos professores se detêm 

exclusivamente ao ensino da gramática, através de exercícios mecânicos, fazendo 

uso de frases fora de contexto, como justificativa a todas essas dificuldades já 

mencionadas, o que pode tornar o aprendizado de uma LE sem os encantos que 

outra cultura pode vir a englobar, fazendo com que o aluno que não tem 

conhecimento vocabular perca o interesse pelo idioma, conceituando-o difícil e por 

vezes impossível de se compreender, e o ensino da LE perca, então, sua função 

social. 

 

5.4.3 Quando não parece haver objetivos específicos para o ensino de LE 

 

Os professores de LE devem ter em mente que o processo de ensino não se 

limita apenas ao ensino de conteúdos, e que não basta apenas que os mesmos 

possuam competências técnicas para conceber situações de aprendizagens que 

possam vir a ajudar no desenvolvimento de habilidades e competências nos alunos. 

Possivelmente, um dos maiores problemas é convencer a esses professores 

habituados a cumprir rotinas, a repensarem talvez a sua metodologia e assim ser até 

mesmo mais capazes de identificar, valorizar e melhorar as sua próprias 

competências e habilidades, tanto na profissão quanto em outras práticas sociais. 

Para Perrenoud (1999), essas competências são a capacidade de mobilizar 

um conjunto de recursos cognitivos – como saberes, habilidades e informações – 

para solucionar com eficiência uma série de situações, e elas só podem ser 
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alcançadas se o professor se empenhar em definir quais competências e habilidades 

que os alunos devem desenvolver. 

Ao verificarmos nos fragmentos a seguir os dados sobre os procedimentos de 

ensino dos participantes, P3, P4, P6, P9, P10, P11 e P12, e que responderam neste 

tópico não dar ênfase a apenas uma habilidade, mas à possibilidade de trabalhar as 

quatro habilidades ou dar ênfase a mais de duas, há uma forte possibilidade nesse 

caso em não haver objetivos específicos ou propostas concretas para o ensino da LI 

por parte desses participantes. 

P13 e P14, embora tenham sido os participantes com os depoimentos mais 

próximos sobre um bom entendimento acerca do que recomendam os PCNs (tópico 

5.2), e tenham assinalado na questão desse tópico que enfatizam a leitura em sala 

de aula, não parecem se enquadrar nem como dando ênfase realmente a essa 

habilidade, nem como priorizando a gramática ou mesmo qualquer uma das quatro 

habilidades linguísticas da LI. Situação parecida acontece com P2, embora não 

tenha assimilado tão bem os PCNs quanto P13 e P14. 

 

QUADRO 17 - Descrições de procedimentos de ensino. Respostas: P2, P3, P4, P6, P9, P10, P11, 
P12, P13 e P14 

 
 

PROFESSOR 
 

RESPOSTAS 

P2 

 Mais de 50% de aulas são de gramática, e sempre trabalha apenas com 
exercícios gramaticais.  

 Sempre solicita o uso da língua oralmente. 
 Sempre dá ênfase a compreensão escrita. 
 Às vezes utiliza estratégias de leitura. 

P3 
 Dá ênfase à oralidade, geralmente utiliza toca - CDs e DVD. 
 Às vezes solicita o uso da língua oralmente. 
 Sempre dá ênfase a compreensão escrita. 

P4 

 Dá ênfase à oralidade, geralmente utiliza toca - CDs, mas nunca DVD. 
 Às vezes solicita o uso da língua oralmente. 
 Sempre dá ênfase a compreensão escrita. 
 Às vezes utiliza estratégias de leitura. 

P6 

 Às vezes dá ênfase à oralidade, sempre utiliza toca - CDs e DVD. 
 Sempre solicita o uso da língua oralmente. 
 Às vezes dá ênfase a compreensão escrita. 
 Sempre utiliza estratégias de leitura. 

P9 

 Mais de 50% de aulas são de gramática, e às vezes trabalha apenas com 
exercícios gramaticais.  

 Dá ênfase à oralidade, às vezes utiliza toca - CDs e DVD. 
 Sempre dá ênfase a compreensão escrita. 

P10 
 Mais de 50% de aulas são de gramática, e às vezes trabalha apenas com 

exercícios gramaticais.  
 Às vezes dá ênfase à oralidade, mas nunca utiliza toca - CDs e DVD. 
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 Às vezes solicita o uso da língua oralmente. 
 Às vezes dá ênfase a compreensão escrita. 
 Às vezes utiliza estratégias de leitura.

P11 

 Às vezes mais de 50% de aulas são de gramática, e às vezes trabalha 
apenas com exercícios gramaticais.  

 Às vezes dá ênfase à oralidade, às vezes utiliza toca - CDs e DVD. 
 Às vezes solicita o uso da língua oralmente. 
 Às vezes dá ênfase a compreensão escrita. 
 Às vezes utiliza estratégias de leitura. 
 Às vezes utiliza dicionário em sala de aula. 

P12 

 Às vezes dá ênfase à oralidade, geralmente utiliza toca - CDs e DVD. 
 Sempre dá ênfase a compreensão escrita. 
 Sempre utiliza estratégias de leitura. 
 Às vezes utiliza dicionário em sala de aula. 

P13 

 Mais de 50% de aulas são de gramática. 
 Dá ênfase à oralidade, sempre utiliza toca - CDs e DVD. 
 Às vezes solicita o uso da língua oralmente. 
 Sempre dá ênfase a compreensão escrita. 
 Sempre utiliza estratégias de leitura. 

P14 

 Mais de 50% de aulas são de gramática.  
 Às vezes dá ênfase à oralidade, mas são muitos alunos por sala. 
 Às vezes utiliza toca - CDs e DVD.  
 Às vezes solicita o uso da língua oralmente. 
 Sempre dá ênfase a compreensão escrita. 
 Sempre utiliza estratégias de leitura. 

Fonte: Elaboração do autor. 
 

Podemos considerar a possibilidade de que P2, P3, P4, P6, P9, P10, P11, 

P12, P13 e P14 parecem não estabelecer um objetivo específico para o ensino de 

LI, visto que diante da impossibilidade em se trabalhar as quatro habilidades no 

contexto das EP, esses professores se configuram como os participantes que mais 

entraram em contradição de acordo com as respostas nos dois questionários quanto 

à ênfase que deve ser dada a certos procedimentos durante as aulas. 

Algumas mudanças podem vir a causar medo, principalmente por estarmos 

habituados a parâmetros considerados ainda imutáveis, mas elas podem ser 

consideradas necessidades primordiais para a própria existência humana. Contudo, 

quando essas mudanças não são muito úteis, tendem a desgastar-se e 

desaparecerem. Pode ser esse o fenômeno que vem se arrastando ao longo de 

décadas no sistema de ensino público brasileiro, e em especial ao trabalho com a 

LE, onde o professor tenta trabalhar um pouco de cada competência, mas sem um 

objetivo claro e alcançável diante da realidade dessas instituições. A estratégia de 

se focalizar, na maioria dos casos, a aula de LI na habilidade de leitura pelos 

motivos aqui anteriormente elencados pode ser imprescindível para o 
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desenvolvimento dessa disciplina dentro do currículo escolar, sendo então relevante 

na vida desses indivíduos. 

 

5.4.4 Materiais disponíveis para o ensino de LE na escola pública  

 

 A partir do próximo gráfico, poderemos verificar com mais clareza a que tipos 

de materiais ou recursos o professor das EP de ensino médio do nosso campo de 

pesquisa tem acesso para desenvolver o ensino de LI. 

 

GRÁFICO 2.1 - Percentual quanto aos materiais utilizados para o ensino de inglês em Natal – 2008 
 

 
 Todas as pesquisas e estudiosos aqui citados sobre procedimentos de ensino 

são unânimes em relação a um ponto: as EP brasileiras de ensino médio além dos 

problemas já citados como carga horária reduzida, elevado número de turmas e de 

alunos por turma para cada professor, etc., não oferecem recursos materiais 

didáticos necessários para que a LI seja trabalhada de forma eficiente pelos 

professores, não importando qual a abordagem será utilizada pelos mesmos. 

 Sobre essa situação, que não pode ser ignorada quando pensamos o ensino 

de qualidade e eficiência tão desejado, Miccoli (2007) relata experiências com 

professores de EP de Minas Gerais e constata que aquelas escolas não têm muitos 

recursos e nem fornece material para o ensino de LE como livros, fitas, Xerox, e 
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ainda oferece um número de impressões limitado a apenas duas folhas para cada 

aluno, por bimestre. Em seus estudos, Santos afirma que: 

 

[...] não devemos descartar as inúmeras dificuldades existentes na parte 
estrutural das instituições de ensino, a falta de material didático e de 
laboratórios adequados nas escolas particulares e públicas, com uma 
ênfase maior para o sistema público que tem sido ignorado constantemente 
pelas autoridades estaduais e municipais. A grande marca dessas duas 
diretrizes diz respeito às competências e habilidades. Assim, o aluno não 
será apenas um mero depositário de conteúdo [...] O aprendizado da língua 
é bem diferenciado quando comparada as duas realidades: o sistema 
particular, embora enfrente o descaso e despreparo de alguns professores, 
ainda não atingiu o fundo do poço [...] enquanto o sistema público é 
totalmente desprovido de material didático pedagógico nessa área do 
conhecimento, não existindo nenhuma cobrança administrativa e os alunos, 
em sua grande maioria, aceitam tudo isto de forma bem passiva. (2001, p. 
14 e 34). 
 

 Em nosso campo, a pesquisa confirma o problema da escassez de material 

didático pedagógico nas EP. Achamos prudente e acertado nesta parte das 

discussões do trabalho e até mesmo imprescindível para ajudar na triangulação dos 

dados, uma abordagem um pouco mais detalhada sobre esse aspecto do ensino 

mesmo que sem a necessidade de se prolongar o debate.  

O primeiro ponto observado é que os alunos não possuem livro didático (LD) 

adotado pelas escolas. Na verdade, o livro de LI é um dos poucos não privilegiados 

nas indicações do PNLD – Programa Nacional do Livro Didático. A ausência desse 

recurso é confirmada por outras pesquisas como Walesko (2006) que também 

aponta para a falta do LD não apenas na escola participante da sua pesquisa, mas 

em todas as EP brasileiras. Entretanto, abrir muitas considerações sobre o uso 

desse material não seria uma boa escolha da nossa parte, pois esse dilema do LD 

tem sido objeto de muitos debates e reflexão, visto que há várias posições a respeito 

de seu uso. Em um extremo, há os que argumentam que o livro deveria ser abolido 

totalmente das salas de aula, como D’Ely & Mota (2004). Por outro lado, 

especificamente para o ensino de LE, ele pode ser útil quando, segundo Johns 

(1997), nos referimos a uma maneira organizada de ver a disciplina além de ser 

também um gênero mais familiar aos alunos, ou também pode funcionar segundo 

Hyland (2000, p. 104) como “um facilitador do papel do professor no ensino”. 

 Há de se abrir um parêntese para uma reflexão pertinente sobre o uso do LD 

no ensino de LE nas EP. Sem ele, o quadro negro e o caderno podem vir a funcionar 
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como os únicos ou principais materiais didáticos a serem utilizados diante de uma 

carga horária reduzida como observa Miccoli quando afirma que, 

 

[...] se este (LD) existe, não atende a todas as expectativas do professor. 
Quando não existe, torna-se um desafio para o professor que pode ou não 
buscar saídas para essa situação. Em ambos os casos, a questão do 
material didático representa um desafio para o professor, pois aqueles que o 
usam não se sentem satisfeitos, seja porque o seu conteúdo excede a 
carga horária disponível, seja porque deixa a desejar em termos das 
necessidades do professor e do estudante. Já para aqueles professores que 
não podem contar com a compra de material didático pelos estudantes, sua 
ausência é um problema, pois o professor não vê outra alternativa para o 
ensino de LI a não ser passar a matéria no quadro para que o caderno 
transforme-se no material utilizado. (2007, p. 55). 
 

Sem o LD nas escolas, apenas metade dos professores da nossa 

amostragem adota apostila e, com a triangulação das respostas sobre os 

procedimentos de ensino desses mesmos professores que adotam esse tipo de 

material, 73% trabalham geralmente ou quase sempre a gramática. Se observarmos 

que 85% dos entrevistados têm acesso ao dicionário, uma possibilidade se configura 

automaticamente: a abordagem de tipo Gramática e Tradução como predominante 

em quem tem acesso a algum tipo de material didático impresso. Para a outra 

metade, configura-se a realidade do quadro negro e caderno como a única opção de 

produção de conteúdos. 

Em nossa opinião, o uso de materiais encontrados em revistas especializadas 

em LE, web sites internacionais ou livros publicados na língua alvo, no caso a LI, 

poderia minimizar a falta do livro didático contribuindo, até mesmo, para a 

elaboração de um material escrito do tipo apostila o qual teria o seu conteúdo 

vinculado a objetivos específicos de acordo com os alunos a serem trabalhados. 

Certamente, não seria tarefa dais mais simples principalmente por dois fatores: alto 

preço de materiais em LE no nosso país; o desenvolvimento tanto da elaboração de 

material escrito próprio, quanto de algumas aulas para a discussão desses 

conteúdos demandaria um tempo o qual certamente extrapolaria a carga horária 

média de trabalho do professor de LE das EP brasileiras. Entretanto, diante da falta 

de recursos que deveriam ser oferecidos pelas instituições de ensino, cabe ao 

professor o esforço de elaborar materiais a partir do pouco acesso que tem a 

qualquer tipo de mídia para minimizar problemas e encontrar saídas que levem, até 

mesmo, a uma prática de trabalho mais saudável e gratificante. 
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 Com relação a recursos tecnológicos, especificamente de áudio e vídeo, 80% 

dos entrevistados têm acesso a toca-fitas ou CD players, e 70% a DVD player ou 

vídeo-cassete. O acesso em número considerável a esses dois tipos de tecnologias 

não configura por si só que essas escolas estejam aptas para o desenvolvimento 

eficiente da oralidade. Para professores pesquisados por Salles & Mazza (1996), por 

exemplo, além de bibliotecas com material de pesquisa atualizado, para o uso de 

tecnologias da comunicação no ambiente escolar é necessário espaço adequado 

como salas adaptadas para televisão e vídeo e projeção de slides, além de máquina 

de Xerox para a (re)produção do material escrito para apoio dessas aulas.   

Estudiosos sobre as tecnologias de comunicação e a formação do professor 

para o uso correto dessas tecnologias, com ênfase ao uso do computador e internet, 

como Marília Levacov10, Adami (2003), ou Quiles (2007), atestam o papel integrador 

da informática, que tem a capacidade de unir todas as mídias analógicas anteriores 

em uma só tecnologia. Através dessa ferramenta é possível o trabalho com texto, 

áudio, vídeo, imagens, gráficos, comunicação, com ou sem o uso da internet, a um 

custo relativamente barato. Com a falta de material didático de qualidade, impresso 

ou de áudio e vídeo, nas escolas, o computador seria uma ótima ferramenta que 

certamente ajudaria o professor de LE, segundo essa dimensão integradora dessas 

novas mídias.  

Levacov sugere que o papel do computador para a educação, como uma 

ferramenta que serve para escrever, para comunicação remota, para criar, acessar e 

distribuir informações, entre outras coisas, faz com que esse recurso talvez seja tão 

imprescindível como saber usar lápis ou livros. Ele serve tanto como ferramenta 

quanto como suporte, e na área de educação facilita novas maneiras de acessar a 

informação através da mídia digital que oferece à chance de sairmos do que ela 

chama de dependência da informação impressa, o que pode encorajar as atividades 

exploratórias, a multiplicidade de perspectivas na construção de um livro texto 

dinâmico que, através mesmo da intervenção do aluno, é ao mesmo tempo 

individualizado e coletivo. 

Considerando o computador como uma ótima ferramenta que possibilitaria 

aos nossos alunos o acesso a vários tipos de materiais e mídias em um único 

artefato, e embora não seja possível identificar claramente se essa tecnologia está 

                                                 
10 LEVACOV, Marília (s.d.). Tecnologias & Educação. Disponível em: 
<HTTP://www.levacov.eng.br/marilia/educacao.html>. Acesso em: 12 de abril de 2010. 
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presente em todas as escolas ou se é o professor que não sabe utilizá-la para fins 

educacionais, através dos dados obtidos, infelizmente somente 15% dos 

entrevistados têm acesso a esse tipo de recurso para o ensino de LI. 

Destacamos, neste ponto, que os próprios documentos oficiais aqui 

analisados tratam da importância de trazer para a escola as linguagens que usam o 

computador como suporte, especialmente a internet, pois se subentende como 

sendo uma competência exigida atualmente na preparação do cidadão crítico, 

tornando-se um procedimento sistemático na formação de um tipo de leitor que 

domina os caminhos da leitura não-linear, característica desse tipo de linguagem.  

No caso da LI, além da possibilidade maior oferecida através dessa 

tecnologia o qual seria a oportunidade de contato com pessoas e culturas diferentes 

através de uma visita virtual por países, bibliotecas, museus, ou mesmo contatos 

interpessoais através de ferramentas de comunicação instantânea ou sites de 

relacionamentos, os documentos sinalizam para o conhecimento da LI como 

instrumento de próprio acesso a todas essas possibilidades através do ciberespaço, 

“uma vez que grande parte do vocabulário usual da informática emprega a língua 

inglesa, idioma que também predomina nos sites da internet”. (PCN+, 2002, p. 100). 

   

5.4.5 Um novo quadro para o papel da habilidade de leitura na aula de LE 

 

 Diante das triangulações feitas neste tópico, sobre o papel da habilidade de 

leitura no ensino de LE, verificamos que os dados coletados nos dois questionários, 

quando confrontados entre si, apontam para a possibilidade de um novo resultado 

quanto à questão sobre qual é a habilidade linguística da LI que está mais próxima 

do foco de ensino dessa disciplina para os professores de EP de ensino médio em 

Natal/RN. Podemos observar melhor esse novo resultado, que se configura como a 

possibilidade mais próxima da realidade local, através do gráfico a seguir: 
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GRÁFICO 2.2 - Percentual quanto ao foco do ensino de inglês em Natal - 2008, após triangulação de 
dados da pesquisa 

 

 

 Partindo, então, da possibilidade de um novo panorama que surge a partir da 

verificação, através do cruzamento de dados de todos os participantes da pesquisa, 

e aponta para uma dimensão mais próxima da realidade local quanto ao que se 

enfatiza em sala de aula, segundo o ensino de LI, a triangulação dos dados nos 

mostra três grupos distintos: 1) um pequeno grupo formado por professores que 

possivelmente enfatiza a habilidade de leitura; 2) um grupo intermediário de 

professores que possivelmente trabalha mais com atividades gramaticais; e 3) um 

grupo bem maior de participantes, ou metade dos professores entrevistados, que 

parece não enfatizar uma única habilidade para o ensino de LI. Esse novo quadro 

desenhado a partir da investigação do conjunto de dados deste estudo responde a 

questão maior da nossa pesquisa quanto ao papel da habilidade de leitura na aula 

de inglês para os professores das EP do ensino médio em Natal/RN, enquanto ao 

pequeno percentual de professores que possivelmente trabalha com essa 

abordagem.  

Acreditamos na possibilidade dessa pequena parcela trabalhar a habilidade 

de leitura como forma de ter um objetivo específico a cumprir em relação ao ensino 

de LI, de acordo com o contexto geral do ambiente de trabalho e dos materiais que 

lhes são permitidos (ou não permitidos), além da situação dos professores em geral 

quanto às possibilidades reais de desenvolvimento do seu trabalho. 
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  Quanto ao bom número de professores que trabalha principalmente a 

gramática, mas que não configura a maioria dos entrevistados neste estudo 

podemos sugerir três possibilidades: 1) a boa notícia é que estudos relativamente 

recentes como García García (2001) e Martín Peris (2004), demonstram que aos 

poucos a gramática parece não mais protagonizar o ensino em LE; 2) numa 

perspectiva menos otimista, esses dados podem ainda revelar que o ensino da LE 

até os dias de hoje valoriza muito o desenvolvimento apenas da competência 

linguística que, segundo Neves (1996), pode ser configurado pela ênfase no ensino 

de regras gramaticais; e 3) dentro de uma perspectiva pessimista, segundo estudos 

de Machado e Rocha (2002), há uma forte crença de que só se aprende inglês 

através da aquisição da competência gramatical e que para a maioria dos 

professores além de acreditar que ensinar a língua é ensinar gramática, é muito 

mais fácil ministrar uma aula expositiva para uma classe onde temos um professor 

com conteúdo pronto e alunos se limitando passivamente a escutá-lo. 

Para quem está em contato com professores de LE das EP, ou mesmo está 

em sala de aula atualmente, o grande percentual de professores (50%) verificados 

nesse novo quadro que sugere trabalhar de alguma forma as quatro habilidades 

linguísticas, e que procura, portanto, não dar ênfase a alguma dessas habilidades, 

não parece ser nenhuma novidade. Grande parte dos professores que saem dos 

cursos de graduação em Letras das universidades adota a missão de ensinar a LE, 

ou no caso aqui a LI, através da abordagem comunicativa. Durante alguns anos, 

esses professores ficam trancados nas universidades, num mundo prático, 

particular, ideal, acessível e com carga horária, materiais, motivação e competentes 

docentes a sua disposição. Como então não aplicar o que aprendeu tão bem quanto 

aluno, agora aos seus próprios alunos, nas centenas de EP de ensino médio 

espalhadas pelo Brasil? 

Acreditamos que há várias possibilidades para que muitos dos professores 

aqui pesquisados abracem essa opção em tentar trabalhar as quatro habilidades da 

maneira como aprenderam na universidade, mesmo sem ter sequer um único fator 

citado neste estudo que possa vislumbrar qualquer tipo de paridade entre esses dois 

mundos.  

Infelizmente, uma possibilidade gritante, diante principalmente das 

contradições encontradas nas respostas da segunda parte do questionário 02, 

quanto aos procedimentos de ensino desses professores, é a falta de um objetivo 
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específico claro para o ensino de LI, o que faz com que o professor preencha o 

pouco tempo que tem ora trabalhando uma habilidade, ora trabalhando outra. Esse 

tipo de abordagem pode encorajá-lo a acreditar que está, dessa maneira, 

trabalhando de fato as quatro habilidades da LI. 

 

5.5 A EFICIÊNCIA DA METODOLOGIA ESCOLHIDA PELO PROFESSOR PARA O 

ENSINO DE LE 

 

Nuttall (1982) e Oliveira (1994), entre outros, destacam detalhadamente a 

importância da aplicação de uma metodologia eficaz, caracterizada por estratégias e 

técnicas de ensino que auxiliem na otimização e realização do processo ensino e 

aprendizagem entre professores e alunos.  

Levando em conta a busca de alcançar os objetivos a que se propõe, foi 

questionado quanto às metodologias de ensino utilizadas em sala de aula, obtendo-

se as seguintes respostas: para quatro dos professores a metodologia e as técnicas 

utilizadas são insuficientes para alcançar os objetivos de ensino; para seis 

participantes, a abordagem se mostra pouco eficiente; nove professores 

concordaram numa eficiência regular, ou mediana, e apenas um optou pela boa 

eficiência do ensino. 

 
TABELA 3 - Avaliação da metodologia de ensino do inglês nas escolas públicas de Natal em 2008 

 

3. COMO VOCÊ AVALIA A METODOLOGIA DE ENSINO APLICADA NAS 
ESCOLAS PARA ATINGIR ESSE OBJETIVO? 

 % 

a) Ineficiente. 04 20 

b) Pouco eficiente. 06 30 

c) Eficiência mediana. 09 45 

d) Boa eficiência. 01 05 

  TOTAL 20 100 

 

No gráfico a seguir, podemos visualizar de forma mais clara a avaliação da 

abordagem da LI. É notório o baixo percentual de professores que acreditam na 

eficácia das metodologias aplicadas, apenas 5%. Para 50% as técnicas aplicadas 

são pouco eficientes ou não têm eficiência alguma. 
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GRÁFICO 3 - Percentual de eficiência no ensino de inglês em Natal – 2008 

 

 

Os dados evidenciam que o sistema de ensino atual parece não ser eficiente 

o bastante para que professores e alunos desenvolvam um trabalho que possa obter 

resultados satisfatórios para o aprendizado de uma LE na escola regular. Para a 

maioria dos entrevistados, ou 45% da amostra, a eficácia do ensino de inglês é 

apenas mediana. 50% acreditam que quando não totalmente ineficiente, há pouca 

eficiência. Esses resultados que apontam para a não eficiência do ensino de LE 

podem, portanto, não corroborar com a possibilidade do trabalho com a mesma 

ênfase nas quatro habilidades linguísticas diante das condições que a escola 

oferece como a melhor opção de ensino, visto que no cruzamento dos dados da 

pesquisa verificamos essa estratégia de ensino como supostamente a mais utilizada 

pelos professores entrevistados11. 

Apenas 5% dos entrevistados acreditam que a metodologia e técnicas 

utilizadas nas escolas tenham de fato boa eficácia. Esse percentual corresponde a 

um único professor, P13. E quando observamos outras respostas assinaladas por 

esse mesmo entrevistado, no segundo questionário, verificamos mais uma 

incoerência. Embora o mesmo tenha sugerido que a metodologia utilizada na escola 

pública para o ensino de LI seja boa, em várias respostas ele deixa claro que a falta 

                                                 
11 5.4.5 Um novo quadro para o papel da habilidade de leitura na aula de LE: 50% dos entrevistados 
não dão ênfase a uma única habilidade, trabalhando assim no mínimo duas ou até mesmo as quatro 
habilidades linguísticas com o mesmo peso.   
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de apoio pedagógico e de material didático específico supostamente não contribui 

para um trabalho eficiente. 

Esses dados sinalizam para a necessidade de uma mudança nas atuais 

estratégias adotadas pelos professores para o ensino de LE nas escolas públicas. 

Quando fazemos uma breve triangulação dos dados anotados até esta parte da 

pesquisa vê-se que os professores parecem não encontrar saídas diante de um 

quadro adverso quanto ao ensino de uma LE nessas instituições.   

 

5.6 A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE INGLÊS PARA OS ALUNOS BRASILEIROS 

 

Com relação à importância do ensino de LI nas EP brasileiras, pressuposto 

básico para se traçar qualquer objetivo ao ensino de uma LE, verificou-se que 

somente um dos professores entrevistados, ou 5%, discorda da importância do 

aprendizado da LI para alunos brasileiros; para quatro, ou 20% da amostra, essa 

importância é baixa; para outros quatro, ou 20%, a LI tem uma importância mediana 

e para onze, ou 55%, é altamente importante, conforme também apontado por 

estudiosos como Celani (1988), que também ratifica a importância desse idioma 

para os brasileiros. 

Apesar de expor a consciência da importância do ensino da LI no ensino 

médio, esses dados destacam alguns pontos que merecem uma análise mais 

detalhista, principalmente quando essa questão tenta entender sobre a percepção 

dos professores quanto à necessidade em aprender uma LE na realidade das EP. 

 

TABELA 4 - Grau de importância para o ensino do inglês nas escolas públicas de Natal em 2008 
 

4. EM SUA OPINIÃO, QUAL O GRAU DE IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE 
INGLÊS PARA ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS? 

 % 

a) Nenhuma importância. 01 05 

b) Baixa importância. 04 20 

c) Importância mediana. 04 20 

d) Alta importância. 11 55 

  TOTAL 20 100 
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 No gráfico a seguir, verifica-se claramente como a maioria dos professores 

entrevistados reconhece a importância do ensino da LI para alunos das EP 

brasileiras, com percentual de 75%, para a somatória dos resultados que 

consideram a importância mediana e a alta importância respectivamente. 

 

GRÁFICO 4 - Percentual de importância para o ensino de inglês em Natal – 2008 

 

 

Esses dados destacam alguns pontos curiosos como o elevado grau de 

importância mediana, conforme 20% da amostra, e razoável percentual de baixa 

importância dada ao ensino dessa disciplina, segundo 20%. Isso aponta para a 

possibilidade de que a crença de que todos acreditam que a LI é altamente 

importante para o brasileiro parece estar perdendo forças e não sendo mais uma 

verdade absoluta. Deve-se ressaltar que tal fato levanta um questionamento sério, e 

que condiz com um problema muitas vezes relacionado ao ensino de LE no Brasil: 

uma considerável parcela dos professores dessas disciplinas ou dá pouca 

importância ao conteúdo que ensina ou o transmite de forma mediana. 

Nessa parte do questionário, devido a essa questão apresentar-se também 

como de tipo aberta, e sem haver a necessidade do debate sobre o mérito das 

respostas dos participantes da pesquisa, para aqueles que consideram a disciplina 

como importante podemos perceber a preocupação da maioria dos entrevistados em 

contribuir de certa forma para a inserção do aluno num mercado de trabalho que 

pertence a um mundo chamado de globalizado, onde se acredita que algum grau de 
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domínio do inglês seja condição fundamental para que o indivíduo venha a fazer 

parte desse grupo crescente de novos profissionais. Nesse momento, evidenciamos 

essa função social assinalada, mesmo que por vezes de forma bem sucinta, pela 

maioria desses professores (P1, P5, P6, P7, P9, P10, P12, P13 e P16) como alguns 

dos objetivos do ensino de LI, como poderemos visualizar melhor nos fragmentos a 

seguir: 

 
QUADRO 18 - Questão 08. Em sua opinião, qual o grau de importância do ensino de inglês para 

alunos de escolas públicas? Por quê? 
 

 
PROFESSOR 

 
DEPOIMENTOS 

P1 Vestibular e concursos públicos. 
P5 É importante e necessário para a sobrevivência num mundo globalizado. 
P6 Necessidades profissionais. 

P7 
Quem não tem nada e tem essa 2ª opção pode utilizar no trabalho por Natal ser uma 
cidade turística. 

P9 Por causa do mercado de trabalho. 
P10 É essencial para conseguir um emprego. 

P12 
Porque os alunos também são cidadãos do mundo e necessitam de inclusão 
econômica, cultural e social. 

P13 
Porque eles estão inseridos num mundo globalizado onde o inglês vai ajudá-los a 
fazer parte desse mundo e não ficar à margem da sociedade. 

P16 
Seja qual for a profissão escolhida pelo aluno, ele irá precisar de uma segunda 
língua. 

Fonte: Elaboração do autor. 
 

Em seu estudo sobre as crenças do professor de LI a respeito do ensino 

dessa disciplina no sul do Brasil, Kudiess (2004) afirma que essas crenças são 

originadas a partir de experiências significativas vividas pelos próprios professores, 

principalmente como alunos de LE e como professores em sala de aula, e que eles, 

compartilhando ou não estas crenças, pertencem a uma cultura de ensino comum, a 

cultura de ensino da LI. Isso nos leva a acreditar na possibilidade de que esse grau 

de importância possa estar diminuindo justamente pela difícil situação vivenciada por 

esses profissionais em sala de aula. 

O que podemos observar é que a importância do aprendizado de uma LE 

parece depender cada vez mais do que o professor acredita como sendo importante 

para os seus alunos, quando se espera talvez que as necessidades dos alunos 

sejam o foco da aprendizagem, ou seja, não seriam apenas as experiências do 

professor de LE com a língua que determinariam o que é mais importante na aula de 

LI, mas essas necessidades dos alunos deveriam estar claras para que se pudesse 
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construir um objetivo comum, desejável e principalmente alcançável, o que 

provavelmente motivaria a todos os envolvidos nesse processo.  

 

5.7 A MOTIVAÇÃO COMO FATOR INDISPENSÁVEL PARA O SUCESSO DA AULA 

DE LE 

 

 Segundo observam Barkman (1979) e Moita Lopes (1996), a motivação é 

fator fundamental à aquisição de uma boa aprendizagem em LE. O professor 

necessita de boa motivação para o ensino, no desejo de fazer com que os alunos se 

sintam muito motivados a aprender e, consequentemente, a melhorar cada vez mais 

seu desempenho na disciplina. Embora avancemos por um assunto amplo e 

complexo, é relevante abordá-lo em nossa pesquisa, pois é fator fundamental dentro 

do contexto geral do ensino de qualquer disciplina. 

 

5.7.1 A motivação do professor para o ensino de LE 

 

Miccoli (2007) nos apresenta algumas considerações que resume a 

necessidade de abordarmos em nossa pesquisa a questão da motivação dos 

professores ao ensino especificamente de LE, quando afirma que: 

 

Apesar das condições de ensino nem sempre condutivas a uma 
tranqüilidade no exercício profissional, os professores buscam fazer o 
melhor que podem [...] Manter a motivação do professor e orientá-lo em 
seus esforços para sua contínua profissionalização é uma questão que 
merece discussão. O compartilhar de experiências de professores em 
condições de ensino que deixam a desejar pode ser uma maneira de 
manter a motivação e de incentivar outros professores em situações 
semelhantes. Uma ação nessa direção pode ter um efeito positivo e ser uma 
maneira de aumentar a auto-estima do professor, contribuindo, em última 
instância, para sua maior qualificação e conseqüente profissionalização. 
(MICCOLI, op. cit., p.21). 
 

Ao questionarmos os participantes desta pesquisa quanto à motivação de 

cada um para o ensino de LI observamos, principalmente, que nenhum dos 

professores se sente totalmente desmotivado; porém, para três deles (15% da 

amostra), esse grau é baixo; segundo oito professores, ou 40%, o grau para o 

ensino é mediano; para nove, ou 45%, existe sim boa motivação.  
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TABELA 5 - Grau de motivação para o ensino do inglês nas escolas públicas de Natal em 2008 
 

5. QUAL O SEU GRAU DE MOTIVAÇÃO PARA ENSINAR O INGLÊS?  % 

a) Nenhuma motivação. 00 00 

b) Pouca motivação. 03 15 

c) Motivação mediana. 08 40 

d) Boa motivação. 09 45 

  TOTAL 20 100 

 

O gráfico nos mostra claramente que 85% dos professores pesquisados 

possuem algum grau de motivação, que não seja baixo, para o ensino de inglês.  

 

GRÁFICO 5 - Grau de motivação para o ensino de inglês em Natal - 2008 

 

 

Neste tópico, é possível fazermos um confronto entre os dados apontados no 

gráfico e as respostas dos professores ao perguntarmos se gostavam de ensinar 

inglês e o porquê12. 85% também foi o percentual de respostas positivas que 

demonstra, pelas mais diversas razões, que a maioria dos entrevistados gosta de 

ensinar inglês, como podemos observar nos fragmentos a seguir: 

 

                                                 
12 Questionário 1, questão 12: Você gosta de ensinar inglês? Por quê? 
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QUADRO 19 - Questão 12. Você gosta de ensinar inglês? Por quê? 
 

 
PROFESSOR  

 
DEPOIMENTOS 

P1 Sim. Porque é uma disciplina útil e atual. 
P2 Sim. Porque acho uma língua interessante e importante para o contexto atual. 

P4 
Sim. Porque é uma oportunidade de apresentar ao aluno outra cultura, além de 
poder prepará-lo melhor para o mercado de trabalho. 

P5 
Sim. Tenho prazer e satisfação, pois estou sempre estudando e me sinto parte da 
cultura. Pela capacidade de prover a compreensão e comunicação. 

P6 
Sim. Devido o dinamismo que a língua oferece em nossa vida e pelas necessidades 
atuais – mundo globalizado. 

P7 
Sim. Porque além de gostar da língua estrangeira me faz bem repassar aquilo que 
sei. 

P8 Sim. Para ter a possibilidade de levar uma cultura diferente para os alunos. 
P9 Sim. Porque é uma língua necessária para o mercado de trabalho. 
P10 Sim. Porque sempre tive afinidade com idiomas. 
P11 Amo. Because English is my life. 

P12 
Sim. Porque gosto de idiomas e acho que inglês é uma disciplina muito dinâmica e 
viva. Sinto-me participando do processo de transformar alunos (e me transformar) 
em pessoas melhores. 

P13 
Sim. Porque sempre estudei esta língua estrangeira e considero muito importante, 
nos dias atuais, seu conhecimento. 

P14 
Sim. Porque gosto da disciplina e sinto que os alunos também gostam, apesar das 
dificuldades de ordem física, de material, etc. 

P15 
Sim. Pelo fato de aproveitar bem o conhecimento do idioma e passá-lo para outras 
pessoas. 

P16  Sim. Prática para transmitir gramática e fonética aos alunos. 
P18 Porque eu simpatizo com a língua. 
P19  Sim. Por se tratar de uma língua que me identifico. 

Fonte: Elaboração do autor. 
 
Por se tratar também de questão de tipo aberta verificou-se que uma baixa 

motivação para o ensino por parte de alguns professores de LE se justifica pelo fato 

de não haver material disponível para um bom desempenho da atividade; a falta de 

espaço físico apropriado, a falta de interesse na disciplina por parte dos alunos e a 

pouca valorização e incentivos financeiros também aparecem como justificativas. 

Podemos observar melhor essa explicação através dos fragmentos a seguir: 

 

QUADRO 20 - Questão 9. Qual o seu grau de motivação para ensinar o inglês? Por quê? 
 

 
PROFESSOR 

 
DEPOIMENTOS 

P13 
A pouca motivação é devido a falta de apoio na escola, material didático e interesse 
dos alunos, o que é o inverso na E2 (Escola de Ensino Fundamental). 

P15 
Falta de material e suporte didático além de desinteresse do poder público na 
melhoria das condições de ensino. 

P17 Falta de interesse dos alunos em aprender e falta de material. 
Fonte: Elaboração do autor. 
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Para aqueles que ainda apresentam de fato boa motivação, de acordo com o 

que podemos observar no próximo quadro de depoimentos, existe a vontade de 

ensinar na disciplina e trabalhar na profissão que escolheu para suas vidas, além da 

possibilidade de ajudar os alunos a terem uma melhor perspectiva para o futuro, 

tentando diminuir as diferenças sociais, principalmente quanto às oportunidades de 

passar no vestibular ou entrar no mercado de trabalho.  

 
QUADRO 21 - Questão 9. Qual o seu grau de motivação para ensinar o inglês? Por quê? 

 
 

PROFESSOR 
 

DEPOIMENTOS 

P1 É o emprego que eu escolhi. 

P4 
Apesar dos obstáculos, tenho consciência do q/ estou ajudando alguém c/ o meu 
trabalho. 

P6 Inglês é inovador. 
P7 Me esforço pelos alunos. 
P8 Gosto do que faço. 
P9 Porque gosto da disciplina mesmo sem incentivo. 

P12 
Porque eu gosto de ver os alunos pensando em outra língua, de vê-los descobrindo 
um novo mundo. 

P14 
Acho interessante o contato com a segunda língua devido ao mercado de trabalho e 
ao vestibular. 

P18 Me sinto bem lecionando. 
Fonte: Elaboração do autor. 

 
Os motivos relatados por esses 45% dos entrevistados que ainda apresentam 

boa motivação para o ensino vão ao encontro com o pensamento de Cox & Assis-

Peterson, quando observam que: 

 

[...] essa motivação não deve ter caráter integrativo, ou seja, o simples 
desejo de se identificar ou de pertencer à cultura do outro, mas deve-se 
reconhecer na educação o seu caráter político. Aqueles que trabalham com 
o ensino de inglês não podem reduzi-lo a questões sócio-psicológicas de 
motivação, a questões metodológicas, a questões linguísticas. A língua está 
imersa em lutas sociais, econômicas e políticas e isso não pode ser deixado 
de fora da cena da sala de aula. (2001, p.20). 
 

 

 Podemos constatar experiências de motivação, interesse e esforço aqui 

apresentados, algo que nos faz acreditar que o pouco grau de motivação para o 

ensino encontrado nesta pesquisa aponta para um esforço que supera limitações e 

traz um pouco de dignidade para o professor. 
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5.7.2 A motivação dos alunos para o aprendizado de uma LE 

 

Enquanto a motivação do professor em ensinar parece estar mais ligada ao 

fato do mesmo gostar do que faz e, principalmente, ter condições e reconhecimento 

para realizar esse trabalho, a motivação dos alunos ao aprendizado de uma LE 

parece estar associada a dois fatores distintos.  

Para Gardner & Lambert (1972), pioneiros no estudo da motivação para a 

aprendizagem de segundas línguas, a motivação dos alunos parece estar, num 

primeiro momento, associada a atitudes relacionadas à comunidade de falantes da 

LE estudada, ou mesmo ao desejo expresso de interação com tais falantes e a um 

grau de identificação com eles. Bergmann (2002) compreende que, quando o aluno 

estuda uma LE, talvez a sua maior dificuldade seja a falta do contato com a 

comunidade da língua-alvo que é ocasionada, sobretudo, pelas distâncias 

geográficas. Segundo pesquisa de Ferreira Neto13, com alunos de EP de ensino 

médio no município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, um segundo fator 

que pode contribuir para o interesse imediato pelo conhecimento de LI está, 

principalmente, na oportunidade de passar no vestibular (61%) e, em segundo caso, 

em perspectivas profissionais (34%). Como provavelmente seria impossível 

adivinhar qual é o fator ou fatores determinantes ao aprendizado de uma LE por 

certos grupos, uma forma de manter a motivação dos alunos ao aprendizado dessa 

língua seria engajá-los em um projeto de aprendizagem onde os objetivos e metas a 

serem alcançadas, além da delimitação dos caminhos a serem percorridos para se 

chegar a tal finalidade, fossem claros e englobasse um objetivo geral comum 

estabelecido com esse grupo de aprendizes.    

Supondo que serão as atitudes e a motivação dos alunos que irão determinar 

efetivamente o alcance dos fins propostos para o ensino de LI, foi questionado aos 

professores sobre a motivação dos seus alunos para o aprendizado de LE. Para dois 

dos entrevistados, ou 10%, os seus alunos não possuem desejo em aprender a LI. 

Para 50%, o que equivale a dez professores, os alunos têm pouca motivação; para 

25%, ou cinco dos entrevistados, existe uma motivação apenas mediana; Apenas 

três professores (15%) consideram que seus alunos têm boa motivação. 

                                                 
13 FERREIRA NETO, A. J. (s.d.). Motivos que (des) motivam o aprendizado de inglês: relatório do 
estudo de caso em uma turma do ensino médio da rede pública de educação.  Relatório disponível 
em <http://www.letras.ufmg.br/arado/relatorio2.htm>. Acesso em: 13 de abril de 2010. 
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TABELA 6 - Grau de motivação para o aprendizado do inglês nas escolas públicas de Natal em 2008 
 
 

6. QUAL O GRAU DE MOTIVAÇÃO DOS ALUNOS PARA O 
APRENDIZADO DESSA DISCIPLINA? 

 % 

a) Nenhuma motivação. 02 10 

b) Pouca motivação. 10 50 

c) Motivação mediana. 05 25 

d) Boa motivação. 03 15 

  TOTAL 20 100 

 

O gráfico a seguir nos evidencia nitidamente a impressão que os participantes 

dessa amostra têm com relação à vontade de aprender dos seus alunos. Nota-se 

que o grau de boa motivação, apenas 15% da amostra, é muito baixo diante dos 

demais resultados encontrados. 

 

GRÁFICO 6 - Grau de motivação para o aprendizado de inglês em Natal - 2008 

 

Nesta parte da pesquisa, poderemos refletir um pouco sobre o quanto o grau 

de baixa motivação dos alunos ao aprendizado é significativo, fato registrado em 

50% da amostra. Se excluirmos o percentual de boa motivação e somarmos os 

demais, para 85% dos entrevistados não há a motivação necessária ao aprendizado 

da LI da maneira como a mesma é trabalhada na realidade das EP de ensino médio 
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no Brasil. Isso confirma a necessidade que os alunos possuem de ver uma função 

para o aprendizado dessa língua a fim de se motivarem a aprender como utilizá-la 

no seu contexto social, segundo pesquisas de Rumelhart (1977), Tilio (1980) e 

Stanovich (1981). 

Um recente estudo de Azevedo & Paula (2006), também verificou a fraca 

motivação ao aprendizado de LI, entre um grupo de alunos da cidade de São José 

dos Campos, Estado de São Paulo. Constatou-se que para a maioria dos alunos o 

fato de estudar LI era uma obrigação, e muitos o faziam para satisfazerem os pais. O 

estudo pressupõe, ainda, que essa ausência de motivação está diretamente 

relacionada com o sucesso ou não do processo de ensino-aprendizagem de uma 

LE; que cabe ao professor criar estratégias para buscar essa motivação nos seus 

alunos, uma vez que o ensino se dá em um contexto em que a LI não é a língua 

falada e que só assim tanto o processo de ensino quanto o de aprendizagem terão 

mais chances de serem bem sucedidos.  

Segundo Norris-holt (2001), a motivação tem sido identificada como o 

interesse do indivíduo quanto ao objetivo de aprender uma segunda língua. A busca 

desse sentimento também é decisiva para o ensino em geral segundo Vygotsky:  

 

A construção da motivação é um dos pilares para um bom clima da sala de 
aula. O professor tem que conhecer como o aluno aprende e usar de 
estratégias de ensino que lhe dê a confiança de estar conquistando algo 
importante no ato simples de cumprir tarefas que estão de acordo com a 
sua zona proximal de desenvolvimento. (1993, p. 102). 
 

Se a origem da motivação é sempre o desejo de satisfazer necessidades, 

segundo Schütz, ela pode ser ativada tanto por fatores diretos quanto por fatores 

indiretos: 

 
Motivação direta seria aquela que nos impulsiona diretamente ao objeto que 
satisfaz uma necessidade nossa. Por exemplo: você admira e se identifica 
com uma cultura estrangeira e investe todos seus esforços no aprendizado 
da respectiva língua. Motivação indireta ou instrumental é aquela que nos 
impulsiona em direção a um objetivo intermediário, por exemplo, aprender 
inglês, que, por sua vez, possibilitará a satisfação de uma necessidade 
maior. Esta é provavelmente a forma mais frequente de motivação no 
aprendizado de línguas. (2003, p.2). 
 

Schütz (op. cit., p. 3) observa ainda que, uma motivação indireta acaba por 

dar origem a uma motivação direta, quando ocorre de inicialmente impulsionado por 

um objetivo indireto maior, o aluno acaba “tomando gosto”, descobrindo valores 
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antes desconhecidos, encontrando no “sacrifício” intermediário um objeto de 

motivação direta. 

A desmotivação dos alunos, segundo os nossos entrevistados, possivelmente 

reflete algumas realidades da escola pública. Esses fatores desmotivadores também 

são resumidos por Schütz quando afirma que: 

 

O que se encontra atualmente no ensino de inglês são inúmeros fatores 
desmotivadores: salas de aula com muitos alunos, professores com 
proficiência limitada, cobrança através de exames de avaliação com 
questões truculentas que nada avaliam, repetição oral mecânica, etc. [...] 
Também aquele aprendiz que não se identifica com a cultura estrangeira, - 
ou que às vezes até a despreza, - normalmente por falta de maior 
informação a respeito da mesma [...] estará desmotivado a aprender sua 
língua. (2003, p. 4).    

 

 Em se tratando também de uma pergunta com opção de resposta de tipo 

aberta, no questionário, verificou-se que pouco mais da metade dos professores 

justificaram as suas respostas assinaladas para essa questão. Entretanto, como 

podemos observar nos fragmentos a seguir, verificamos alguns fatores em comum 

com pontos tratados por Schütz quanto à desmotivação, como desinteresse pelo 

idioma, talvez por não se identificar com o mesmo, e a falta de condições 

adequadas. 

 

QUADRO 22 - Questão 10. Qual o grau de motivação dos alunos para o aprendizado dessa 
disciplina? Por quê? 

 
 

PROFESSOR 
 

DEPOIMENTOS 

P1 Falta de perspectivas. Pobreza. Falta de estrutura familiar. 
P2 A falta de condições adequadas e a dificuldade de aprendizagem. 
P9 Alega ter muita dificuldade e falta de material. 
P10 Sabem que é importante mas acham muito difícil. 
P11 Não querem estudar simplesmente. 

P13 
Geralmente a clientela é de estudantes com problemas familiares, sem nenhum 
apoio para ser bem sucedido na escola (alunos que os pais não têm estudo, portanto 
desprovenientes de qualquer interesse, motivação ou estímulo). 

P14 Falta de material e de uma boa base. 
P15 Por desconhecerem a importância do uso da língua. 
P18 Desinteresse. 
P19 Não demonstram interesse. 
P20 Não tem base. 

Fonte: Elaboração do autor. 
 

Sendo uma questão muito difícil de ser abordada em poucas páginas, porém 

necessária, podemos considerar para o que nos objetivamos com este estudo que 
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se as EP brasileiras de ensino médio não oferecem um contexto geral ideal para que 

o aluno desperte o seu desejo direto de aquisição de uma segunda língua que 

porventura ele admire, devemos, como professores, nos esforçarmos a não 

desmotivá-los, pois se não temos condições de despertar neles essa motivação 

natural para o aprendizado, pelo menos precisamos ter o cuidado de não destruí-la, 

mas sim preservá-la para quando esse aluno encontrar a oportunidade certa. 

 

5.8 O DESEMPENHO DOS ALUNOS NA DISCIPLINA DE LE 

 

Conforme sugere Moita Lopes (1996) a problemática da baixa motivação do 

aluno em aprender uma LE, é um dos principais fatores que contribui para com o 

fraco desempenho de grande parte dos estudantes de um segundo idioma. A fim de 

confirmar esse traço do fracasso escolar na aula de LI foi solicitado aos professores 

que avaliassem o desempenho dos seus alunos no aprendizado dessa disciplina. 

Verificou-se que: para sete professores, os alunos têm baixo desempenho ao 

aprender LI; para dez, os alunos apresentam desempenho mediano. Três 

professores responderam que o desempenho de seus alunos é bom e nenhum 

entrevistado relatou esse desempenho como sendo alto. Isso representa 

respectivamente 35%, 50% e 15% da amostra para aqueles que apontaram algum 

grau de desempenho. A Tabela 7 apresenta esses dados.    

 

TABELA 7 - Desempenho dos alunos no aprendizado de inglês nas escolas públicas de Natal em 
2008 

 

7. COMO VOCÊ AVALIA O DESEMPENHO DOS ALUNOS NA 
DISCIPLINA? 

 % 

a) Baixo. 07 35 

b) Médio. 10 50 

c) Bom. 03 15 

d) Alto. 00 00 

  TOTAL 20 100 

 

Através da análise desses dados, identifica-se que poucos professores 

observam um bom desempenho dos seus alunos e que nenhum deles acredita que 
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o desempenho seja alto. Para metade dos entrevistados, ou 50% da amostra, os 

alunos apresentam um desempenho mediano, o que se considerado junto com o 

grau de baixo desempenho (35%), chega-se a intrigante possibilidade de que a 

maior parte dos alunos, ou 85%, não apresenta desempenho ideal para o efetivo 

aprendizado dessa disciplina. 

Esses dados possibilitam refletirmos sobre a abordagem da LI como é 

trabalhada hoje nas EP, oferecendo chance elevadíssima de que o aluno fracasse 

na tentativa de alcançar os objetivos atualmente propostos. Como podemos 

observar no gráfico a seguir, chega-se na maioria dos casos somente a 

desempenhos medianos, o que acaba colaborando com a baixa qualidade em todos 

os fatores envolvidos no processo de aprendizagem de uma LE.  

 

GRÁFICO 7 - Desempenho dos alunos no aprendizado de inglês em Natal -  2008 

 

 

 Fazendo um resumo de vários pontos já abordados ao longo desta pesquisa, 

podemos observar que o fracasso escolar do aluno na disciplina de LE tem 

justificativa na sua falta de interesse ou motivação para o aprendizado, o que pode 

ocorrer talvez pelas condições mínimas que não são oferecidas pelas EP de ensino 

médio para o ensino-aprendizagem de uma LE. 
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5.9 O PRESTÍGIO DA LÍNGUA ESTRANGEIRA NO AMBIENTE ESCOLAR  

 

No geral, o status da LE nas escolas pode ser observado através de dois 

ângulos: no primeiro, como aspecto positivo, está a importância da aprendizagem de 

uma LE como no caso aqui abordado a LI, para o contexto mundial, segundo afirma 

Le Breton: 

 

[...] o inglês além de gozar de posição dominante nos setores de pesquisa 
científica, também está na cultura de massa, na política, entre os 
banqueiros, funcionários de carreira, no cinema, no rock, nas empresas que 
estão em vias de se tornarem bilíngües, para citar alguns contextos. (2005, 
p. 19-5). 
 

Num segundo, com aspecto negativo, segundo Jorge (2009), o status da 

disciplina de LI na escola tem ligação direta com a reclamação constante da maioria 

dos professores dessa disciplina sobre a pouca carga horária dedicada ao ensino da 

língua na escola, porque “essa carga horária é fruto de uma cultura escolar que, por 

anos, entendeu a LE como um conteúdo de importância marginal” (p. 166). Além 

disso, talvez o principal fator apontado como constructo do status negativo da LE, 

como por exemplo, segundo Sabadin (2006), está na sua eficiência. Nesse caso, 

desde que a LE é ensinada nas escolas, sempre houve uma cobrança maior por ser 

supostamente fácil avaliar essa eficiência, bastando observar se o aluno consegue 

falar na LE. Evidentemente que tal avaliação superficial não pode ou não se deseja 

fazer em relação às outras disciplinas, mas é recorrente com relação à LE. 

Há, no corpus da nossa pesquisa, evidência clara do que os professores 

entendem como prestígio: que seria uma disciplina com baixa carga horária e que 

existe no currículo escolar sob constante pressão de que não é eficiente, pois o 

aluno não sabe falar na LE estudada. 

Considerando o peso do status de uma disciplina no contexto escolar, foi 

perguntado aos professores sobre como eles percebem o grau de prestígio da LI 

nas EP. Constatamos que: para um dos professores a disciplina não demonstra grau 

de prestígio na escola, ou 5%; para oito, ou 40% da amostra, esse prestígio é baixo; 

segundo dez professores, ou 50%, o prestígio é mediano, enquanto que para um, ou 

5%, ele encontra-se ainda como alto. 
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TABELA 8 - Grau de prestígio do inglês entre alunos e professores das escolas públicas de Natal em 
2008 

 

8. QUAL O GRAU DE PRESTÍGIO DESSA DISCIPLINA NA ESCOLA, 
ENTRE ALUNOS E PROFESSORES? 

 % 

a) Nenhum. 01 05 

b) Baixo. 08 40 

c) Médio. 10 50 

d) Alto. 01 05 

  TOTAL 20 100 

 

O gráfico a seguir mostra claramente o papel de destaque para a disciplina de 

LI dentro das EP de ensino médio pesquisadas. Moita Lopes (1989) evidência que 

não deve causar tanta surpresa o fato de os professores de LE gozar de prestígio 

apenas mediano nas EP brasileiras, o que pode ser confirmado também neste 

estudo. 

 

GRÁFICO 8 - Grau de prestígio da disciplina de inglês em Natal - 2008 

 

Se considerarmos apenas o grau mediano de prestígio assinalado, ou 50% da 

amostra, já confirmamos essa evidência. Quando somamos a esses 50% outros 

40% que assinalaram o baixo prestígio da disciplina, temos 90% de médio-baixo 

grau de prestígio contra apenas os 5% assinalados para o alto grau. 
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Acreditamos que essa questão tem a sua importância por permitir 

visualizarmos o status da disciplina dentro do currículo escolar, ou seja, a atenção 

que ela merece enquanto disciplina e não o status da LI num contexto global. Se 

estivéssemos aqui enaltecendo a LI como mais importante que qualquer outra LE ou 

mesmo outra disciplina dentro do atual currículo escolar das EP, estaríamos 

descaracterizando o papel social para o seu processo de ensino-aprendizagem 

discutido neste trabalho, o qual deveria depender muito mais dos interesses e 

necessidades dos alunos do que ser percebido ou justificado como imprescindível 

para a perpetuação de determinado modelo social ou econômico. 

Todos os tópicos tratados neste capítulo estão principalmente relacionados às 

percepções dos professores de LE entrevistados nesta pesquisa, sobre as suas 

práticas de sala de aula, desde o entendimento de como a intensidade da carga de 

trabalho pode influenciar nas escolhas que vão desenhar os seus objetivos a partir 

do conhecimento que possuem sobre as atividades a serem desenvolvidas, os 

materiais que serão utilizados para que se alcancem esses objetivos, até o que vão 

privilegiar como foco de ensino-aprendizagem com base na escolha da metodologia 

mais eficiente considerando fatores como a importância de uma LE para alunos de 

escolas públicas do ensino médio que é moldada a partir da motivação desses 

professores para o ensino diante também da motivação apresentada por seus 

alunos ao aprendizado. 

A partir da análise dessas percepções, através da triangulação dos dados 

obtidos por meio dos questionários e entrevista dirigida, é possível identificar o papel 

da leitura dentro do processo de ensino-aprendizagem de uma LE para esses 

professores que atuam no ensino médio das escolas públicas brasileiras. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ensino-aprendizagem de uma LE nas EP estaduais de ensino médio do 

Brasil tem gerado muitos debates entre estudiosos do assunto. Grande parte dos 

especialistas defende a abordagem comunicativa nas escolas regulares onde se 

acredita que o aluno será capaz de, ao término do ensino médio, falar, ouvir, 

escrever e ler com boa proficiência nessas quatro habilidades linguísticas. Há ainda 

aqueles que acreditam que o ensino deva ser conduzido a partir da ênfase na 

habilidade de leitura, devido ao papel que essa habilidade desempenha em relação 

ao ensino das demais habilidades e principalmente em conformidade com o que as 

EP podem oferecer. 

Partindo dessa consideração acerca do debate anteriormente citado, 

assumimos que nossas expectativas quanto a essa discussão não foram ao todo 

contempladas nesta pesquisa, principalmente por limitações quanto a um estudo in 

loco de como o ensino de LI acontece nas salas de aula das EP do ensino médio. 

Seria ideal a realização de uma etapa que focalizasse a relação professor/aluno e a 

sua interação no contexto educacional ou troca de experiências vividas pelos atores 

presentes nesta pesquisa, o que poderia constituir-se em material capaz de fazer 

compreender o que ocorre durante o desenvolvimento das tarefas em sala de aula e 

que implicações ocasionariam no contexto educacional de professores e alunos. 

Além disso, há a necessidade de muita leitura específica sobre outras pesquisas 

empíricas que abordem e confirmem especificamente a eficiência do ensino de LI 

com ênfase na habilidade de leitura para alunos de instituições desse tipo.  

 Este estudo confirma que talvez seja a experiência mais desejável, segundo 

afirma Miccoli (2007), para a maioria dos professores de LI, a possibilidade de 

colocar em prática no contexto das escolas regulares uma metodologia capaz de 

fazer com que os alunos aprendam com boa proficiência a falar, ouvir, escrever e ler 

em uma LE. Entretanto, a partir de um estudo centralizado na coleta e triangulação 

de dados, confrontado com ampla fundamentação teórica sobre o assunto, 

conseguimos identificar um papel especial que a habilidade de leitura pode 

representar para os professores de EP e, principalmente para os alunos diante das 

condições de ensino apresentadas, papel esse que não é percebido pela maioria 

dos entrevistados. 
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 Outro ponto a ser considerado é a delimitação do universo de entrevistados à 

realidade vivenciada pelos mesmos em suas práticas pedagógicas, especialmente 

quando tratamos de realidades bem distintas dos professores de LE em cada nível 

de ensino nas instituições públicas brasileira. A pesquisa tentou deixar bem definida 

a percepção dos professores de escolas públicas estaduais de ensino médio de 

acordo com as suas condições reais de ensino-aprendizagem e não conforme as 

condições de trabalho encontradas em outros níveis de ensino ou do que seria 

necessariamente o ideal ou o desejável para o nível pesquisado. 

 Procuramos analisar a aquisição da leitura como ponto de partida e buscamos 

compreender como as experiências individuais e, principalmente, coletivas dos 

alunos interferem no processo de aprendizagem de uma LE. Pudemos observar 

como a negociação de sentido na interação entre professores, aprendizes e entre os 

próprios aprendizes interfere diretamente no aprendizado de uma LE, pois esses 

participantes possuem várias identidades sociais e, embora possamos destacar o 

aspecto cognitivo como sendo fator determinante para o desenvolvimento da 

linguagem, há também um processo de aprendizagem que vai além do indivíduo, e 

que se constrói com base nas relações culturais. 

 Quanto à possibilidade de se priorizar a habilidade de leitura nas aulas de LI 

para alunos do ensino médio das EP, acreditamos que seja até mesmo uma 

possibilidade para o professor de inserir outras atividades que dão oportunidades 

para o desenvolvimento da fala e da compreensão auditiva nas aulas. Observamos 

que o professor que prioriza a leitura minimiza vários problemas que acarretam a 

educação pública básica brasileira como a limitação do tempo separado para o 

ensino de LE pela escola, o número excessivo de turmas e de alunos por turma na 

responsabilidade de um único profissional e a falta de LD e outros materiais e 

tecnologias importantes que auxiliem os professores e alunos nessa tarefa. Além 

desses fatores, considerando positivamente a existência da diversidade cultural, a 

ênfase na leitura pode influenciar na percepção que o aluno terá em saber comparar 

diferenças e semelhanças entre culturas, no seu dia a dia, valorizando assim, as 

expressões culturais próprias da sua LM, contribuindo então para o desenvolvimento 

dessa competência também em seu idioma, uma vez que ele estará em contato com 

estratégias de leitura e gêneros textuais diversos e que são elementos essenciais 

para o desenvolvimento do conhecimento textual de um leitor, o que contribui na sua 
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formação como cidadão autônomo capaz de desenvolver suas habilidades também 

na sua vida cotidiana. 

 A importância do entendimento dos documentos oficiais para a nossa 

pesquisa explica-se pelo simples fato de serem esses documentos teoricamente 

referência obrigatória para professores do ensino médio brasileiro, principalmente os 

que estão em início de carreira e necessitam de parâmetros para entenderem os 

possíveis objetivos sugeridos para a disciplina de LE dentro do currículo escolar. 

 Quanto à metodologia, decidimos optar pelo estudo de caso etnográfico 

através de questionários, uma vez que nos permitiu, por meio de entrevistas 

dirigidas, termos uma percepção mais profunda da situação sobre aspectos não 

observáveis e mais particulares de uma quantidade relativamente numerosa de 

informantes (20 professores), com o objetivo maior de observarmos o papel da 

leitura no ensino da LI para alunos dessas escolas partindo da triangulação dos 

dados coletados desde a vida profissional dos entrevistados até os possíveis 

procedimentos pedagógicos realizados pelos mesmos em sala de aula. 

 Da análise dos dados coletados, o primeiro fator que nos chamou a atenção 

foi à intensidade da carga de trabalho e a sua influência no ensino de LE. Esse tipo 

de dados por si só já reforça a ideia de que não há condições de um trabalho em LE 

totalmente voltado a utilização da abordagem comunicativa nas EP. 

 Concluímos que, no geral, os professores entrevistados não conhecem ou 

entendem as propostas governamentais para o ensino de LE, o que também é fruto 

de falta de clareza com referência a competências e habilidades propostas nesses 

documentos. Não há também qualificação profissional permanente que possa servir 

como acesso a novos estudos e pesquisas na área de ensino de LE. Não 

encontramos uma justificativa social, ou seja, o porquê do ensino de LI para os 

alunos de EP por parte dos professores, nem mesmo a definição de metas de 

aprendizado ou apoio pedagógico que ajudasse na elaboração de um Projeto 

Político Pedagógico na escola que serviria como apoio para que metas fossem 

delimitadas e alcançadas de acordo com a realidade de cada instituição ou grupo.  

Encontramos um pequeno grupo formado por professores que possivelmente 

percebem a necessidade de enfatizar a habilidade de leitura, embora não seja essa 

a habilidade mais fácil de ser trabalhada, mas como forma de ter um objetivo 

específico a cumprir em relação ao ensino da LE de acordo com as necessidades 

dos alunos e das condições de trabalho encontradas. Para esse grupo de 
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professores, o desenvolvimento da habilidade de leitura pode ter um papel 

fundamental quando contribui para que a aprendizagem de LE cumpra a sua função 

social ao colaborar, no geral, na construção da cidadania dos alunos. Boa parte dos 

entrevistados ainda prioriza o ensino de regras gramaticais, como justificativa 

principalmente pela falta de materiais disponíveis para o ensino da LE nas EP, mas 

em nosso campo, percebemos que talvez o ensino calcado na gramática não mais 

protagonize esse processo.  

No geral, o que se pode concluir é que a habilidade de leitura não tem papel 

de destaque para a maioria dos professores das EP. Não há uma percepção ampla 

por parte dos entrevistados dos benefícios em se priorizar a leitura nas aulas de LE, 

diante de todos os fatores aqui elencados, como ponto de partida que pode vir a 

responder as necessidades dos alunos brasileiros em geral para com o aprendizado 

de uma segunda língua, fazendo com que o professor tenha condições de trabalhar 

dentro da sua realidade educacional e, sobretudo, ajudando esses alunos no desejo 

expresso de alcançar todos os objetivos construídos com o professor através de 

atitudes positivas, desejos e motivação necessária ao cumprimento de todas as 

tarefas propostas. 

Na realidade, verificamos o advento de um novo quadro de profissionais da 

área de LE que engloba a maioria desses professores e que entende o ensino de LE 

nas EP regulares da mesma forma como o ensino de LE em cursos de idiomas ou 

mesmo nas universidades, mas sem levar em conta o quadro situacional de cada 

uma dessas instituições. Esses profissionais, talvez na ânsia de dar conta, com o 

mesmo peso, das quatro habilidades linguísticas para os alunos das EP como 

premissa única para testificar o que chamam de único meio de ensino de uma língua 

viva, tentam trabalhar as quatro habilidades sem um objetivo específico e acessível 

que contribua para as necessidades primordiais da sua escola, grupo ou aluno, 

buscando mais a perpetuação de um status ou ideia generalizada que pode não ser 

o ideal de ensino para determinado grupo de trabalho, fazendo até mesmo com que 

se acredite que, dessa maneira, estariam contribuindo de forma eficaz para o 

processo de ensino através de uma abordagem tida como comunicativa. 

Podemos afirmar, a partir de nosso trabalho, como também observado por 

Cox & Assis-Peterson (2001, p. 32), que o ensino de inglês no Brasil é vítima de uma 

grande divisão que separa a pesquisa do ensino; os que pensam dos que ensinam; 

os que propõem dos que aplicam e, principalmente, a teoria da prática. Essa falta de 
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interação faz com que qualquer teoria de ensino-aprendizagem seja habitualmente 

irrelevante, “pois são divorciadas da prática e pressupõem condições e sujeitos 

ideais”.  

Precisamos professores e alunos, investir na construção de um significado 

para aquilo que estudamos e para aquilo que pretendemos transmitir ou mediar. 

Dessa forma, talvez seja possível produzirmos um ambiente propício ao 

aprendizado, ao desenvolvimento de habilidades que possam vir a ser capazes de 

ultrapassar a barreira escolar e se impregnar na vida principalmente dos aprendizes 

que estão ali para absorvê-las e utilizá-las não como um simples eco daquilo que se 

entende como o ideal imaginário, mas a capacidade de viver outra posição, real, 

particular e possível.  
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APÊNDICES A - QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS PROFESSORES 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
CURSO DE MESTRADO EM LINGUÍSTICA APLICADA 

 
QUESTIONÁRIO 1: INFORMAÇÃO GERAL SOBRE O (A) PROFESSOR (A) 

 
Data: ___ / ___ / ____ 
 
Prezado (a) Professor (a): 

Respondendo este questionário você estará colaborando para o 
desenvolvimento da minha pesquisa sobre a avaliação da compreensão leitora em 
língua estrangeira – Inglês, nas escolas públicas estaduais de Natal. Sua 
participação é muito importante, pois estará contribuindo para um trabalho que visa 
melhorar o ensino de inglês para alunos do ensino médio. 

É importante que você responda a todos os itens, e asseguro-lhe que 
será mantido todo o respeito e discrição sobre suas respostas e, principalmente, 
sobre os seus dados pessoais. 

Contando com a sua atenção, agradeço-lhe antecipadamente. 
 

Cordialmente, 
Rudson Edson Gomes de Souza 

Aluno do curso de Mestrado em Linguística Aplicada da 
UFRN, sob a orientação da Profª. Drª. Selma Alas Martins 

 
 
Instruções: 
• Responda com sinceridade cada questão (sua identidade será mantida no 
anonimato) 
• Marque um X na (s) alternativa (s) de múltipla escolha, segundo o modelo abaixo: 
� leitura   
• Use os espaços fornecidos para acrescentar o que achar necessário 
• Utilize o verso sempre que necessitar de mais espaço 
 

Dados Pessoais / profissionais: 
 

1. Nome: ____________________________________________________________ 
 
2. Sexo: 
� feminino 
� masculino 
 
3. Idade: 
� 18 a 25 anos 
� 26 a 30 anos 
� 31 a 36 anos 
� mais de 36 anos 
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4. Você leciona inglês para: 
� 1º ano 
� 2º ano 
� 3º ano 
 
5. Você leciona inglês ...: 
� na rede pública de ensino 
� na rede privada de ensino 
� cursos de línguas 
 
6. Você leciona inglês há aproximadamente _____ anos.  
Especifique: 
_________ anos na rede pública 
_________ anos na rede privada 
_________ anos em cursos de inglês 
 
7. Número de escolas onde atua como professor de inglês: 
� uma 
� duas 
� três 
 
8. Número de turmas em que leciona inglês: 
� 1 a 4 turmas 
� 5 a 8 turmas    � 9 ou mais 
 
09. Você trabalha em média, em sala de aula, _________ horas semanais. 
 
10. Matérias que leciona: 
� somente inglês 
� inglês e português 
� inglês e outra(s). Qual (is)? ___________________________________________ 
 
11. Grau de instrução: 
2º grau:  � completo  � incompleto 
Graduação:  � completo  � incompleto 
Curso: ______________________________________________________________ 
Pós-graduação (Lato Sensu): � completo � incompleto 
Área: _______________________________________________________________ 
Pós-graduação (Stricto Sensu): � completo � incompleto 
Área: _______________________________________________________________ 
 
12. Você gosta de ensinar inglês? Por quê? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 



126 
 

13. Você conhece os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)? Qual a habilidade 
linguística mais enfatizada neste documento com relação ao ensino de LE? Você 
concorda com esse posicionamento? Justifique. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
14. Participa de cursos de capacitação/ atualização profissional? Com que 
freqüência e de que forma o faz? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
CURSO DE MESTRADO EM LINGUÍSTICA APLICADA 

 
QUESTIONÁRIO 2: INFORMAÇÕES SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA DO 

PROFESSOR 
 
Data: ___ / ___ / ____ 
 
Prezado (a) Professor (a): 
 

Respondendo este questionário você estará contribuindo com uma 
pesquisa de mestrado em Linguística Aplicada da UFRN, que visa entender melhor o 
processo pedagógico e sua avaliação, contribuindo assim com o 
ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras para o ensino médio, no contexto das 
escolas públicas de Natal. 

É importante que você responda a todos os itens, e asseguro-lhe que 
será mantido todo o respeito e discrição sobre suas respostas e, principalmente, 
sobre os seus dados pessoais. 

Contando com a sua atenção, agradeço-lhe antecipadamente. 
 

Cordialmente, 
Rudson Edson Gomes de Souza 

Aluno do curso de Mestrado em Linguística Aplicada da 
UFRN, sob a orientação da Profª. Drª. Selma Alas Martins 

 
 
Instruções: 
• Responda com sinceridade cada questão (sua identidade será mantida no 
anonimato) 
• Marque um X na (s) alternativa (s) de múltipla escolha, segundo os modelos 
abaixo: 

E1  E2  E3 
� � � bom 

Escola 1 

Sempre
Algumas 
vezes 

Nunca 

X   
   
• Use os espaços fornecidos para acrescentar o que achar necessário 
• Utilize o verso sempre que necessitar de mais espaço 
 

PARTE I – SOBRE AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
 

1. Qual a escola em que leciona? Se leciona em mais de uma escola, preencher 
todos os campos. 
ESCOLA 1: __________________________________________________________ 
ESCOLA 2: __________________________________________________________ 
ESCOLA 3: __________________________________________________________ 
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2. Qual a carga horária de sua disciplina na escola em que leciona? Qual o número 
aproximado de alunos por turma? 
ESCOLA 1: _________ horas/aula por semana  
Número de alunos por turma: _______ 
ESCOLA 2: _________ horas/aula por semana  
Número de alunos por turma: _______ 
ESCOLA 3: _________ horas/aula por semana  
Número de alunos por turma: _______ 
 
3. Qual o sistema de divisão de períodos em sua escola? 
E1 E2 E3 
� � � bimestral 
� � � semestral 
 
4. Que tipo de apoio pedagógico você recebe da instituição na qual trabalha? 
ESCOLA 1: __________________________________________________________ 
ESCOLA 2: __________________________________________________________ 
ESCOLA 3: __________________________________________________________ 
 
5. Qual o objetivo principal do ensino de inglês nas escolas? O que os alunos devem 
aprender? 
E1 E2 E3 
� � � aprender uma segunda língua 
� � � aprender uma habilidade que tenha função social 
� � � adquirir mais conhecimento 
� � � aprender sobre a cultura de paises que falam o idioma 
 
6. Qual a habilidade linguística do inglês que está mais próxima do foco de ensino 
dessa disciplina em sua aula? 
E1 E2 E3 
� � � conversação 
� � � gramática 
� � � leitura e compreensão 
� � � todas as habilidades citadas 
 
7. Como você avalia a metodologia de ensino aplicada nas escolas para atingir esse 
objetivo? 
E1 E2 E3 
� � � ineficiente 
� � � pouco eficiente 
� � � eficiência mediana 
� � � boa eficiência 
 
8. Em sua opinião, qual o grau de importância do ensino de inglês para alunos de 
escolas públicas? 
E1 E2 E3 
� � � nenhuma importância  Por quê?  ___________________________ 
� � � baixa importância   ____________________________________ 
� � � importância mediana  ____________________________________ 
� � � alta importância   ____________________________________ 
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9. Qual o seu grau de motivação para ensinar o inglês? 
E1 E2 E3 
� � � nenhuma motivação  Por quê?  ___________________________ 
� � � pouca motivação   ___________________________________ 
� � � motivação mediana             __________________________________ 
� � � boa motivação   ___________________________________ 
 
10. Qual o grau de motivação dos alunos para o aprendizado dessa disciplina? 
E1 E2 E3 
� � � nenhuma motivação  Por quê?  ___________________________ 
� � � pouca motivação   ___________________________________ 
� � � motivação mediana             __________________________________ 
� � � boa motivação   ___________________________________ 
 
11. Como você avalia o desempenho dos alunos na disciplina? 
E1 E2 E3 
� � � baixo 
� � � médio 
� � � bom 
� � � alto 
 
12. Qual o grau de prestígio dessa disciplina na escola, entre alunos e professores? 
E1 E2 E3 
� � � nenhum 
� � � baixo 
� � � médio 
� � � alto 
 

PARTE II – SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
 

Nº Item 

01 
Ministra aulas expositivas de gramática seguidas de exemplos e explicações das regras 
expostas 

Escola 1 Escola 2 Escola 3 

Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca Sempre 

Algumas 
vezes 

Nunca Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca 

         
02 Adota livro didático ou apostilas 

Escola 1 Escola 2 Escola 3 

Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca Sempre 

Algumas 
vezes 

Nunca Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca 

         
03 Ministra aulas de gramática por mais de 50% da aula 

Escola 1 Escola 2 Escola 3 

Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca Sempre 

Algumas 
vezes 

Nunca Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca 

         
04 Na falta de livros de textos trabalha somente exercícios gramaticais 

Escola 1 Escola 2 Escola 3 

Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca Sempre 

Algumas 
vezes 

Nunca Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca 

         
05 Expõe as regras gramaticais antes de passar aos exercícios 

Escola 1 Escola 2 Escola 3 
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Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca Sempre 

Algumas 
vezes 

Nunca Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca 

         
06 Expõe a situação e induz o aluno a descobrir a regra gramatical 

Escola 1 Escola 2 Escola 3 

Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca Sempre 

Algumas 
vezes 

Nunca Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca 

         
07 Dá ênfase à compreensão oral 

Escola 1 Escola 2 Escola 3 

Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca Sempre 

Algumas 
vezes 

Nunca Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca 

         
08 Utiliza toca-fitas ou toca - CDs 

Escola 1 Escola 2 Escola 3 

Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca Sempre 

Algumas 
vezes 

Nunca Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca 

         
09 Utiliza vídeo-cassete ou DVD 

Escola 1 Escola 2 Escola 3 

Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca Sempre 

Algumas 
vezes 

Nunca Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca 

         
10 Utiliza computador 

Escola 1 Escola 2 Escola 3 

Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca Sempre 

Algumas 
vezes 

Nunca Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca 

         
11 Solicita dos alunos atividades que levam a usar a língua inglesa oralmente 

Escola 1 Escola 2 Escola 3 

Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca Sempre 

Algumas 
vezes 

Nunca Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca 

         
12 Dá ênfase a compreensão escrita 

Escola 1 Escola 2 Escola 3 

Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca Sempre 

Algumas 
vezes 

Nunca Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca 

         
13 Utiliza textos avulsos 

Escola 1 Escola 2 Escola 3 

Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca Sempre 

Algumas 
vezes 

Nunca Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca 

         
14 A escolha dos textos leva em conta o interesse dos alunos 

Escola 1 Escola 2 Escola 3 

Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca Sempre 

Algumas 
vezes 

Nunca Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca 

         
15 Utiliza estratégias de leitura 

Escola 1 Escola 2 Escola 3 

Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca Sempre 

Algumas 
vezes 

Nunca Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca 

         
16 Utiliza dicionário em sala de aula 

Escola 1 Escola 2 Escola 3 

Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca Sempre 

Algumas 
vezes 

Nunca Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca 
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B – Transcrição – Questionário 1, questões 12, 13 e 14. 
 

Transcrições das respostas dos participantes da pesquisa quanto à questão 
12: Você gosta de ensinar inglês? Por quê? 

 
 

PROFESSOR 
 

DEPOIMENTOS 

P1 Sim. Porque é uma disciplina útil e atual. 
P2 Sim. Porque acho uma língua interessante e importante para o contexto atual. 
P3 Tenho mais facilidade, domino bem. 

P4 
Sim. Porque é uma oportunidade de apresentar ao aluno outra cultura, além de 
poder prepará-lo melhor para o mercado de trabalho. 

P5 
Sim. Tenho prazer e satisfação, pois estou sempre estudando e me sinto parte da 
cultura. Pela capacidade de prover a compreensão e comunicação. 

P6 
Sim. Devido o dinamismo que a língua oferece em nossa vida e pelas 
necessidades atuais – mundo globalizado. 

P7 
Sim. Porque além de gostar da língua estrangeira me faz bem repassar aquilo que 
sei. 

P8 Sim. Para ter a possibilidade de levar uma cultura diferente para os alunos. 
P9 Sim. Porque é uma língua necessária para o mercado de trabalho. 
P10 Sim. Porque sempre tive afinidade com idiomas. 
P11 Amo. Because English is my life. 

P12 
Sim. Porque gosto de idiomas e acho que inglês é uma disciplina muito dinâmica e 
viva. Sinto-me participando do processo de transformar alunos (e me transformar) 
em pessoas melhores. 

P13 
Sim. Porque sempre estudei esta língua estrangeira e considero muito importante, 
nos dias atuais, seu conhecimento. 

P14 
Sim. Porque gosto da disciplina e sinto que os alunos também gostam, apesar das 
dificuldades de ordem física, de material, etc. 

P15 
Sim. Pelo fato de aproveitar bem o conhecimento do idioma e passá-lo para outras 
pessoas. 

P16  Sim. Prática para transmitir gramática e fonética aos alunos. 
P17 Não. Uma vez que não há interesse por parte dos alunos. 
P18 Porque eu simpatizo com a língua. 
P19  Sim. Por se tratar de uma língua que me identifico. 
P20 Pela influência de meu pai que foi professor de inglês. 

 
Transcrições das respostas dos participantes da pesquisa quanto à questão 

13: Você conhece os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)? Qual a habilidade 
linguística mais enfatizada neste documento com relação ao ensino de LE? Você 
concorda com esse posicionamento? Justifique. 

 
 

PROFESSOR 
 

DEPOIMENTOS 

P1 
Sim. A habilidade de leitura é enfatizada. Concordo em parte porque não há 
condições para o ensino de LE na rede pública. 

P2 
A leitura. Sim, porque a leitura é uma habilidade essencial em qualquer área do 
conhecimento. 

P3 Sim. Enfatizo a leitura e compreensão. 

P4 
Conheço parcialmente. A habilidade que mais enfatizo é a leitura/entendimento 
textual. 

P5 
Sim. Competência de desenvolver as quatro habilidades linguísticas. A língua é viva 
e deve ser contextualizada. Acredito que enriquece o ensino. 

P6 Sim, certamente. A habilidade escrita. 
P7 Sim. O PCN requer a utilização das quatro habilidades, mas infelizmente não há 
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condições para isto. Portanto, a habilidade que mais uso é a escrita. 

P8 
Conheço alguma coisa. Gramática e o léxico. Concordo devido a condição dos 
alunos e da escola. 

P9 
A comunicação oral, porque esta é muito necessária numa cidade turística como 
Natal. 

P10 Conheço, mas não me lembro. 
P11 Em algumas situações abordadas. 

P12 

Sim. Os PCNs enfatizam a leitura e interpretação. Não concordo porque, como o 
inglês é uma língua viva e universal, os alunos deveriam estudar listening, writing, 
speaking e reading ao mesmo tempo, como nos países desenvolvidos. A 
necessidade nesta cidade de se estudar a língua inglesa “por completo” é ainda 
maior, por ser cidade turística. 

P13 

Sim. Leitura e compreensão. Sim, porque a maioria das avaliações (concurso, 
vestibular [...]) estão voltadas para essa habilidade, pois o aluno vai encontrar textos 
e mais textos para colocar em prática essa habilidade. Dificilmente um aluno vai ser 
avaliado, por exemplo, com as habilidades de ouvir e falar tendo em vista o que é 
oferecido a ele nas escolas. 

P14 

Sim. Leitura e escrita. De certa forma sim, pois o sistema educacional público não 
permite que outras habilidades como ouvir e falar sejam desenvolvidas, apesar de 
não justificar. Creio que deveria se encontrar outras formas ou uma estrutura melhor 
para ensinar uma língua estrangeira nas escolas. 

P15 
Sim. A melhor habilidade linguística a ser aproveitada é o “comprehension” 
(compreensão), pois se um aluno tiver um bom domínio dessa habilidade, tornará 
mais fácil a compreensão das outras habilidades linguísticas. 

P16 Em branco. 
P17 Em branco. 
P18 Não conheço. 
P19 Não conheço 
P20 Não conheço 

 
Transcrições das respostas dos participantes da pesquisa quanto à questão 

14: Participa de cursos de capacitação / atualização profissional? Com que 
freqüência e de que forma o faz? 
 

 
PROFESSOR 

 
DEPOIMENTOS 

P1 Não no Estado. Sim no Município. 
P2 Sim, uma vez por ano, oferecido pelo Governo do Estado. 
P3 Não. O último foi 1998. 
P4 Não, apenas quando o Estado oferece. 
P5 Estou participando de curso de espanhol. 
P6 Sim, todos. Sempre que possível. 

P7 
Não no momento. Não tenho tempo para isto, pois estou frequentando um outro 
curso superior. 

P8 Não no momento. 
P9 Não. 
P10 Nunca participei. 
P11 Sim. Nem sempre. 
P12 Quando aparecem esporadicamente, participo. 

P13 
Não. O trabalho muitas vezes impede o profissional se dedicar as pesquisas e cursos 
de capacitação. 

P14 Sempre que posso. 
P15 Na medida do possível sim a cada semestre. 
P16 Quando aparece e que não seja a distância. 
P17 Faço cursos oferecidos pelas editoras. 
P18 Às vezes, duas vezes ao ano. Através de aulas expositivas. 
P19 Não participo. 
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P20 Atualmente não. 
 

C – Transcrição – Questionário 2, questões de tipo aberta 8, 9 e 10. 
 
 Transcrições das respostas dos participantes da pesquisa quanto à questão 8 
de tipo aberta: Em sua opinião, qual o grau de importância do ensino de inglês para 
alunos de escolas públicas? Por quê? 
 

 
PROFESSOR 

 
DEPOIMENTOS 

P1 Vestibular e concursos públicos. 

P2 
Eles não valorizam o conhecimento que vem através da aprendizagem dessa nova 
língua. 

P3 Em branco. 
P4 Porq/ ñ têm muita perspectiva c/ relação ao trabalho e/ou viagem. 
P5 É importante e necessário para a sobrevivência num mundo globalizado. 
P6 Necessidades profissionais. 

P7 
Quem não tem nada e tem essa 2ª opção pode utilizar no trabalho por Natal ser uma 
cidade turística. 

P8 Muitos não tem interesse. Estão na escola para cumprir carga horária. 
P9 Por causa do mercado de trabalho. 
P10 É essencial para conseguir um emprego. 
P11 Baixa popularidade da disciplina no aspecto teórico/metodológico. 

P12 
Porque os alunos também são cidadãos do mundo e necessitam de inclusão 
econômica, cultural e social. 

P13 
Porque eles estão inseridos num mundo globalizado onde o inglês vai ajudá-los a 
fazer parte desse mundo e não ficar à margem da sociedade. 

P14 
Pela dificuldade para o ensino, por causa da falta de recursos, os alunos não dão 
tanta importância à disciplina. 

P15 
Pela falta de condições de ensino e desconhecimento da importância do uso do 
idioma. 

P16 
Seja qual for a profissão escolhida pelo aluno, ele irá precisar de uma segunda 
língua. 

P17 Falta interesse. 
P18 É sempre interessante a aquisição de uma nova língua. 

P19 
Pois, por parte dos alunos não há uma correlação do conteúdo ministrado com a vida 
prática dos alunos. 

P20 Falta informação deles. 
 

 Transcrições das respostas dos participantes da pesquisa quanto à questão 9 
de tipo aberta: Qual o seu grau de motivação para ensinar inglês? Por quê? 
 

 
PROFESSOR 

 
DEPOIMENTOS 

P1 É o emprego que eu escolhi. 
P2 Não há incentivos e nem material apropriado ao ensino da língua na escola. 
P3 Em branco. 

P4 
Apesar dos obstáculos, tenho consciência do q/ estou ajudando alguém c/ o meu 
trabalho. 

P5 Falta de equipamento e material de trabalho. 
P6 Inglês é inovador. 
P7 Me esforço pelos alunos. 
P8 Gosto do que faço. 
P9 Porque gosto da disciplina mesmo sem incentivo. 
P10 Em branco. 
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P11 
Além dos motivos institucionais, a grade curricular da disciplina no setor público 
limita-se apenas a mediar conteúdos avaliativos. 

P12 
Porque eu gosto de ver os alunos pensando em outra língua, de vê-los descobrindo 
um novo mundo. 

P13 
A pouca motivação é devido a falta de apoio na escola, material didático e interesse 
dos alunos, o que é o inverso na E2. 

P14 
Acho interessante o contato com a segunda língua devido ao mercado de trabalho e 
ao vestibular. 

P15 
Falta de material e suporte didático, além do desinteresse do poder público na 
melhoria das condições de ensino. 

P16 Em branco. 
P17 Falta de interesse dos alunos em aprender e falta material. 
P18 Me sinto bem lecionando. 

P19 
Não considero que o ensino do inglês seja importante para eles, não demonstram 
interesse. 

P20 Não tem base. 
 
Transcrições das respostas dos participantes da pesquisa quanto à questão 

10 de tipo aberta: Qual o grau de motivação dos alunos para o aprendizado dessa 
disciplina? Por quê? 
 

 
PROFESSOR 

 
DEPOIMENTOS 

P1 Falta de perspectivas. Pobreza. Falta de estrutura familiar. 
P2 A falta de condições adequadas e a dificuldade de aprendizagem. 
P3 Em branco. 
P4 Pelo mesmo motivo da questão 8. 
P5 Embora existam alguns problemas, há ainda interesse. 

P6 
Porque existem recursos (áudio/vídeo) nas escolas e isto os motivam. Outro fato 
Natal ser uma cidade turística. 

P7 Em branco. 
P8 A escola utiliza avaliação contínua então eles querem sempre participar. 
P9 Alega ter muita dificuldade e falta de material. 
P10 Sabem que é importante mas acham muito difícil. 
P11 Não querem estudar simplesmente. 

P12 
No Atheneu é boa por causa do vestibular. No Graciliano é mediana por causa do 
baixo grau de conscientização política. 

P13 
Geralmente a clientela é de estudantes com problemas familiares, sem nenhum 
apoio para ser bem sucedido na escola (alunos que os pais não têm estudo, portanto 
desprovenientes de qualquer interesse, motivação ou estímulo). 

P14 Falta de material e de uma boa base. 
P15 Por desconhecerem a importância do uso da língua. 
P16 Em branco. 
P17 Em branco. 
P18 Desinteresse. 
P19 Não demonstram interesse. 
P20 Não tem base. 

 
 
D – Transcrição dos Procedimentos de Ensino – Questionário 2 – Parte II. 
 
 Descrições dos participantes da pesquisa sobre os seus procedimentos 
quanto ao ensino de LE, como possivelmente acontece em sala de aula. 
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PROFESSOR 

 
RESPOSTAS 

P1 

 Às vezes ministra aulas expositivas de gramática seguidas de exemplos e 
regras.  

 Não adota livro didático/apostilas.  
 Algumas vezes, mais de 50% das aulas são de gramática, mas não trabalha 

apenas com exercícios gramaticais.  
 Às vezes expõe as regras gramaticais antes das tarefas.  
 Sempre expõe a situação para que o aluno descubra a regra. 
 Nunca trabalha oralidade, pois não há toca - CDs, DVD ou computador.  
 Nunca solicita o uso da língua oralmente. 
 Sempre dá ênfase a compreensão escrita. 
 Sempre utiliza textos avulsos. 
 Sempre a escolha dos textos leva em conta interesses dos alunos. 
 Sempre utiliza estratégias de leitura. 
 Sempre utiliza dicionário em sala de aula. 

P2 

 Sempre ministra aulas expositivas de gramática seguidas de exemplos e regras.  
 Sempre trabalha com apostilas.  
 Mais de 50% de aulas são de gramática, e sempre trabalha apenas com 

exercícios gramaticais.  
 Sempre expõe as regras gramaticais antes das tarefas.  
 Geralmente expõe a situação para que o aluno descubra a regra.  
 Nunca trabalha oralidade, embora sempre utilize toca - CDs e DVD. 
 Há laboratório de informática na escola, mas não funciona.  
 Sempre solicita o uso da língua oralmente. 
 Sempre dá ênfase a compreensão escrita. 
 Sempre utiliza textos avulsos. 
 Nunca a escolha dos textos leva em conta interesses dos alunos. 
 Às vezes utiliza estratégias de leitura. 
 Sempre utiliza dicionário em sala de aula. 

P3 

 Sempre ministra aulas expositivas de gramática seguidas de exemplos e regras.  
 Não adota livro didático/apostilas.  
 Menos de 50% de aulas são de gramática, e às vezes trabalha apenas com 

exercícios gramaticais.  
 Sempre expõe as regras gramaticais antes das tarefas.  
 Sempre expõe a situação para que o aluno descubra a regra. 
 Dá ênfase à oralidade, geralmente utiliza toca - CDs e DVD. 
 Não utiliza computador.  
 Às vezes solicita o uso da língua oralmente. 
 Sempre dá ênfase a compreensão escrita. 
 Sempre utiliza textos avulsos. 
 Nunca a escolha dos textos leva em conta interesses dos alunos. 
 Não utiliza estratégias de leitura. 
 Sempre utiliza dicionário em sala de aula. 

P4 

 Às vezes ministra aulas expositivas de gramática seguidas de exemplos e 
regras.  

 Sempre adota apostilas.  
 Menos de 50% de aulas são de gramática, mas nunca trabalha apenas com 

exercícios gramaticais.  
 Às vezes expõe as regras gramaticais antes das tarefas.  
 Sempre expõe a situação para que o aluno descubra a regra.  
 Dá ênfase à oralidade, geralmente utiliza toca - CDs, mas nunca DVD. 
 Não utiliza computador.  
 Às vezes solicita o uso da língua oralmente. 
 Sempre dá ênfase a compreensão escrita. 
 Às vezes utiliza textos avulsos. 
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 Às vezes a escolha dos textos leva em conta interesses dos alunos. 
 Às vezes utiliza estratégias de leitura. 
 Nunca utiliza dicionário em sala de aula. 

P5 

 Sempre ministra aulas expositivas de gramática seguidas de exemplos e regras.  
 Não adota livro didático/apostilas. A maioria dos alunos não compra.  
 Mais de 50% de aulas são de gramática, e às vezes trabalha apenas com 

exercícios gramaticais.  
 Sempre expõe as regras gramaticais antes das tarefas.  
 Às vezes expõe a situação para que o aluno descubra a regra.  
 Nunca dá ênfase à oralidade, pois são muitos alunos.  
 Sempre utiliza toca - CDs e às vezes DVD. 
  Não utiliza computador.  
 Nunca solicita o uso da língua oralmente. 
 Sempre dá ênfase a compreensão escrita. 
 Às vezes utiliza textos avulsos. 
 Às vezes a escolha dos textos leva em conta interesses dos alunos. 
 Utiliza e conhece várias estratégias de leitura. 
 Sempre utiliza dicionário em sala de aula, mas são apenas 10 para 30 alunos. 

P6 

 Sempre ministra aulas expositivas de gramática seguidas de exemplos e regras.  
 Sempre adota apostilas.  
 Menos de 50% de aulas são de gramática, e nunca trabalha apenas com 

exercícios gramaticais.  
 Nunca expõe as regras gramaticais antes das tarefas.  
 Sempre expõe a situação para que o aluno descubra a regra.  
 Às vezes dá ênfase à oralidade, sempre utiliza toca - CDs e DVD. 
 Sempre utiliza computador.  
 Sempre solicita o uso da língua oralmente. 
 Às vezes dá ênfase a compreensão escrita. 
 Sempre utiliza textos avulsos. 
 Sempre a escolha dos textos leva em conta interesses dos alunos. 
 Sempre utiliza estratégias de leitura. 
 Sempre utiliza dicionário em sala de aula. 

P7 

 Sempre ministra aulas expositivas de gramática seguidas de exemplos e regras.  
 Não adota livro didático/apostilas.  
 Mais de 50% de aulas são de gramática, e sempre trabalha apenas com 

exercícios gramaticais.  
 Sempre expõe as regras gramaticais antes das tarefas.  
 Sempre expõe a situação para que o aluno descubra a regra.  
 Às vezes dá ênfase à oralidade, sempre utiliza toca - CDs, às vezes DVD. 
 Não utiliza computador.  
 Nunca solicita o uso da língua oralmente. 
 Sempre dá ênfase a compreensão escrita. 
 Sempre utiliza textos avulsos. 
 Sempre a escolha dos textos leva em conta interesses dos alunos. 
 Utiliza estratégias de leitura. 
 Sempre utiliza dicionário em sala de aula. 

P8 

 Sempre ministra aulas expositivas de gramática seguidas de exemplos e regras.  
 Não adota livro didático/apostilas. Os alunos não têm condições de comprá-los.  
 Mais de 50% de aulas são de gramática, e às vezes trabalha apenas com 

exercícios gramaticais.  
 Sempre expõe as regras gramaticais antes das tarefas.  
 Às vezes expõe a situação para que o aluno descubra a regra.  
 Dá ênfase à oralidade, geralmente utiliza toca - CDs e DVD. 
 Não utiliza computador.  
 Às vezes solicita o uso da língua oralmente. 
 Às vezes dá ênfase a compreensão escrita. 
 Sempre utiliza textos avulsos. 



137 
 

 Sempre a escolha dos textos leva em conta interesses dos alunos. 
 Às vezes utiliza estratégias de leitura, pois conhece poucas estratégias. 
 Quando tem, utiliza dicionário em sala de aula. 

P9 

 Sempre ministra aulas expositivas de gramática seguidas de exemplos e regras.  
 Às vezes adota apostilas.  
 Mais de 50% de aulas são de gramática, e às vezes trabalha apenas com 

exercícios gramaticais.  
 Sempre expõe as regras gramaticais antes das tarefas.  
 Sempre expõe a situação para que o aluno descubra a regra.  
 Dá ênfase à oralidade, às vezes utiliza toca - CDs e DVD. 
 Há laboratório de informática, mas não funciona.  
 Nunca solicita o uso da língua oralmente. 
 Sempre dá ênfase a compreensão escrita. 
 Às vezes utiliza textos avulsos. 
 Às vezes a escolha dos textos leva em conta interesses dos alunos. 
 Não utiliza estratégias de leitura. 
 Às vezes utiliza dicionário em sala de aula. 

P10 

 Sempre ministra aulas expositivas de gramática seguidas de exemplos e regras.  
 Às vezes adota livro didático/apostilas.  
 Mais de 50% de aulas são de gramática, e às vezes trabalha apenas com 

exercícios gramaticais.  
 Sempre expõe as regras gramaticais antes das tarefas.  
 Às vezes expõe a situação para que o aluno descubra a regra.  
 Às vezes dá ênfase à oralidade, mas nunca utiliza toca - CDs e DVD. 
 Às vezes utiliza computador.  
 Às vezes solicita o uso da língua oralmente. 
 Às vezes dá ênfase a compreensão escrita. 
 Às vezes utiliza textos avulsos. 
 Às vezes a escolha dos textos leva em conta interesses dos alunos. 
 Às vezes utiliza estratégias de leitura. 
 Nunca utiliza dicionário em sala de aula. 

P11 

 Às vezes ministra aulas expositivas de gramática seguidas de exemplos e 
regras.  

 Às vezes adota livro didático/apostilas.  
 Às vezes 50% de aulas são de gramática, e às vezes trabalha apenas com 

exercícios gramaticais.  
 Às vezes expõe as regras gramaticais antes das tarefas.  
 Às vezes expõe a situação para que o aluno descubra a regra.  
 Às vezes dá ênfase à oralidade, às vezes utiliza toca - CDs e DVD. 
 Há laboratório de informática, mas não funciona.  
 Às vezes solicita o uso da língua oralmente. 
 Às vezes dá ênfase a compreensão escrita. 
 Às vezes utiliza textos avulsos. 
 Às vezes a escolha dos textos leva em conta interesses dos alunos. 
 Às vezes utiliza estratégias de leitura. 
 Às vezes utiliza dicionário em sala de aula. 

P12 

 Sempre ministra aulas expositivas de gramática seguidas de exemplos e regras.  
 Sempre adota livro didático/apostilas.  
 Menos de 50% de aulas são de gramática, mas nunca trabalha apenas com 

exercícios gramaticais.  
 Sempre expõe as regras gramaticais antes das tarefas.  
 Sempre expõe a situação para que o aluno descubra a regra.  
 Às vezes dá ênfase à oralidade, geralmente utiliza toca - CDs e DVD. 
 Não utiliza computador.  
 Nunca solicita o uso da língua oralmente (contradição). 
 Sempre dá ênfase a compreensão escrita. 
 Sempre utiliza textos avulsos. 
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 Sempre a escolha dos textos leva em conta interesses dos alunos. 
 Sempre utiliza estratégias de leitura. 
 Às vezes utiliza dicionário em sala de aula. 

P13 

 Sempre ministra aulas expositivas de gramática seguidas de exemplos e regras.  
 Não adota livro didático/apostilas.  
 Mais de 50% de aulas são de gramática, mas nunca trabalha apenas com 

exercícios gramaticais.  
 Sempre expõe as regras gramaticais antes das tarefas.  
 Nunca expõe a situação para que o aluno descubra a regra.  
 Dá ênfase à oralidade, sempre utiliza toca - CDs e DVD. 
 Não utiliza computador.  
 Às vezes solicita o uso da língua oralmente. 
 Sempre dá ênfase a compreensão escrita. 
 Às vezes utiliza textos avulsos. 
 Nunca a escolha dos textos leva em conta interesses dos alunos. 
 Sempre utiliza estratégias de leitura. 
 Às vezes utiliza dicionário em sala de aula, mas faltam dicionários. 

P14 

 Sempre ministra aulas expositivas de gramática seguidas de exemplos e regras.  
 Sempre adota apostilas.  
 Mais de 50% de aulas são de gramática, mas nunca trabalha apenas com 

exercícios gramaticais.  
 Nunca expõe as regras gramaticais antes das tarefas.  
 Sempre expõe a situação para que o aluno descubra a regra.  
 Às vezes dá ênfase à oralidade, mas são muitos alunos por sala. 
 Às vezes utiliza toca - CDs e DVD. 
 Às vezes utiliza computador.  
 Às vezes solicita o uso da língua oralmente. 
 Sempre dá ênfase a compreensão escrita. 
 Sempre utiliza textos avulsos. 
 Às vezes a escolha dos textos leva em conta interesses dos alunos. 
 Sempre utiliza estratégias de leitura. 
 Sempre utiliza dicionário, mas na biblioteca. 

P15 

 Sempre ministra aulas expositivas de gramática seguidas de exemplos e regras.  
 Sempre adota apostilas.  
 Mais de 50% de aulas são de gramática, por falta de materiais textuais, e às 

vezes trabalha apenas com exercícios gramaticais.  
 Sempre expõe as regras gramaticais antes das tarefas.  
 Às vezes expõe a situação para que o aluno descubra a regra.  
 Nunca dá ênfase à oralidade, mas utiliza toca - CDs e DVD. 
 Há laboratório de informática, mas não funciona.  
 Nunca solicita o uso da língua oralmente. 
 Às vezes dá ênfase a compreensão escrita. 
 Sempre utiliza textos avulsos e de acordo com o nível de cada turma. 
 Nunca a escolha dos textos leva em conta interesses dos alunos. 
 Sempre utiliza estratégias de leitura. 
 Às vezes utiliza dicionário em sala de aula. 

P16 

 Sempre ministra aulas expositivas de gramática seguidas de exemplos e regras.  
 Às vezes adota livro didático/apostilas.  
 Às vezes mais de 50% de aulas são de gramática, e às vezes trabalha apenas 

com exercícios gramaticais.  
 Sempre expõe as regras gramaticais antes das tarefas.  
 Às vezes expõe a situação para que o aluno descubra a regra.  
 Nunca dá ênfase à oralidade, mas às vezes utiliza toca - CDs e nunca DVD. 
 Há laboratório de informática, mas não funciona.  
 Nunca solicita o uso da língua oralmente. 
 Sempre dá ênfase a compreensão escrita. 
 Sempre utiliza textos avulsos. 
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 Às vezes a escolha dos textos leva em conta interesses dos alunos. 
 Sempre utiliza estratégias de leitura. 
 Sempre utiliza dicionário em sala de aula. 

P17 

 Às vezes ministra aulas expositivas de gramática seguidas de exemplos e 
regras.  

 Não adota livro didático/apostilas.Os alunos não compram.  
 Às vezes mais de 50% de aulas são de gramática, mas nunca trabalha apenas 

com exercícios gramaticais.  
 Sempre expõe as regras gramaticais antes das tarefas.  
 Sempre expõe a situação para que o aluno descubra a regra.  
 Nunca dá ênfase à oralidade, geralmente utiliza toca - CDs e DVD. 
 Há laboratório de informática, mas não funciona para essa disciplina.  
 Nunca solicita o uso da língua oralmente. 
 Sempre dá ênfase a compreensão escrita, por causa do vestibular. 
 Sempre utiliza textos avulsos. 
 Às vezes a escolha dos textos leva em conta interesses dos alunos. 
 Às vezes utiliza estratégias de leitura. 
 Nunca utiliza dicionário em sala de aula, pois não tem na escola. 

P18 

 Sempre ministra aulas expositivas de gramática seguidas de exemplos e regras.  
 Às vezes adota livro didático/apostilas.  
 Mais de 50% de aulas são de gramática, e às vezes trabalha apenas com 

exercícios gramaticais.  
 Sempre expõe as regras gramaticais antes das tarefas.  
 Sempre expõe a situação para que o aluno descubra a regra.  
 Às vezes dá ênfase à oralidade, mas não é o foco, geralmente utiliza toca - CDs 

e DVD, mas nunca computador.  
 Às vezes solicita o uso da língua oralmente. 
 Sempre dá ênfase a compreensão escrita. 
 Sempre utiliza textos avulsos. 
 Às vezes a escolha dos textos leva em conta interesses dos alunos. 
 Nunca utiliza estratégias de leitura. 
 Às vezes utiliza dicionário em sala de aula, para trabalhar vocabulário. 

P19 

 Sempre ministra aulas expositivas de gramática seguidas de exemplos e regras.  
 Não adota livro didático/apostilas. Os alunos não têm condições.  
 Mais de 50% de aulas são de gramática, e às vezes trabalha apenas com 

exercícios gramaticais.  
 Sempre expõe as regras gramaticais antes das tarefas.  
 Às vezes expõe a situação para que o aluno descubra a regra. 
 Dá ênfase à oralidade, mas nunca utiliza toca - CDs, DVD. 
 Nunca utiliza computador.  
 Nunca solicita o uso da língua oralmente. 
 Sempre dá ênfase a compreensão escrita. 
 Nunca utiliza textos avulsos. 
 Nunca a escolha dos textos leva em conta interesses dos alunos. 
 Não utiliza estratégias de leitura. 
 Às vezes utiliza dicionário em sala de aula. Faltam dicionários na escola. 

P20 

 Às vezes ministra aulas expositivas de gramática seguidas de exemplos e 
regras.  

 Não adota livro didático/apostilas.  
 Mais de 50% de aulas são de gramática, e às vezes trabalha apenas com 

exercícios gramaticais.  
 Sempre expõe as regras gramaticais antes das tarefas.  
 Às vezes expõe a situação para que o aluno descubra a regra.  
 Às vezes dá ênfase à oralidade, através da música. Nunca utiliza CDS, DVD ou 

computador.  
 Nunca solicita o uso da língua oralmente. 
 Sempre dá ênfase a compreensão escrita. 
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 Sempre utiliza textos avulsos. 
 Às vezes a escolha dos textos leva em conta interesses dos alunos. 
 Não utiliza estratégias de leitura. 
 Sempre utiliza dicionário em sala de aula. 

 


