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FREITAS, Francisco Valterlei Guedes. LISTENING AND SPEAKING: habilidades 

linguísticas no ensino-aprendizado da Língua Inglesa na escola Maria Carmosina 

Pinheiro de Porto Velho-RO.  Porto Velho. 2019. 116f. Dissertação (Mestrado Profissional 

em Educação Escolar) – Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar, Mestrado e 

Doutorado Profissional – UNIR, Porto Velho, 2019. 

 

RESUMO 

 

A pesquisa Listening and Speaking: habilidades linguísticas no ensino-aprendizado da língua 

inglesa, na escola Maria Carmosina Pinheiro de Porto Velho – RO foi produzida a partir do 

Programa de Pós-graduação em Educação Escolar Mestrado e Doutorado Profissional 

(PPGEEProf). A pesquisa partiu da seguinte questão: é possível que as habilidades 

linguísticas listening e speaking sejam propulsoras no processo de ensino-aprendizagem da 

Língua Inglesa na escola pública? Noutras palavras: é possível que o aluno da escola pública 

apresente melhores resultados no processo de aprendizagem da Língua Inglesa por intermédio 

das habilidades linguísticas listening e speaking, como protagonistas no processo de ensino? 

Esse questionamento levou ao objetivo de analisar as potencialidades das habilidades de 

compreensão e produção oral, como habilidades linguísticas protagonistas para ensinar e 

aprender inglês na escola pública a partir dos fundamentos teóricos da psicologia histórico-

cultural (VIGOTSKY, 1998), da abordagem colaborativa (FIGUEIREDO, 2006) e da 

comunicativa (ALMEIDA FILHO, 2013). Para alcançar os objetivos, definiu-se pela 

abordagem qualitativa e pesquisa-ação. Como instrumentos para registro e produção de dados, 

foram utilizados diários de bordo, gravações em vídeo e áudio e a observação não estruturada 

e participante. O 9º ano do Ensino Fundamental (anos finais) foi o público alvo. Os resultados 

apontam para relevância das habilidades linguísticas listening e speaking, como instrumentos 

metodológicos essenciais ao ensino da Língua Inglesa na escola pública capaz de melhorar o 

ensino e a aprendizagem, transformando a prática docente. A conclusão diz dos diálogos 

interativos, os quais possibilitaram crescimento profissional significativo, tanto dos 

participantes, quanto do pesquisador. 

 

Palavras-chave: Educação Escolar. Práticas pedagógicas. Abordagens Colaborativa e 

Comunicativa. Habilidades Linguísticas Listening e Speaking. Língua Inglesa. Psicologia 

Histórico-Cultural.  
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ABSTRACT 

 

The research Listening and Speaking: linguistic kills in the teaching / learning of the English 

language at Maria Carmosina Pinheiro School from Porto Velho - RO was produced from the 

Postgraduate Program in School Education Master and Doctorate (PPGEEProf). This research 

started from the following question: is it possible that listening and speaking ability skills may 

be propelling in the process of teaching and learning English in the public school? In other 

words: is it possible for the public school student to perform better in the English language 

learning process through listening and speaking language skills as protagonists in the teaching 

process? This questioning took us to the objectives of analyzing the potentialities of oral 

comprehension and production, such as protagonist language skills to teach and learn English 

in the public school, as well as outlined by the process, in order to theoretically identify the 

arguments in favor of the use of language skills. listening and reading and speaking and 

writing, and the application of listening and listening skills to teaching practice, leading them 

to teach and learn English from the theoretical foundations of historical-cultural psychology 

(VIGOTSKY, 1998), the collaborative approach (FIGUEIREDO, 2006) and the 

communicative approach (ALMEIDA FILHO, 2013). To achieve the objectives, it was 

defined by the qualitative approach and action research. As instruments for recording and data 

production, we used logbooks, video and audio recordings, questionnaires and unstructured 

and participant observation. This research was carried out at Maria Carmosina Pinheiro State 

Elementary and Secondary School, in the 9th grade classes (final years). The results show that 

listening and speaking linguistic skills are important methodological tools for teaching 

English in schools and that with them it is possible to improve teaching and learning, 

transforming teaching practice. We conclude that this research enabled interactive dialogues, 

which allowed significant professional growth, both participants and researchers. 

 

 

Keywords: Education. Middle School. Collaborative and Communicative Approaches. Ability 

Skills Listening and Speaking. English Language. Historical-Cultural Psychology 
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1 PRIMEIRAS PALAVRAS: Where are we going?1 

 

Would you tell me, please, which way I ought to walk from here?” 

“That depends a good deal on the where you want to get to,” said the Cat. 

“I don’t much care where –” said Alice. 
“Then it doesn’t matter which way you walk,” said the Cat. 

“– so long as I get somewhere,” Alice added as an explanation. 
“Oh, you’re sure to do that,” said the Cat, “if you only walk long enough.” 

Lewis Carrol
2 
 

A epígrafe acima está contida no livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carrol 

(1998). A personagem Alice depara-se com o gato Cheshire em uma estrada, momento no 

qual lhe pergunta para onde o caminho em sua frente a levará. O gato, então, indaga para onde 

ela gostaria de ir, mas Alice, incerta acerca de seu destino, diz não saber aonde quer chegar. 

Então, Cheshire responde-lhe: “Se não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve”. 

A pesquisa realizada é, de certo modo, representada por Alice, pois, assim como a 

personagem se deparou com uma estrada e teve sérias dúvidas acerca de seu destino, o mesmo 

nos ocorreu ao constatarmos que os caminhos percorridos – alternativas tradicionalmente 

utilizadas para o ensino e aprendizagem da Língua Inglesa – não apresentavam o êxito 

esperado. 

Como visto, o problema de Alice consistia em se situar naquele lugar em que estivera 

perdida; o nosso, por sua vez, seria o de ocupar e elaborar possíveis respostas para, a partir de 

então, decidir quanto à direção a ser seguida. 

Para Alice solucionar o seu problema, foi necessário a ela questionar ao gato Cheshire. 

Em nossos estudos, voltamos a atenção à seguinte questão: é possível que as habilidades 

linguísticas listening e speaking sejam propulsoras no processo de ensino-aprendizagem da 

Língua Inglesa na escola pública? Noutras palavras: é possível que o aluno da escola pública 

apresente melhores resultados no processo de aprendizagem da Língua Inglesa por intermédio 

das habilidades linguísticas listening e speaking como protagonistas no processo de ensino? 

O questionamento foi produzido com base em experiências profissionais de longos 

anos, pois não obtínhamos os resultados almejados ao trabalharmos com fundamento nas 

habilidades linguísticas reading (ler) e writing (escrever), bem como nas práticas tradicionais 

                                                           
1
 Para onde estamos indo? 

2
 Alice’s Adventures in Wonderland . “Você poderia me dizer, por favor, que caminho eu posso seguir daqui?” 

“Isso depende muito aonde você quer chegar, disse o gato. “Eu não sei muito bem”, Disse Alice. “Então se não 

importa aonde quer chegar [...],” disse o gato. “[...] qualquer caminho serve.” Alice acrescentou, como se 

explicasse. “Oh, você tem toda razão!” o Gato disse: “Se você só caminhar já será o suficiente” (CARROL, 

1992, p. 26) Da obra Alice in Wonderland. [Tradução nossa]. 
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de estruturas e funções gramaticais – comuns no processo de ensino e aprendizagem nas aulas 

de Língua Inglesa em grande parte das escolas. 

Alice não sabia aonde queria chegar. Igualmente, só sabíamos da possibilidade dos 

alunos e alunas avançarem no conhecimento da Língua Inglesa. Nesse sentido, buscávamos o 

melhor caminho. A hipótese, a partir da experiência, fora a de que o fim almejado traduz-se 

na aprendizagem por meio da interação e das habilidades linguísticas de compreensão e 

produção oral, distanciando-se da ideia do ensino da Língua Inglesa organizado basicamente 

por competências, funções, estruturas gramaticais e elaboração de traduções sistemáticas. 

Seguindo a hipótese, traçamos o objetivo a ser perseguido: compreender o potencial 

das habilidades linguísticas listening e speaking como protagonistas para ensinar e aprender 

Inglês na escola pública. 

A pesquisa alicerçada nas habilidades linguísticas fundamentou-se na psicologia 

histórico-cultural (VIGOTSKI, 1998) e nas abordagens colaborativa (FIGUEIREDO, 2006) e 

comunicativa (ALMEIDA FILHO, 2013). 

A análise de documentos oficiais foi essencial. Desse modo, buscamos examinar o que 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1998) apontavam sobre as 

habilidades linguísticas para o ensino da Língua Inglesa, bem como as disposições vigentes da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aprovada pelo Conselho Pleno do Conselho 

Nacional de Educação, via Parecer nº 15/2017, de 15 de dezembro de 2017, homologada pelo 

Ministro da Educação por meio da Resolução CNE/CP n° 2, de 22 de dezembro de 2017, na 

qual consta o quanto a Língua Inglesa deve “ser respeitada obrigatoriamente ao longo das 

etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica"
3
. 

Os desafios diante do ensino de uma Segunda Língua (L2), ou Língua Estrangeira 

(LE)
4
, nas escolas públicas são imensos, destacando-se dentre eles a carga horária de uma 

aula por semana, o número superior a 25 alunos e alunas por sala e o material pedagógico e 

tecnológico disponível, por vezes, reduzido. 

Todavia, com decorrer do tempo, deparamo-nos com uma estrada a nos permitir a 

utilização de meios e ferramentas para que pudéssemos continuar trilhando por ela. Por esse 

caminho, a habilidade de ouvir foi considerada como ponto de partida, sendo as demais – 

falar, ler e escrever – abordadas posteriormente, em outros processos. 

                                                           
3
 Documentos disponíveis em: http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/base-nacional-comum-

curricular-bncc. Acesso em julho de 2018. 
4
 As siglas utilizadas neste texto estão de acordo com Figueiredo (2006). Página 30 nota 03. 
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Em meio aos desafios impostos, buscando novas maneiras de ensinar, envolvemos os 

alunos e alunas em uma atividade iniciada por um áudio em inglês, a qual tinha como objetivo 

trabalhar as quatro habilidades linguísticas (FIGUEIREDO, 2017): compreensão oral 

(listening
5
), compreensão escrita (reading

6
), produção oral (speaking

7
) e produção escrita 

(writing
8
). 

Dentre essas habilidades, a compreensão e a produção oral tiveram destaque, levando-

nos a analisar suas potencialidades para ensinar e aprender inglês no contexto da Educação 

Básica, mais precisamente em uma escola pública estadual situada no Município de Porto 

Velho, em Rondônia. 

Nesses quase 11 anos dedicados à educação, tivemos a oportunidade de trabalhar 

concomitantemente em instituições privadas e públicas e, em cada lugar, observamos 

realidades marcadas pelas diferenças. Para Foucault (1996 apud FISHER, 2001 p. 111) “Cada 

formação discursiva entra simultaneamente em diversos campos de relações, e em cada lugar 

a posição que ocupa é diferente, dependendo do jogo de poderes em questão”. Para nós, o 

referido “jogo de poderes” consiste em saber se o ensino da Língua Inglesa em uma escola 

pública pode ter mais êxito utilizando-se das habilidades linguísticas listening e speaking 

como protagonistas no processo de ensino e aprendizagem. 

Ao mencionarmos o universo escolar, recordamo-nos da primeira vez em uma sala de 

aula, três anos após formação acadêmica no curso de Letras, com habilitação em Língua e 

Literatura Inglesa, no ano de 2008. Sem experiência na docência, percebemos, logo de início, 

que este seria um dos espaços mais complexos a conhecer. 

Essa percepção acerca da complexidade ocorreu tanto na instituição particular de 

ensino – em que trabalhamos com Educação Infantil e Fundamental (anos iniciais e finais) – 

quanto na rede pública – na qual atuamos nos segmentos educacionais Ensino Fundamental II 

(anos finais), Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

 A partir das experiências nessas instituições educacionais, no que tange ao ensino da 

Língua Inglesa, verificamos que o ensino das quatro habilidades linguísticas na educação 

pública não alcançava resultados satisfatórios. Percebemos, também, a omissão no 

desenvolvimento da linguagem e de atividades promotoras da comunicação. Em síntese: havia 

escassez de interação e de interesse nas aulas de Inglês. 

                                                           
5
 Listening – termo inglês para a habilidade de ouvir. 

6
 Reading – termo em inglês para a habilidade de leitura. 

7
 Speaking – Termo em inglês para a habilidade de falar. 

8
 Writing – termo em inglês para a habilidade de escrever. 
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No entanto, considerando que sabíamos o ponto de partida – aulas tendo como 

propulsoras as habilidades compreensão e produção oral – e o ponto de chegada – a 

aprendizagem dos alunos e alunas –, seria necessário sair da zona de conforto, ancorada no 

ensino baseado na leitura e na escrita, para avançar por outros caminhos, a fim de transformar 

a prática docente e, principalmente, melhorar o aprendizado dos estudantes. 

Assim fizemos. Saímos da zona de conforto. Os resultados seguem descritos nas 

próximas seções e convidamos o leitor a se debruçar na leitura sobre os registros de nossa 

caminhada denominada pesquisa, realizada por meio das ideias apresentadas nesta introdução 

e por intermédio das concepções que apresentaremos ao longo do texto. 

Além de buscarmos o melhoramento das aulas de Inglês e do aprendizado aluno, 

produzimos um material em vídeo e escrito denominado “Classroom’s Tips: dicas para 

trabalhar habilidades linguísticas nas aulas de inglês.”, com objetivo de auxiliar outros 

professores no processo de ensino de Língua Estrangeira a partir da proposta aqui encorajada. 

Na segunda seção, espaço em que delineamos os caminhos trilhados em busca de 

respostas, há a intervenção da própria prática pedagógica. 

Na terceira seção há a reflexão do contexto histórico da Língua Inglesa e sua inserção 

no Brasil, assim como os métodos e as abordagens. 

Já a quarta seção apresenta a compreensão das habilidades linguísticas ao ensino da 

Língua Inglesa. 

A quinta é, em nossa perspectiva, o coração do trabalho, pois nela colocamos os 

resultados da pesquisa e as percepções sobre ela. 

Na última seção, apresentamos nossas considerações finais, esperando que este 

trabalho passe a inspirar outros docentes em suas práticas pedagógicas. 
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2 PESQUISA-AÇÃO E ABORDAGEM QUALITATIVA: Would you tell me, please, 

which way I ought to walk from here?9 

 

Nesta seção é apresentada a metodologia utilizada com o intuito de intervir no ensino 

da Língua Estrangeira por meio do protagonismo das habilidades linguísticas de compreensão 

e de produção oral (listening e speaking). A pesquisa-ação, pela sua natureza, sendo ela um 

tipo de pesquisa qualitativa, mostrou-se um excelente caminho para trilharmos em busca de 

nossos objetivos. 

A abordagem feita foi a qualitativa, em virtude de seus princípios irem ao encontro da 

nossa pesquisa. Trata-se de analisar, interpretar, observar comportamentos e intenções e 

estudar os fenômenos que compreendem os seres humanos e suas entrelaçadas relações 

sociais nas mais variáveis circunstâncias, distanciando-se do princípio de enumerar ou medir 

estatisticamente o estudo, interessando-se pelo contexto mais amplo da pesquisa, conforme 

aponta Godoy (1995). 

Outro ponto relevante apresentado pela autora é o estudo empírico, o qual em seu 

universo natural carece de ser observado e analisado no âmbito pertencente ao convívio direto 

pelo pesquisador, que tem o papel fundamental na observação, seleção, consolidação e análise 

dos dados produzidos. 

Igualmente, Bardin (2011, p. 145) defende a abordagem qualitativa como 

correspondente a um procedimento mais intuitivo, contudo, mais maleável e adaptável a 

índices não previstos ou a evolução das hipóteses. 

Além da abordagem qualitativa, utilizamos a pesquisa-ação, a qual, em seu 

desenvolvimento, deve ser observada como meio de ligar teoria e prática ou de conhecer o 

que acontece conforme cada situação. Consequentemente, ao mesmo tempo em que se pauta 

pela afirmação do mundo da ação – e, portanto, do fazer –, ela deve ser vista como um 

instrumento concreto de mudança. Ou seja, a pesquisa-ação, na visão teórica é: 

[...] um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 

problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos do modo 

operativo ou participativo. (THIOLLENT, 2011, p. 14) 

 

Ademais, para um trabalho de intervenção, os participantes da pesquisa não se limitam 

apenas a ouvir, mas participam a fim de superar os problemas apontados, pois na “pesquisa-

                                                           
9
 Você poderia me dizer, por favor, que caminho eu posso seguir daqui? 
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ação os participantes não são reduzidos a cobaias, mas desempenham um papel ativo” 

(THIOLLENT, 2011, p. 28). 

Em se tratando de uma pesquisa que envolve a prática do pesquisador, a pesquisa-ação 

oportuniza condições de investigar a própria prática de uma forma mais crítica e reflexiva, 

procurando melhorar ou solucionar os problemas delineados. 

Esses pressupostos fundamentaram a intervenção na própria prática, engendrando o 

desenvolvimento do aprendizado dos alunos e alunas na escola, uma vez que a pesquisa não 

se restringe a uma forma de ação, mas visa aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o 

nível de consciência das pessoas ou dos grupos envolvidos. 

Com base, portanto, em Godoy (1995), em Bardin (2011) e em Thiollent (2011), 

convencemo-nos de que a pesquisa desenvolvida com o protagonismo das habilidades 

linguísticas de compreensão e produção oral (listening e speaking) seria orientada pelos 

pressupostos da abordagem qualitativa e da pesquisa-ação, porquanto não estávamos 

querendo investigar quantos alunos e alunas aprenderam inglês durante um certo período, 

mas, sim, encontrar, por meio das habilidades linguísticas, a melhoria do ensino e do 

aprendizado da Língua Inglesa a intervir na prática docente. 

Por conseguinte, o uso da abordagem qualitativa e da pesquisa-ação teve papel 

fundamental, assim como os instrumentos de análise e produção de dados, abordados no 

tópico seguinte. 

 

2.1 Produção e tratamento dos dados da pesquisa-ação 

 

Como anunciamos anteriormente, usamos como instrumentos de coleta e produção de 

dados o diário de bordo, as gravações em vídeo e áudio e a observação participante. 

Essas ferramentas metodológicas tiveram papéis significativos na análise e produção 

dos dados, partindo da compreensão de que estes instrumentos nos proporcionaram a 

percepção de transformação da nossa prática docente durante a utilização das habilidades 

linguísticas nas aulas de Inglês. 

Fizemos uso, também, da observação participante, tendo em vista a participação real 

do pesquisador com a comunidade, conforme preceituam os papéis desse instrumento 

metodológico. 

Esses instrumentos de análise e produção de dados apresentados até aqui foram 

utilizados com as quatro turmas do 9º ano da escola onde atuamos e desenvolvemos a 
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pesquisa. A próxima subseção será sobre este lugar, a fim de trazer elementos que 

possibilitem algumas compreensões acerca dos resultados alcançados. 

 

2.2 Universo da Pesquisa: Escola Maria Carmosina Pinheiro, lugar de transformação e 

aprendizado 

  

O exposto a seguir está baseado no Regimento Escolar e no Projeto Político-

Pedagógico da escola Maria Carmosina Pinheiro. Esses documentos definem a forma 

disciplinar, a estrutura didático-pedagógica e a administração desta instituição de ensino. 

Por serem documentos com informações amplas a respeito da escola, delimitamo-nos 

a refletir sobre alguns aspectos históricos e pedagógicos, considerando essas duas questões 

pertinentes na proposta de apresentação do universo da pesquisa. 

O nome da escola se deu à respeitável memória da enfermeira Maria Carmosina 

Pinheiro, nascida em Maceió, em 19 de agosto de 1916, e falecida no Rio de Janeiro em 1998, 

devido a uma cardiopatia. 

Além de enfermeira, foi professora do Ensino Primário C1-D no Ex-Território Federal 

de Rondônia e exerceu sua função nos Grupos Escolares Duque de Caxias e Barão do 

Solimões – duas escolas renomadas de Porto Velho, capital de Rondônia. 

Maria Carmosina Pinheiro trabalhou na Casa do Ancião, cuidando dos idosos. 

Dedicou sua vida às pessoas doentes, carentes de apoio e de atenção. Foi diretora do Abrigo 

Santa Clara, instituição pública que cuidava dos filhos de hansenianos. 

Por toda sua dedicação aos pobres e doentes e pelo seu trabalho como enfermeira e 

professora, recebeu, ainda em vida, o reconhecimento de todos, inclusive de seu amigo 

Osvaldo Piana, Governador à época, o qual a homenageou com o nome da escola. 

A escola que leva o nome dessa notável mulher cumpre suas atividades educacionais 

desde fevereiro de 1994 na Rua Raimundo Cantuária, n° 7893, Bairro Tiradentes, Zona Leste 

do Município de Porto Velho, Estado de Rondônia. A escola foi criada pelo Decreto n.º 

6.409/94, sendo mantida pelo governo do Estado de Rondônia e regularizada pela SEDUC 

para oferecer Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e Educação de Jovens e Adultos – EJA, do 

Ensino Fundamental e Médio. 
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Por estar em bairro socialmente periférico, sobretudo após a saída dos vigilantes, a 

escola, mesmo com sistema de vigilância eletrônica 24 horas, já foi alvo de vandalismos10. 

Apenas no ano de 2018 – ano que demos início a nossa pesquisa –, a escola Carmosina, como 

é mais conhecida, foi alvo de mais de 17 furtos, trazendo insegurança e prejudicando o 

andamento das aulas. 

Carmosina tem como missão fazer a educação com excelência para formar cidadãos 

críticos, solidários e competentes, conforme os quatro pilares da educação, saber conhecer, 

saber fazer, saber ser e saber viver. Trata-se de uma instituição de ensino com ambiente 

prazeroso, de comunicação aberta, flexível e inovadora. 

A visão institucional é ser uma escola de referência pelo sucesso acadêmico dos seus 

alunos e alunas e de seus profissionais, oferecendo um ensino de qualidade à comunidade 

escolar. 

Está aberta diariamente nos três turnos, de segunda a sexta-feira, com o seguinte 

horário de funcionamento: das 07h30min às 11h30min; das 13h30min às 17h30min; e das 

19h30min às 22h30min. 

A estrutura organizacional da escola é composta da seguinte maneira: direção, serviços 

técnico-administrativos, serviço técnico-pedagógico, assistência complementar ao educando, 

órgãos colegiados e instituições auxiliares. Todos esses segmentos possibilitam o 

gerenciamento racional das atividades da escola. 

Em sua estrutura física, encontramos salas de aulas climatizadas, secretaria, cozinha, 

refeitório, laboratório de informática, biblioteca, sala de vídeo, sala de apoio pedagógico, sala 

dos professores, sala da supervisão, sala de serviço de orientação, direção, entre outros. 

Cabe ressalvar que, dentre esses ambientes citados, o laboratório de informática, a 

biblioteca e a sala de vídeo estão funcionando como suportes para serem guardados livros 

didáticos, materiais de anos anteriores e móveis os quais necessitam de algum tipo de reparo, 

conserto ou reforma, o que, de certa forma, inviabiliza aulas mais dinâmicas e fora da sala de 

aula. 

Atualmente, em 2019, a escola possui 35 turmas, sendo 26 no ensino regular e 9 no 

ensino de Educação de Jovens e Adultos, atendendo mais de 25 alunos e alunas por sala, 

totalizando aproximadamente 1300 alunos e alunas, divididos nos turnos da manhã, tarde e 

noite. 

                                                           
10

 Sobre o vandalismo consultar notícias em: NEWSRONDÔNIA. ESCOLA MARIA CARMOSINA É 

ROUBADA 13 VEZES EM 2018. Disponível em: Acesso em:  

https://www.newsrondonia.com.br/noticias/escola+maria+carmosina+e+roubada+13+vezes+em+2018/119684. 

https://www.newsrondonia.com.br/noticias/escola+maria+carmosina+e+roubada+13+vezes+em+2018/119684
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Em cada turno os alunos e alunas estudam as matrizes curriculares divididas em cinco 

tempos de aula para os turnos da manhã e da tarde e quatro tempos para o turno da noite, 

sendo que uma vez na semana são seis tempos de aula nos turnos matutino e vespertino e 

cinco tempos no turno da noite. 

Para cada tempo de aula são designados 45 minutos, exceto no dia com seis tempos 

nos turnos matutino e vespertino e cinco tempos de aulas no turno da noite, os quais são 

reduzidos para 30 e 40 minutos, respectivamente. 

Sobre essas aulas e o tempo de duração, a disciplina de Língua Inglesa tem uma aula 

por semana em cada turma, com 45 minutos de duração, à exceção de um dia na semana, 

conforme explicado anteriormente. Essa realidade é diversa nos anos anteriores a 201611, pois 

até 2015 eram dois tempos de aula em cada turma com 01 (uma) hora de duração. 

Nessa conjuntura, é desafiador para nós, professores, ensinar inglês. Para nossos 

alunos e alunas, a complexidade é ainda maior para aprender esse idioma, pois quanto menos 

exposto a língua que é estudada, mais lento se torna o processo de aprendizagem. 

Há outras questões além dessas citadas que podem somar para apresentação da escola, 

tais como patrimônio escolar, móveis e instalações prediais. Todavia, esse não é foco da 

pesquisa. 

Ainda, vale destacar uma questão nessa apresentação do contexto escolar: os alunos e 

alunas. Sobre esses, falaremos na próxima subseção, posto que são de suma importância, 

como centro e motivo da pesquisa. 

 

2.3 Alunos e alunas do 9º ano A, B, C e D: público alvo da pesquisa-ação 

 

Quando escolhemos a temática do trabalho a ser desenvolvido, sabíamos que o foco de 

investigação – o objeto de análise – partiria, necessariamente, de um problema, o qual 

requeria o envolvimento de algumas pessoas para saná-lo. Nesta conjuntura, os alunos e 

alunas da escola Carmosina foram fundamentais na resolução da problemática observada. 

Tais alunos e alunas se caracterizam, em sua maioria, como estudantes residentes nos 

bairros circunvizinhos, com nível socioeconômico e cultural diversificado, sendo 

                                                           
11

 Portaria 2308/2016-GAB/SEDUC Art. 1º implantar as Matrizes Curriculares Unificadas, constantes dos 

anexos I a IV, desta Portaria, para aplicação imediata nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino, a partir do 

ano letivo de 2016, nas etapas de Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano Regular e do 5º ao 8º da modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos – EJA e Ensino Médio Regular e EJA.  



24 

predominantemente oriundos de famílias as quais exercem atividades profissionais de 

serviços gerais, comércio e autônomos. 

Esses mesmos alunos e alunas rotineiramente nos questionam a respeito da 

importância de estudar Inglês na escola. Tais incertezas podem estar relacionadas justamente 

pela inserção em um ambiente familiar de não falantes da Língua Inglesa, ou por morarem em 

uma localidade na qual o turismo não atrai pessoas de outros países, ou, provavelmente, por 

concluírem, equivocadamente, que o Inglês ensinado na escola não é usado fora dela. 

Outras dúvidas também podem ser oriundas da situação presente, em que os alunos e 

alunas estudam o idioma por 07 (sete) anos12, e, ao final desse período, em sua maioria, não 

apresentam um mínimo de aprendizado da Língua Inglesa. 

No entanto, os alunos e alunas desconsideram o fato de não estarem inseridos no 

mesmo contexto daqueles que estudam a Língua Inglesa por três horas semanais em 

instituições particulares, nas quais os estudantes aprendem a língua estrangeira em turmas 

formadas por uma pequena quantidade de alunos e, ainda, com infraestrutura física, 

pedagógica e metodológica completamente distinta daquela presente na escola Maria 

Carmosina. 

Deve-se ressaltar que, na Rede Estadual de Ensino, a jornada de trabalho do professor 

com 40h (quarenta horas) semanais, classe “B” e “C” são de 32 aulas13, e o professor de inglês 

só possui uma aula por semana. Ou seja, esse profissional tem 32 turmas com, em média, 30 

alunos e alunas e menos de 01 (uma) hora de aula para ensinar a Língua Inglesa. Essa é a 

realidade dos alunos e alunas da escola Maria Carmosina Pinheiro. 

As influências internacionais, como músicas, palavras e frases estampadas nas roupas, 

filmes, séries, videogames, tecnologias, relações políticas, dentre outros, parecem não ser o 

bastante para representar um sentido significativo da Língua Inglesa na escola e na vida fora 

dela. 

Entre os 1.300 alunos e alunas da escola, 132 estão matriculados no 9º ano do Ensino 

Fundamental, divididos em quatro turmas (A, B, C, D). Desses, 76, no total das quatro 

turmas, auxiliaram-nos na busca pela melhoria do processo de ensinar e aprender inglês por 

meio das habilidades linguísticas. A eles também foram esclarecidas outras questões 

                                                           
12

 O período referenciado está baseado no art. 26, §5º, da LDB n.º 9394/96, que expressa dizendo: “a Língua 

Inglesa será ofertada a partir do 6º ano”, ou seja, se contabilizarmos do 6º ano à 3ª série do Ensino Médio, 

teremos o total de 07 (sete) anos conforme anunciado. 
13

 Lei complementar n.º 99/2016, art. 66, § 4º, disponível em: <http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/Fi 

les/LC887-PL.pdf>. 
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envolvidas na pesquisa: a ética, os riscos e os benefícios. Sobre esses segmentos falaremos a 

seguir. 

 

2.4 As questões de ética, riscos e benefícios da pesquisa 

  

Os procedimentos utilizados nesta pesquisa obedeceram aos Critérios da Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos, conforme Resolução n.º 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde. 

A ética para a pesquisa consiste no desafio de colaborar na construção da vida em seu 

significado mais pleno, de acordo com Rios (2006, p. 6). Significa, antes de tudo, o cuidado 

com o outro, com a vida do outro. Com isso, os alunos e alunas foram orientados a lerem e 

assinarem o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido, e seus responsáveis o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Ambos permanecem sob a guarda do pesquisador. 

Essa pesquisa trouxe unicamente riscos indiretos, visto que foi uma investigação da 

própria prática do professor pesquisador e de como o educando aprende com uma nova 

proposta de ensino. A pesquisa não apresentou outros riscos diretamente àqueles 

colaboradores e participantes do processo investigativo, apenas um eventual desconforto 

ocasionado pelo tempo despendido ou investido no preenchimento do questionário, o qual 

dispensou a identificação pessoal dos discentes, não acarretando nenhum dano material, 

emocional, físico ou qualquer outro. 

Além disso, a pesquisa teve como benefício incentivar a ação do docente na aquisição 

de práticas do ensinar e do aprender, proporcionando autonomia para mudanças profundas na 

sala de aula, modificando as próprias atitudes do professor e produzindo reflexos nas atitudes 

dos alunos.  
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3 HISTÓRICO DA LÍNGUA INGLESA: The insertion of english languagem in Brazil, 

its methods and approaches14 

 

Por considerarmos pertinente, abordaremos, nesta seção, o contexto histórico da 

Língua Inglesa e sua inserção no Brasil, além de também refletir sobre métodos e abordagens, 

uma vez que a pesquisa teve como enfoque o ensino e aprendizagem deste idioma, bem como 

utilizou uma das abordagens que serão apresentadas. 

Utilizamos como referências os autores Oliveira (2006), Capella e Magalhães (2016), 

Figueiredo (2017), Vidotti (2012), Camargo e Silva (2017), Almeida Filho (2013) e outros, 

que serão apresentados ao longo do nosso levantamento sobre a história da língua inglesa no 

país. 

De acordo com Camargo e Silva (2017), os primeiros contatos entre Brasil e Inglaterra 

tiveram início por volta do ano de 1530. A aproximação tornou-se mais estreita somente na 

metade do século XVII, quando a Inglaterra apontou suas exigências no acordo com os 

portugueses, reservando apenas à marinha britânica a exclusividade sobre o comércio de 

mercadorias. 

Além dos aspectos apontados, o maior fator de fortalecimento da relação entre Brasil e 

Inglaterra foi o bloqueio continental definido pelos britânicos no início do século XIX. O 

fechamento dos portos europeus aos navios ingleses pelos franceses forçou Portugal – até 

então um forte aliado da Inglaterra – a se posicionar contra sua parceira, a fim de evitar um 

conflito com as tropas francesas. 

Contudo, mesmo tentando furtar-se do embate com os franceses, a Coroa Portuguesa, 

afligida por algumas represálias por parte da França e sofrendo ameaças de invasão pelos 

franceses, resolveu transferir a Corte Portuguesa para o Brasil, a fim de evitar a guerra. Com 

isso, descumpriu as ordens do Bloqueio Continental estabelecido por Napoleão em 1807 

(OLIVEIRA, 2006). 

Em 23 de janeiro de 1808, a Corte Portuguesa foi transferida para o Brasil e, 

entrelaçados por uma forte exigência do poderio francês, a Inglaterra passou a proteger a 

Família Real Portuguesa em sua vinda para o nosso país. 

A Inglaterra passou a exercer maior influência no Brasil, provocando intensas 

transições significativas, como desenvolvimento da imprensa local, o uso do telégrafo, do 

trem de ferro e da iluminação a gás. Tais fatores incentivaram outros imigrantes a virem para 

                                                           
14

 A inserção da língua no Brasil, seus métodos e suas abordagens 
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cá no começo do século XIX, especialmente pela criação de mais de 30 estabelecimentos 

comerciais, pois só havia algumas casas com essas características até então (DIAS, 1999). 

O elo entre Brasil e Inglaterra fez surgir a necessidade de aprender inglês, pois, para os 

britânicos se comunicarem e manterem suas relações comerciais com a colônia portuguesa, o 

aprendizado desse idioma revelou-se primordial. 

Em 22 de junho de 1809, com o decreto assinado pelo Príncipe Regente de Portugal, 

D. João VI, constituiu-se o ensino formal, sendo criadas duas escolas, uma de Língua 

Francesa e outra de Língua Inglesa, pois, no período colonial, o grego e o latim eram as 

línguas estrangeiras regularmente ensinadas nas escolas. 

A partir dessa importante data e, principalmente, da ação realizada por D. João VI, 

iremos perceber as mudanças ocorridas ao longo dos anos no ensino do Inglês, a começar pelo 

ano de 1831, quando a Língua Inglesa passou ser exigida nos cursos jurídicos da época e, em 

1834, passou a ser obrigatória no currículo escolar. 

Este último fato estava respaldado pelo Ato Adicional, em seu art. 10, nº 2, o qual 

atribuía ao Estado, através das assembleias legislativas provinciais, o direito de legislar sobre 

a instrução primária e secundária naquela época (ALMEIDA FILHO, 2013). 

Três anos mais tarde, em 1837, o Seminário de São Joaquim foi transformado em uma 

escola-padrão do Império brasileiro, o Colégio Pedro II, que propiciou que as línguas 

modernas se sobrepusessem em igualdade com as línguas clássicas, como o grego e o latim. 

Esse posicionamento incentivou, em 1841, a aprovação da primeira reforma curricular, 

realizada por meio do decreto instituído pelo ministro Antônio Carlos, fixando a exigência do 

latim, do francês e do inglês para admissão nos cursos de medicina. 

Em 1855, ano importantíssimo para a história da Língua Inglesa, iniciou-se o ensino 

das línguas estrangeiras no ensino secundário, sendo obrigatório no currículo o idioma 

Francês, o Inglês, o Alemão e, em caráter facultativo, o Italiano. 

Neste sentindo, é importante salientar que o processo de ensino desses idiomas tinha 

como metodologia de ensino o Método Gramática e Tradução, uma vez que não se tratava de 

aprender a se comunicar, conforme os ensinamentos de Vidotti e Dornela (2007). 

Até meados do século XIX, os estudos da Língua Inglesa e outros idiomas, como 

Grego, eram obrigatórios nas escolas. No início do século XX, em 1915, aconteceram ajustes, 

como, por exemplo, a retirada do Grego clássico do currículo do ensino de línguas 

obrigatórias, reduzindo para duas disciplinas, entre Francês, Inglês ou Alemão. 
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Mais adiante, em 1931, com a Reforma Francisco Campos, outras mudanças 

sucederam, com destaque para a diminuição da carga horária do latim, maior incentivo ao 

ensino das línguas estrangeiras modernas (LEM) e a retirada do grego clássico do currículo, 

como já visto (VIDOTTI, 2012). 

Esse incentivo maior ao ensino de línguas estrangeiras modernas (LEM) nos 

proporciona interpretar que, em 1942, com a Reforma Capanema, preocupou-se mais com o 

ensino de línguas na época, notadamente com a questão metodológica, propondo a utilização 

do Método Direto. 

Se o Método Gramática e Tradução apresenta menos preocupação na questão da 

comunicação, bem diferente é o Método Direto, o qual enfatiza a prática da oralidade para 

suprir a necessidade de um aprendizado mais prático, não se preocupando somente com 

objetivos procedimentais da língua. 

As transformações foram surgindo. O ano de 1961 foi marcado pela primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), momento destacado pela descentralização do ensino. 

Portanto, os estudos das línguas estrangeiras deixaram de ter caráter obrigatório e passaram a 

ser facultativos ou complementares. 

Com essa decisão, houve a diminuição dos números de línguas estrangeiras nas 

escolas, pois o Estado ficou desobrigado de oferecer o ensino de Língua Estrangeira. Os 

métodos e formas não eram mais de responsabilidade do Estado, ou seja, não havia métodos 

que norteassem o ensino das línguas estrangeiras, deixando, dessa forma, o ensino à deriva. 

Dez anos depois, em 1971, o Brasil teve uma nova LDB. Em relação ao ensino das 

línguas estrangeiras, não houve mudanças, pois as mesmas recomendações da lei anterior 

foram mantidas. 

Já o texto da LDB de 1996 trouxe de volta a obrigatoriedade das Línguas Estrangeiras 

ao ensino. A partir da 5ª série (atual 6º ano) até 8ª série (atual 9º ano), há a obrigatoriedade de 

se ter no ensino apenas um idioma estrangeiro. No Ensino Médio, o art. 35, § 4º, da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional dispõe que: “Os currículos do ensino médio 

incluirão, obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas 

estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a 

disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino” (BRASIL). 

Contudo, o ensino da Língua Inglesa, embora seja obrigatório nas escolas a partir do 

6º ano do Ensino Fundamental, não deixa o aluno retido, pois a Resolução 138/99 CEE/RO, 

no art. 22, § 1º, diz que: “Os componentes curriculares da parte diversificada não devem 
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reprovar o aluno no ensino fundamental e nem no ensino médio”. Esse fato, muitas vezes, 

deixa aberta uma lacuna para os alunos e alunas mostrarem menos interesse em estudar a 

disciplina. 

Aproximando-nos dos anos 2000, em 1998, os PCN’s – Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental – sobrevieram, possibilitando caminhos pelos quais o 

ensino de línguas estrangeiras poderia percorrer, centralizado no ensino da Língua 

Estrangeira, nas habilidades de leitura e de escrita, com ênfase no letramento (BRASIL, 

1998). 

Entretanto, em 2017, outra base norteadora para o ensino da Língua Estrangeira foi-

nos apresentada: a BNCC – Base Nacional Comum Curricular. Homologada recentemente, a 

BNCC serve como alicerce para a construção curricular do ensino de línguas estrangeira nos 

próximos anos. 

Ainda nesta dissertação, retomaremos sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCN e a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, pois é necessário refletir sobre outras 

questões do Ensino da Língua Inglesa nestes documentos. Contudo, por ora, esta seção se 

preocupa com o contexto histórico do inglês. 

Nesses 210 anos, a contar de 1809 a 2019, avanços importantes ocorreram no ensino 

do Inglês nas escolas. Porém, algumas políticas pedagógicas e de ensino ainda estão de costas 

para o século XXI, como é o caso de estudar Inglês apenas uma vez por semana, e de frente 

para o século XIX, como é exemplo de, em algumas escolas, utilizarem apenas o Método 

Gramática e Tradução no seu processo de ensino aprendizagem. 

Muitos desses progressos se devem a estudos a respeito do processo de ensinar e 

aprender inglês, pois tais transformações foram acontecendo ao longo dos anos, possibilitando 

o aprimoramento e o melhoramento do ensino do Inglês nas escolas. 

A maioria dos trabalhos científicos tiveram os Métodos e Abordagens de ensino como 

foco. Portanto, como nosso papel neste momento da dissertação é o de mostrar como a Língua 

Inglesa foi se constituindo ao longo desses anos, finalizamos a questão da inserção e 

historicidade do ensino da Língua Inglesa e passaremos à reflexão dos instrumentos 

metodológicos. Assim como foi essencial trazer uma parte da história da língua que 

lecionamos na escola, também é significativo tecer considerações sobre os métodos e 

abordagens. 
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3.1 Métodos e Abordagens: do Clássico ao Contemporâneo 

 

Nesta subseção, temos a tarefa de destacar alguns dos métodos e abordagens utilizados 

para ensinar e aprender Inglês. Segundo Figueiredo (2017), os métodos e as abordagens 

podem ser classificados em grupos tradicionais, alternativos e, por último, os que são 

encontrados na base comunicativa. 

Ao apresentá-los, mostrando as suas principais características, trazemos bases teóricas e 

funcionalidades. O aprofundamento é posto como sugestão para aqueles que, por ventura, 

queiram pesquisar sobre esses métodos e abordagens. 

Para esta ocasião de apresentação dos métodos e das abordagens, fizemos uma síntese 

em dois quadros. O quadro 01 representa as Abordagens, e o quadro 02 os Métodos, sendo 

que a “abordagem é uma filosofia de trabalho capaz de orientar as decisões e ações do 

professor nas distintas fases da operação global de ensino”, na concepção de Almeida Filho 

(2013); e o método está no campo procedimental, levando em consideração fatores 

importantes para os seus objetivos (ANTHONY, 1963). Tanto as abordagens quanto os 

métodos se propõem a ensinar, neste caso, uma Língua Estrangeira. 

 

Quadro1- Abordagens no ensino da LE 

Abordagem Autor e Ano Grupo 

Resposta Física Total – RFT James Asher (1960 e 1970) Alternativo 

Sugestopédia Georgi Lozano (1970) Alternativo 

Abordagem Natural Stephen Krashen e Tracy 

Terrell (1970 e 1980) 

Comunicativos 

Abordagem Comunicativa Almeida Filho (1986) Comunicativos 

Abordagem Baseada em 

Tarefas 

(1980) Candlin Comunicativos 

Abordagem Colaborativa (2006) Figueiredo Comunicativos 

Fonte: Organizado pelo autor, em 2017, a partir de Figueiredo (2017). 
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Quadro 2 - Métodos no ensino de LE 

Método Autor e Ano Grupo 

Método de Gramática e 

Tradução 

Richards e Rodgers (Final do 

XIX e início do XX) 

Tradicional 

Método Direto Larsen-Freeman (século XX) Tradicional 

Método Audiolingual Lightbown e Spada (1940) Tradicional 

Método Silencioso CalebGattegno (1972) Alternativo 

Aprendizagem Comunitária de 

Línguas 

Charles A. Curran (1970) Alternativo 

Fonte: Organizado pelo autor, em 2017, a partir de Figueiredo (2017). 

 

Antes de passarmos para a reflexão dos Métodos e das abordagens dos quadros, 

vamos, primeiramente, compreender questões conceituais sobre esses dois tipos de 

instrumentos metodológicos. 

Segundo Anthony (1963), retomando, o método é um esquema organizado por planos 

e materiais para apresentação ordenada de material linguístico, ou seja, o método está no 

campo procedimental, levando em consideração fatores importantes para os seus objetivos. 

Na ideia de Almeida Filho (2013) o método poderá ser reconhecido pelas diversas e 

legitimadas práticas de ensino de línguas com seus pertinentes conexos, como os 

planejamentos das unidades, os elementos, as matérias, os instrumentos de ensino produzidos 

e as formas de avaliação do rendimento escolar daqueles que estão aprendendo. 

Já o conceito de abordagem, segundo Richards e Rodgers (1985), refere-se às 

pressuposições, crenças e teorias sobre a natureza da língua e a natureza do ensino de línguas, 

como construtos axiomáticos ou pontos de referências, que fornecem as bases teóricas para a 

prática do professor em sala de aula. 

Na concepção de Almeida Filho (2013), a abordagem é uma filosofia de trabalho, na 

qual está uma agregação e pré-requisitos, como princípios estabelecidos, ou mesmo teses 

intuitivas, quanto à natureza da linguagem humana. É, também, a inquestionável força 

potencial
15

 capaz de orientar as decisões e ações do professor nas distintas fases da operação 

                                                           
15

 Imprime movimento/ação ao processo de ensinar a partir de energias advindas de motivações profissionais 

para produzir experiências do aprender a L-alvo (ALMEIDA FILHO, 2013 p. 30). 
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global
16

 de ensino no processo ou na construção do aprender e do ensinar uma nova língua, 

que é o nosso caso. 

Nas palavras de Almeida Filho (2013, p. 23), “Uma abordagem se constitui numa 

filosofia de trabalho, verdadeira força potencial capaz de orientar as decisões e ações do 

professor nas distintas fases da operação global de ensino”. 

A abordagem, portanto, seria o conjunto de pressuposições da natureza das línguas, da 

natureza do ensino, da aprendizagem dessas línguas, constituída amplamente por métodos e 

por técnicas. Imprime a concepção de que é axiomática, tornando-se a parte mais ampla do 

que o método, o qual se refere aos procedimentos advindos da organização de um plano 

global. 

A partir do entendimento dessas concepções, podemos abordar mais especificamente 

sobre cada método e abordagem que fizemos levantamento para o estudo aqui proposto, a 

começar pelo Método Gramática e Tradução, utilizado durante um período extenso no século 

XIX. 

 

Método Gramática e Tradução 

 

O ensino por intermédio do método de Gramática e Tradução, essencialmente, 

fundamenta-se no estudo da gramática como meio de comunicação, assim como se preocupa 

com o estudo sistemático da tradução da língua alvo para a materna. 

O foco desse método é levar os alunos e alunas a desenvolverem as habilidades de 

leitura e escrita, conduzindo-os às práticas de memorização de regras gramaticais impostas 

pela língua a ser estudada e instigando-os a buscar frequentemente na tradução o apoio para 

realizar as atividades propostas. 

Larsen-Freeman (2000) ressalta o método como essência de que o exercício de 

aprender uma Língua Estrangeira é favorável para o aprendiz do idioma, mesmo que 

dificilmente seja usado na oralidade, pois o enfoque estava no desenvolvimento das 

habilidades de leitura e produção textual. 

O próprio professor, na utilização desse método no processo de ensino aprendizagem 

em suas aulas, tinha isenção de falar a Língua Estrangeira, pois, como a base da aula era a 

                                                           
16

 A operação global de ensino de uma Língua Estrangeira compreende o planejamento de cursos e suas 

unidades, a produção ou seleção criteriosa de materiais, a escolha e construção de procedimentos para 

experienciar a língua-alvo, e as maneiras de avaliar o desempenho dos participantes (ALMEIDA FILHO, 2013 

p. 23). 
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explicação inferida nas regras gramaticais, tal fator o deixava isento de ser um falante fluente 

da segunda língua (FIGUEIREDO; OLIVEIRA, 2017). 

Essas principais características mencionadas, a ineficiência do método na 

capacitação para leitura e na realização de exercícios gramaticais, levaram o método, na 

metade do século XIX, a ser questionado. Mais tarde, com o aparecimento de novas ideias 

reformistas, professores e linguistas, não satisfeitos com o Método da Gramática e Tradução, 

deram pontapé inicial aos estudos de reformas pedagógicas e novas abordagens para o ensino 

de línguas (FIGUEREIDO, 2017). 

No final do século XIX, momento no qual havia a evidência da necessidade de se 

encontrar o melhor caminho para o ensino e a aprendizagem de Língua Estrangeira, um novo 

método é criado: o Método Direto, que, para Figueiredo e Oliveira (2017), compartilhava da 

ideia sobre os princípios naturalistas, ou seja, que aprendizagem da língua acontecia com base 

natural, como as crianças adquirem sua própria língua. 

 

Método Direto 

 

Este método, Segundo Gomes (2016), chegou por volta de 1931 com a Reforma 

Francisco Campos, trazendo em sua bagagem características peculiares com a preocupação da 

oralidade, deixando de lado as questões gramaticais e a memorização de palavras do método 

antecessor. 

Larsen-Freeman (2011) aponta outras particularidades do Método Direto, como a 

preocupação da pronúncia e o direcionamento das aulas, que se dava através da língua-alvo. A 

ideia estava baseada em possibilitar, de forma natural, o aprender a pensar na segunda língua 

ou na Língua Estrangeira. 

Para o Método Direto, o ensino da Língua Inglesa deve ligar diretamente a consciência 

do aprendiz ao que ele pensa e fala, ou seja, o método não utiliza a Língua Materna, fazendo 

com o que todo processo de ensinar e aprender seja simultâneo na língua que quer aprender. O 

princípio básico do Método Direto, segundo Figueiredo e Oliveira (2017 p. 17), é o: 

[...] de que a aprendizagem da L2/LE deve ser semelhante à da L1. A língua-

alvo deve ser ensinada fazendo-se uma conexão direta na mente do aluno 

entre o que ele pensa e aquilo que ele diz. Em outras palavras, o aluno não 

faz uso L1. Dessa forma, a língua-alvo torna-se tanto objeto quanto o meio 

no processo ensino-aprendizagem (FIGUEIREDO; OLIVEIRA, 2017, p. 

17). 
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Para tal ação acontecer são usados instrumentos e elementos auxiliares como 

ilustrações, desenhos, objetos, simulações, dentre outras ferramentas, e tudo que ajude e 

contribua com a compreensão, mas sem a utilização do idioma materno, pois todo o processo 

deve ser na Língua Estrangeira a ser ensinada e aprendida. 

Além desses pressupostos mencionados para a compreensão, o método requisita 

extrema fluência ou que o falante seja nativo para ensinar na língua-alvo, requerendo, 

também, atenção aos princípios essenciais, como a velocidade, as perguntas, as respostas e as 

revisões constantes. 

A velocidade da aula precisa estar o mais invariável possível. O professor deve falar 

em ritmo natural, uma conversação normal, acostumando o aluno àquela dinâmica de 

conversação em outra língua. 

As perguntas, outra base importante do método, devem ser rápidas e seu fim 

apresentar o começo da resposta por parte dos alunos, impossibilitando ao máximo parar para 

pensar na língua materna e traduzir posteriormente. Ou seja, a pergunta é realizada, e a 

resposta deve ser quase imediatamente após o seu término. 

As respostas, no início do aprendizado, podem ser básicas. Todavia, no decorrer do 

crescimento da complexidade das perguntas, necessita-se que as respostas também sejam mais 

compostas. 

As revisões constantes, por outro lado, têm como objetivo manter aquele 

conhecimento novo na mente do aluno, sempre aumentando seu vocabulário ou reforçando as 

regras gramaticais, melhorando sua pronúncia – características que só se aprendem com a 

prática. 

Além do Método Direto, o Método Audiolingual também se desenvolveu em oposição 

à gramática tradicional, considerando que a língua é um agrupamento de elementos 

relacionados estruturalmente para codificação do significado. 

 

Método Audiolingual 

 

O Método Audiolingual aparece na metade do século de XX, década de 1940, 

permeando a década de 1960 (FIGUEIREDO; OLIVEIRA, 2017), sendo um dos muitos 

métodos existentes para o ensino de Língua Estrangeira. Seu objetivo é levar o aprendiz a 

comunicar-se na língua alvo mediante o condicionamento e a formação de novos hábitos 

linguísticos. 
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Fundamentado na psicologia behaviorista e na linguística estrutural, este Método 

aponta que qualquer aprendizagem resultava da formação de hábitos ou sendo condicionado 

principalmente por estímulos externos. Além disso, o Método Audiolingual propõe que a 

aquisição de língua se dá por intermédio e mediado pelas atividades de repetição. 

O Método expõe exercícios de repetição ou de substituição de estruturas linguísticas, 

com o intuito de que os aprendizes atinjam a competência e habilidade na nova língua 

gradativamente, com a técnica de estímulos de repetições e substituições de estrutura 

linguística chamada drills
17

. Trata-se de um exercício de treinamento. 

Outra questão: além de trabalhar com estímulos de repetições, o método foca para o 

aluno exercitar as habilidades compreensão e produção oral e, só depois, em uma segunda 

fase, as habilidades escritas (compreensão e produção escrita). Isso porque o aprendiz só pode 

ser exposto à escrita quando os padrões da língua oral já estiverem internalizados e 

automatizados. 

Para o professor, temos uma relação mais centralizada no método Audiolingual. Esse 

profissional direciona e controla o comportamento linguístico do aluno e é modelo para os 

aprendizes no sentido de conhecimento, inclusive linguístico. 

Outra importante característica do método neste contexto da docência é o papel 

relevante que o professor executa na correção dos erros, sendo esses revisados imediatamente, 

mostrando que os erros não corrigidos na mesma hora podem formar maus hábitos e 

prejudicar o desenvolvimento da aprendizagem se não forem tratados desta maneira. 

O sucesso desse método se deu nos Estados Unidos, durante a II Guerra Mundial, pois 

os soldados precisavam aprender o mais rápido possível outros idiomas, outras línguas, antes 

mesmo de enfrentar os combates da guerra. Dessa forma, o país buscou no método 

Audiolingual as agilidades para esse aprendizado (FIGUEIREDO, 2017) e, com o êxito de ter 

alcançado o objetivo proposto, o método foi difundido e se popularizou, fazendo com que 

muitos professores de LE acreditassem e apostassem que essa seria uma grande solução para 

aprendizagem de uma segunda língua. 

Assim como o Método Direto, o Método Audiolingual não recorre à tradução e nem 

ao uso da língua materna do aprendiz. No entanto, esse último se desenvolve na prática, 

buscando empregar apenas a língua alvo. Para alguns professores, alunos e alunas, esses 

métodos tornava-se inviáveis em dados momentos. 

                                                           
17

 Treino 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Método
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oral
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O principal objetivo do Método Audiolingual (FIGUEIREDO, 2017) é capacitar o 

aluno a se comunicar oralmente na língua a qual se propõe estudar, com um nível de 

proficiência semelhante ao de um falante nativo. 

Os métodos Direto, Gramática e Tradução e Audiolingual são aqueles que abrangem o 

bloco dos métodos tradicionais. Todavia, há métodos e abordagens que fazem parte do bloco 

considerado alternativo. Esses métodos são chamados de inovadores, embora poucos 

profissionais trabalhem com eles. 

Os métodos são Reposta Física Total, Sugestopédia, Método Silencioso e 

Aprendizagem Comunitária de Línguas. 

 

Reposta Física Total (RFT) 

 

De acordo com Figueiredo (2017) essa abordagem foi desenvolvida por James Asher 

nos anos 1960 e 1970. O autor esclarece que a aquisição de uma LE pelo adulto é semelhante 

à obtenção da Língua Materna (L1) pela criança, ou seja, a compreensão advém de 

enunciados verbais escutados pela criança e, posteriormente, é respondido fisicamente. 

O uso dessa abordagem chama atenção para o ensino da Língua Estrangeira, porque as 

aulas se tornam mais dinâmicas, partindo do princípio de que os aprendizes seguem alguns 

comandos dados pelos professores ou professoras, e os alunos, por sua vez, apresentam, por 

meio de ações, as suas respostas. 

A resposta desses aprendizes pode ser dada pela oralidade, contudo, isso só irá 

acontecer quando os alunos e alunas se encorajarem e se sentirem aptos para realizá-la. 

Nesse entendimento de receber as informações por meio da oralidade, o método 

apresenta uma possibilidade expressiva de melhorar o vocabulário do aluno, pois o professor, 

ao utilizar da prática oral, possibilita o aperfeiçoamento linguístico por meio dos comandos 

realizados por ele. 

Nesse momento do aprendizado, assim como em outros métodos no processo de 

ensino, é comum ocorrerem inadequações, o que permite o desenvolvimento da aula, usando, 

pouquíssimas vezes, a língua materna. No entanto, o foco permanece na língua-alvo. 

Segundo Larsen-Freeman (2000) e Richards e Rodgers (1986), quanto mais contato o 

aprendiz manter com a língua estudada, maior serão as chances de aprender e de cometer 

menos impropriedades em suas respostas comunicadas. 



37 

Esta abordagem de Resposta Física Total (RFT) eleva o fator oral e suas ações 

tradutoras o entendimento do falado, diferente diametralmente do Método Silencioso, o 

próximo a ser abordado. 

 

Método Silencioso 

 

Desenvolvido por Caleb Gattegano (1972), o Método Silencioso traz a ideia inicial do 

professor manter-se o mais calado possível em sala de aula. Os alunos e alunas, por sua vez, 

são sempre encorajados a produzir o máximo possível na língua que se dedicam a aprender. 

Nesse método, são utilizados alguns materiais, como blocos de madeira coloridos, que 

se chamam barras ou bloquinhos de cuisenaire – recebe esse nome porque quem os criou foi 

Georges Cuisenaire. Antes, esses blocos eram usados para o ensino da matemática. Gattegno 

(1972) idealizou e começou a utilizá-los no ensino de línguas, criando muitas situações de 

aprendizagem. Dessa forma, os blocos podiam ser usados para ensinar, por exemplo, cores, 

números, preposições, sintaxe, entre outros. 

Para desenvolver a pronúncia, o professor usa, além de blocos de madeira
18

, os gestos 

e um gráfico codificado por cores específicas, em que cada cor representa um fonema. Por tais 

mecanismos, os alunos e alunas memorizam de forma individual ou agrupados para produzir 

ditongos e palavras. Na medida em que o professor gradativamente aponta para as cores no 

gráfico, os alunos e alunas desenvolvem o seu aprendizado. 

Segundo Richards e Rodgers, a aprendizagem com o Método Silencioso é auxiliada se 

o aluno descobrir ou criar, em vez de repetir e memorizar. No entanto, esse método encontrará 

dificuldade no seu processo de ensino se os professores se tornarem mais dinâmicos que os 

alunos, pois uma de suas principais características é requerer no seu desenvolvimento a 

permanência do professor em máximo silêncio. 

O objetivo desse método é desenvolver autonomia, independência, responsabilidade e 

disciplina nos alunos. Quem constrói ativamente seu aprendizado é o aluno; ao professor cabe 

menos atividade neste processo, cujo papel é de apenas incitar e ativar a percepção autônoma 

do aprendiz. 

Ao serem incitados a pensar diante do silêncio do professor, ajudam-se mutuamente, 

ocorrendo o desenvolvimento da autonomia. Passam a focalizar a atenção para estruturas da 

língua e, assim, participam mais ativamente da aprendizagem. 

                                                           
18

 Exemplo traduzidos por Larsen-Freeman O bloco azul está entre o bloco verde e amarelo. [ensino de 

preposições]; se você me der um bloco azul, eu lhe darei dois blocos verdes. [ensino do condicional].  
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O método silencioso valoriza o aluno de língua com uma predisposição a aprendê-la, 

por considerar a experiência de já ter aprendido a língua materna e ver nesta prerrogativa um 

potencial para desenvolver a sua aprendizagem com base em suas necessidades ou no que 

acredita ser mais relevante. 

Em síntese, o Método Silencioso foi desenvolvido para amenizar o protagonismo do 

professor – muitas vezes imposto por outros métodos –, a fim de proporcionar mais recursos 

de busca por parte dos alunos. 

Em seguida, temos Abordagem Sugestopédia, também parte integrante do grupo dos 

métodos e abordagens alternativas. 

 

Abordagem Sugestopédia 

 

A Abordagem Sugestopédia deu os seus primeiros passos em 1970 na área de ensino 

de LE, pelo psiquiatra e educador búlgaro Georgi Lozanov. Advém da sugestologia, “ciência 

que estuda as influências não conscientes e não racionais às quais as pessoas são expostas” 

(Figueiredo; Oliveira, 2012, p. 24). 

Lozanov (1970) recomenda aplicar alguns conceitos sugestológicos ao ensino de modo 

geral e ao de línguas estrangeiras. O autor da Sugestopédia propõe ao aprendiz estar relaxado 

para o recebimento de informações nos níveis consciente e inconsciente. 

Todavia, há alguns impedimentos para a aprendizagem de um idioma por parte de 

quem está aprendendo, quando o aprendiz antecipa as dificuldades e acredita não ter 

alcançado êxito em aprender outro idioma. Quem nunca ouviu uma pessoa dizer que não 

consegue aprender inglês? O objetivo da sugestologia é fazer com que os receios sejam 

minimizados e as barreiras superadas. 

Portanto, as características que estimulam a prática de Sugestopédia são salas 

organizadas, com ambiente propício e relaxante ao ensino das quatro habilidades 

comunicativas por intermédio do diálogo lido pelo professor, com ênfase no desenvolvimento 

do vocabulário e da habilidade oral (FIGUEREIDO, 2017). 

 

Aprendizagem Comunitária de Línguas 

 

O método inspirado por Charles Curran (1970) tem uma visão humanista e é 

desenvolvido a partir da perspectiva de terapia de grupo, na qual os alunos e alunas precisam 
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estar em círculos, enquanto o conselheiro – como assim é chamado o professor – tenta 

estabelecer uma relação de confiança recíproca entre todos do grupo. 

A Aprendizagem Comunitária de Línguas é apresentada no contexto do ensino de LE 

como ampliação da aprendizagem por aconselhamento. Nessa abordagem, aquele que ensina e 

aquele que aprende precisam se unir e se sentir como uma equipe, pois, de outro modo, o 

processo de ensino-aprendizagem não ocorrerá. 

Além de trabalhar em forma de grupo, como uma roda de conversa, usa-se como ponto 

de partida a L1 dos aprendizes, contribuindo no aumento da confiança dos alunos e das alunas 

em iniciação. Se um aluno desejar falar algo aos membros ou simplesmente designar o 

diálogo a alguém particular, o professor traduz em voz baixa na Língua Alvo a frase 

requerida, e o aluno, por sua vez, repete em voz alta a frase já traduzida pelo professor. 

Por este exemplo mencionado, podemos compreender como os professores podem ser 

conselheiros, cujas funções consistem em dar suporte aos alunos. Eles estão presentes para 

ajudar, não para julgar o desempenho. Além do mais, o método compreende que, nos 

primeiros momentos da aprendizagem, os alunos e alunas são como crianças, precisando 

muito do incentivo e apoio do professor. 

Nesse processo de ensino, o método requer, para seu desenvolvimento, um local como 

a sala de aula, em ambientação agradável, possibilitando ao grupo sentar-se ao redor de uma 

mesa, na qual existirá um gravador ligado para o registro de todo o processo. 

O gravador, para esse método, é uma ferramenta imprescindível, pois o registro em 

áudio permite ao grupo ouvir as vozes, perceber as informações mais importantes, que, 

posteriormente, serão utilizadas para explicações, correções gramaticais e reforço do 

vocabulário. 

Essas abordagens alternativas podem até demonstrar algo sem ligação umas com as 

outras, mas compartilham de algumas pressuposições significativas: são menos conhecidas. 

Em alguns casos, são movimentos que apareceram no ensino regular e, posteriormente, foram 

aplicados no ensino e na aprendizagem da Língua Estrangeira. 

 

Abordagem Natural 

 

A Abordagem Natural, em comparação com alguns estudos aqui já mostrados, não é 

tão obsoleta. Foi expandida no fim dos anos 1970 e no começo dos anos 1980. Seus 

defensores são os professores pesquisadores Stephen Krashen e Tracy Terrell. 
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Nesta, a língua é considerada um veículo, um meio para a transmissão de significados. 

A comunicação é entendida como a função primordial da linguagem. Para compreender essa 

teoria, é necessário refletir sobre cinco hipóteses de como uma segunda língua ou uma Língua 

Estrangeira poderia ser aprendida. 

A primeira delas diz respeito aos termos “aquisição” e “aprendizagem”. Segundo 

Figueiredo e Oliveira (2017), essa hipótese postula a existência de dois jeitos diferentes para 

se desenvolver a proficiência no novo idioma: primeiro, de forma a não ser percebida, 

inconscientemente, com pensamento na comunicação (aquisição); a outra, em ambiente 

formal, conscientemente, com pensamento explícito nas formas da língua (aprendizagem). 

A segunda hipótese, postulada e fundamentada por Krashen e Terrell e suas pesquisas 

sobre a Abordagem Natural, diz respeito ao editor de produção linguística, que surge mais 

precisamente em circunstâncias formais, quando evocamos o conhecimento aprendido para 

ajustar ou corrigir o que é falado. 

A terceira hipótese é a ordem natural justificada pela alegação da existência de uma 

ordem previsível, na forma de aquisição das estruturas gramaticais da LE. 

A quarta hipótese está relacionada com o que os professores pesquisadores 

denominam de input
19

, que seria aquilo que o aprendiz recebe para adquirir ou aprender a 

nova língua. Ou seja, o que adquirido, ou aprendido, é mais eficaz se o input for explícito, de 

fácil acesso à compreensão, e estiver um pouco além do conhecimento. 

A última hipótese aponta para a relação de fatores efetivos, como ansiedade, ausência 

de motivação, baixa autoestima. Esses pressupostos criam um bloqueio para o 

desenvolvimento e obtenção de input, não facilitando o progresso da proficiência na L2/LE. 

O Método Natural, assim, parte também do princípio de quanto maior fluência e 

contato o aluno tiver com a língua que deseja aprender, maior será o seu desenvolvimento na 

língua estudada. 

O método tem como objetivo central criar a competência comunicativa, e não a 

perfeição gramatical, distinguindo a aprendizagem do sentido tradicional e a aquisição de 

língua, refletidas nos instintos naturais. É semelhante ao Método Direto. A diferença consiste 

no fato de que, na abordagem natural, o aluno pode usar sua língua materna e a Língua 

Estrangeira para responder ao professor; no Método Direto isso não é permitido. 

Por conseguinte, passamos para a Abordagem Baseada em Tarefas (ABT), a qual se 

constitui em um plano de ensino por processo, ou seja, por atividades a engajarem os alunos e 

                                                           
19

 Expressão da língua inglesa que significa entrada. 
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alunas na troca e na construção do conhecimento, diferentemente dos planejamentos de ensino 

por produto, em que o conteúdo se destaca por ser o alvo da aprendizagem. 

 

Abordagem Baseada em Tarefas 

 

A Abordagem Baseada em Tarefas, assim como outras deste bloco de Metodologias 

Comunicativas, tem como centro o desenvolvimento da habilidade de comunicação. Segundo 

Larsen-Freeman (2000), essa maneira de ensinar tem como objetivo fornecer àqueles que 

estão aprendendo uma segunda língua (L2), ou Língua Estrangeira (LE), um contexto natural, 

porque a ideia está na interação, de modo que, conforme vão realizando a tarefa, os 

participantes interagem e se esforçam para compreender e entender as ideias expressadas. 

Já para outros estudiosos, como é o caso de Candlin e Murphy (1987), essa abordagem 

sugere a utilização de um plano para resolução de problemas, trazendo uma tarefa maior, com 

o intuito de dividir em tarefas menores, a fim de mediar o alcance do objetivo mais 

abrangente. 

Na realização de uma tarefa, os alunos e alunas centram-se na comunicação, a qual é 

motivada por uma finalidade aproximada da vida real, ou melhor, os alunos e alunas se 

envolvem numa atividade comunicativa que reflete muito de perto a linguagem utilizada fora 

da sala de aula, expondo-os às características do discurso espontâneo, com uso de abreviaturas 

e linguagem vaga – situações que, muitas vezes, não abordadas nas salas de aula 

convencionais. 

A Abordagem, portanto, baseia-se nos seguintes princípios e práticas (FIGUEIREDO; 

OLIVEIRA, 2017): na organização e escolhas dos conteúdos pensando nas necessidades dos 

alunos; na ênfase da aprendizagem por meio da concepção comunicativa da interação com a 

língua a ser estudada; na introdução de textos autênticos, em que as situações de comunicação 

sejam ativas; na possibilidade de os alunos e alunas objetivarem um ensino mais autônomo; e 

na relação da língua estudada na sala de aula com a língua utilizada fora dela. 

Esses são alguns dos princípios que, segundo a Abordagem Baseada em Tarefas, 

permitem aos alunos e alunas se sentirem mais instigados para a aprendizagem da língua, 

amenizando a interpretação de que aprender outro idioma é difícil e aborrecedor, pois, além 

de aprenderem se comunicando, as tarefas executadas estão sujeitas a negociações e 

reinterpretações de professores e de alunos, havendo, dessa forma, um trabalho em conjunto 

na sala de aula. 
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Abordagem Comunicativa 

 

Há quem interprete os métodos e as abordagens comunicativas como meios que 

incentivam os professores a eliminarem o estudo da gramática ou de outros contextos dessa 

natureza. Todavia, esses processos metodológicos incluem a oralidade e as normas em 

condições favoráveis para a aquisição de um desempenho na aprendizagem de uma nova 

língua, conforme leciona Almeida Filho (2013).Em suas palavras: 

Um método comunicativo não é aquele que exige um professor que execra a 

gramática ou outras formalizações, nem aquele que exige professor e 

materiais informativos para ensinar linguagem oral. Um método 

comunicativo pode certamente incluir os traços da oralidade e carga 

informativa, mas não esgota nem de longe o seu potencial. (ALMEIDA 

FILHO, 2013, p. 57) 
 

Esse sistema de ensinar por meio da comunicação, segundo Almeida Filho (2013), é 

apreciado, implícita ou explicitamente, há muitos anos. Existe registro de 1545-1620 do 

Francês Florio sobre esse ensino com a finalidade de adquirir a habilidade de se relacionar 

com as pessoas no dia a dia social, nos negócios e nas viagens ao exterior, sem alusões ao 

estudo da gramática ou da literatura. 

Para os autores Figueiredo e Oliveira, o final do século XX, por volta de 1990 a 2000, 

foi marcado por um período inovador e por uma postura diferenciada no processo de ensino e 

aprendizagem de línguas. Isso porque se objetivou ao principiante o conhecimento linguístico, 

com o propósito de habilitá-lo na comunicação com outros falantes, nativos ou não, da língua 

a ser aprendida. 

Noutras palavras, a Abordagem Comunicativa dá ênfase à aprendizagem, não à forma 

linguística. A língua a qual está sendo estudada é como um canal de comunicação, não 

somente um objeto de estudo (ALMEIDA FILHO, 2013). 

Além dessas concepções centralizadas na comunicação, a proposta da abordagem é, 

também, o desenvolvimento e a utilização das quatro habilidades linguísticas (ouvir, falar, ler 

e escrever), as quais são de natureza das competências comunicativas, mantendo o 

compromisso do ensino de L2/LE não somente voltado para as competências gramaticais. 

Para a Abordagem Comunicativa, as quatro habilidades linguísticas são estudadas de 

forma conjunta, integrada, considerando as quatro relevantes. Porém, há casos, dependendo 

do objetivo, em que pode haver concentração em uma ou duas no processo de ensino-

aprendizagem. Isso, no entanto, não desqualifica a importância das demais (ALMEIDA 

FILHO, 2013). 
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Pela ótica do que já foi apresentado e pelo estudo levantado dos métodos e abordagens 

até o momento, podemos perceber e interpretar que a abordagem comunicativa veio 

acrescentar conhecimento ao espaço das lacunas não preenchidas pelo Método Audiolingual, 

notadamente sobre como enfatizar o ensino da língua, e não somente a interação com as 

pessoas. 

A interação é primordial para o desenvolvimento da aprendizagem com o uso da 

abordagem comunicativa. Por meio dela, conseguimos alcançar a comunicação – ou pelos 

menos nos aproximar dela. Esse é um aspecto importantíssimo da abordagem comunicativa. 

Essas questões de interação e de comunicação são ajustadas se considerarmos o 

material utilizado, o qual precisa ser autêntico e apresentar diálogos, conversas e textos 

próximos das relações cotidianas. As personagens e as situações precisam dar a ideia real do 

uso da língua para que, dessa forma, o aluno se perceba naquele processo e naquela relação 

apresentada (RICHARDS; RODGERS, 1986). 

Para esta abordagem, a aprendizagem está centrada no aluno, tanto em relação ao 

conteúdo quanto no que concerne às técnicas utilizadas. O professor não é a autoridade, mas 

passa a ser um orientador para os alunos. Essa relação entre professor e aluno precisa ser 

considerada, pois o entusiasmo mútuo é que contribui, motiva e influencia o processo de 

ensino e aprendizagem positivamente. 

Em outras palavras: o aluno é compreendido como um participante ativo a ser 

motivado a descobrir/aprender de forma consciente e criativa a Língua Estrangeira; o 

professor, por sua vez, assume a função de orientador e colaborador nos processos da 

aprendizagem, mediante atividades em grupos, promotoras da interação social na língua a ser 

aprendida. 

Essas são as principais características da Abordagem Comunicativa: a interação social 

por meio de atividades que promovam a postura comunicativa, distanciando-se, sem 

desmerecimento, das práticas de usos normativos da língua, apostando no aluno como 

principal agente na relação do processo de ensino e aprendizagem, cabendo ao professor 

realizar a conexão disso tudo. 

 

Abordagem Colaborativa 

 

A Abordagem Colaborativa pode ser confundida com a Abordagem Cooperativa, por 

possuírem ideias próximas uma da outra. Todavia, conclui-se que a abordagem cooperativa é 
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uma reunião de técnicas para a resolução de tarefas, enquanto para a abordagem colaborativa 

a preocupação está em todo o processo da aprendizagem, servindo-se da (co)construção do 

conhecimento no contexto social. 

Corroborando com o exposto, Figueiredo (2006 p. 12) conceitua a Abordagem 

Colaborativa da seguinte maneira: 

[...] é uma abordagem construtivista, que se refere, grosso modo, as situações 

educacionais em que duas ou mais pessoas aprendem ou tentam aprender 

algo juntas, seja por meio de interações em sala de aula ou fora dela. 

(FIGUEIREDO, 2006, p. 12) 

 

Essa ideia fundamenta-se, principalmente, na teoria histórico-cultural construída por 

Vygotsky (1998) e seus colaboradores, que apontam o ser humano como um ser social, capaz 

de aprender por meio da interação com a cultura humana. Neste processo de aprendizado e 

desenvolvimento para a apropriação, a interação é primordial, sendo uma parte significativa 

do processo, uma vez que é mediadora do desenvolvimento (Figueiredo, 2006). 

De acordo com Oxford (1997), a Abordagem Colaborativa é realizada na perspectiva 

da teoria vygotskiana, na forma do denominado “construtivismo social”. Afirma a autora que 

a aprendizagem está na aculturação, nos conhecimentos comunitários. Vejamos seus 

ensinamentos: 

collaborative learning is related to social constructivist philosophy. Not all 

users of the term collaborative learning refer to social constructivism, but 

increasing numbers of people in academia have begun to use this term to 

imply a constructivist epistemology. (OXFORD, 1997, p. 447)
20 

 

Além desses pressupostos, de ser uma abordagem baseada na teoria de Vygotsky, 

sendo a interação um pré-requisito, mediadora na construção do aprendizado, há outros 

pontos importantes que subsidiam a abordagem em questão, como, por exemplo, a 

constatação do aluno sendo mais responsável pela própria aprendizagem. 

Segundo Figueiredo (2006), alunos e alunas se tornam mais ativos no processo de 

aprendizagem quando a aula adota a concepção colaborativa. A explicação disso está na ideia 

do aluno ter a oportunidade de aprender com o colega, assim como ensiná-lo. 

Em outras palavras, presume-se que os aprendizes trabalhem realizando atividades em 

conjunto, ou melhor, colaborativamente, em interação, pressupondo atingir os objetivos 

comuns da aprendizagem. 

                                                           
20

 Aprendizagem colaborativa está relacionada na filosofia construtivista social, no qual nem todos os usuários 

do termo da abordagem colaborativa referem-se ao construtivismo social, mas grande parte dos pesquisadores na 

academia começou a usar esse termo para insinuar uma epistemologia construtivista. (Tradução nossa). 
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Noutra perspectiva, o professor possui papel significativo como mediador, 

colaborador, e apoiador cognitivo e afetivo em todo o processo de ensino. Nas palavras de 

Metthews (1995) “[...]the teacher is a facilitator, coach, or midwife rather than a 'sage on the 

stage'.; teaching and learning are shared experiences between teacher and students.”
21

 

Ao se filiarem nesse processo de ensino e aprendizagem, na sala de aula, professor e 

aluno constroem uma relação para o bem maior: a aprendizagem. O aluno, como peça 

fundamental do processo de ensino e aprendizagem, se torna mais reflexivo. Tal ensino, 

favorece o desenvolvimento das habilidades intelectuais e afetivas, além de estimular a 

autonomia. O professor, em contrapartida, tem funções fundamentais, marcantemente como 

mediador, colaborador e apoiador cognitivo. Ele não controla nem determina o que os 

aprendizes farão durante os trabalhos. 

Na Abordagem Colaborativa, os alunos e alunas podem trabalhar, por exemplo, 

interagindo, trocando experiências ao corrigir e elaborar textos, construir diálogos, ler, 

escrever, traduzir textos, planejar atividades e apresentar trabalhos. Desse modo, podem 

realizar qualquer tarefa com o auxílio que recebem um do outro, bem como do professor 

(FIGUEIREDO, 2005; SABOTA, 2006). 

Em se tratando do ensino da Língua Inglesa, que convoca a comunicação no processo 

de ensino-aprendizagem, esses pressupostos de atividades que são encontrados na abordagem 

colaborativa são significativos para a nossa proposta, ainda mais ao permitir que o aluno seja 

mais ativo, desfigurando a prática tradicional. 

Podemos, à vista disso, concluir que a abordagem colaborativa favorece o 

desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos e alunas por meio da interação, 

promovendo o distanciamento das práticas envolvidas pelos métodos e abordagens 

tradicionais, além de posicionar, sobretudo, os avanços intelectuais e afetivos daqueles que a 

utilizam.  
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 O professor é o colaborador , preparador, fornecedor, é mais do que um “detentor do saber”. Ensinar e 

aprender são experiências compartilhadas entre o professor e aluno. 
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4 LISTENING, SPEAKING, READING AND WRITING: Habilidades linguísticas 

importantes no ensino de línguas 

 

Nesta seção, apresentaremos os conceitos das habilidades linguísticas Compreensão 

Oral (listening), Produção Oral (speaking), Compreensão Escrita (reading) e Produção Escrita 

(writing). 

Fomos buscar em Figueiredo
22

 (2017), Ur (1996), Vygotsky (1998), nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1998), na Base Nacional Comum Curricular (2017), em Kiruta 

(2012),e Anceaux (1991), dentre outros autores, os entendimentos sobre as Habilidades 

Linguísticas no ensino de Línguas. 

Classificam-se as quatro Habilidades Linguísticas da seguinte forma: Compreensão 

Oral e Compreensão Escrita, ambas receptivas; e Produção Oral e Produção Escrita, essas 

últimas como habilidades produtivas. 

Embora soubéssemos da importância de todas elas no processo de ensino-

aprendizagem na LE, anteriormente, em nossa prática docente, apenas duas habilidades eram 

utilizadas nas aulas de inglês: uma receptiva, a Compreensão Escrita; e outra produtiva, a 

Produção Escrita. 

Vimos nos PCNs e na BNCC focos diferentes em algum momento da leitura sobre as 

habilidades linguísticas. Para os Parâmetros Curriculares Nacionais, as habilidades de escrita 

e, principalmente, de leitura são mais presentes no ensino da Língua Inglesa. Já para a Base 

Nacional Comum Curricular, ouvir e falar são habilidades que ganham destaques. Todavia, 

tanto os PCNs quanto a BNCC trabalham as quatro habilidades linguísticas. 

Tal entendimento pode ser depreendido pelo trecho contido nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira: 

[...] considerar o desenvolvimento de habilidades orais como central no 

ensino de Língua Estrangeira no Brasil não leva em conta o critério de 

relevância social para a sua aprendizagem. Com exceção da situação 

específica de algumas regiões turísticas ou de algumas comunidades 

plurilíngues, o uso de uma Língua Estrangeira parece estar, em geral, mais 

vinculado à leitura de literatura técnica ou de lazer. Note-se também que os 

únicos exames formais em Língua Estrangeira (vestibular e admissão a 

cursos de pós-graduação) requerem o domínio da habilidade de leitura. 
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 Francisco José Quaresma de Figueiredo é doutor e pós-doutor em Linguística Aplicada pela Universidade 

Federal de Minas Gerais, professor titular da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás (UFG), onde 

desde 1992, leciona língua inglesa na graduação e linguística aplicada na pós-graduação. Suas áreas de pesquisa 

incluem tópicos relacionados a erro e correção, ao processo de escrita, à aprendizagem colaborativa, à 

telecolaboração, bem como a questões interculturais na aprendizagem de línguas pelo regime de imersão, sobre 

os quais tem vasta produção na forma de livros, capítulos de livro e artigos em periódicos nacionais e 

internacionais. Atualmente é diretor de Relações Internacionais da UFG. 
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Portanto, a leitura atende, por um lado, às necessidades da educação formal, 

e, por outro, é a habilidade que o aluno pode usar em seu contexto social 

imediato. Além disso, a aprendizagem de leitura em Língua Estrangeira pode 

ajudar o desenvolvimento integral do letramento do aluno. A leitura tem 

função primordial na escola e aprender a ler em outra língua pode colaborar 

no desempenho do aluno como leitor em sua língua materna (BRASIL, 

1998, p. 20). 
 

Já na BNCC, encontramos a seguinte afirmação: “o eixo Oralidade envolve as práticas 

de linguagem em situações de uso oral da língua inglesa, com foco na compreensão (ou 

escuta) e na produção oral (ou fala).” (BRASIL, 2017, p. 241). 

O ensino de inglês, de acordo com a BNCC, deve colaborar para desenvolver as 

competências que vão além de ler, interpretar e resolver problemas. Nesse contexto, o eixo da 

oralidade é ampliado e envolve as práticas de linguagem com foco na compreensão oral e na 

produção oral. A Leitura e Escrita abordam as práticas de linguagem decorrentes da interação 

do leitor com o texto escrito e com as práticas de produção de textos, respectivamente. 

De qualquer maneira, as Habilidades Linguísticas são elos importantes para o ensino 

da Língua Inglesa nas escolas. Algumas até recebem atenção maior que outras. Porém, 

precisamos ficar atentos e entender que elas devem estar presentes conjuntamente no contexto 

do aprendizado do aluno. 

As habilidades linguísticas não podem ser esquecidas e desassistidas por causa de 

situações advindas das dificuldades que o ensino da Língua Inglesa apresenta, tampouco por 

outros motivos. Devem-se buscar meios para aplicá-las, pois, segundo Almeida Filho (2013, 

p. 7): “o trabalho do professor não pode deixar de contar com uma constante 

experimentação”. 

Em cenário comunicativo no Ensino de Língua Inglesa, as Habilidades Linguísticas 

estarão muito favoráveis nesse contexto. Maior ênfase é concebida à produção de 

significados, em vez de formas do sistema gramatical, incentivando o aluno a pensar e a 

interagir na língua-alvo, e não apenas a experienciar a língua nas formas descritas nas 

gramáticas (ALMEIDA FILHO, 2013). Por esses pressupostos, apostamos nas Habilidades 

Linguísticas para o progresso da aprendizagem dos alunos nas aulas de inglês. 

 Pela ótica de Vygotsky, o que trazemos com as Habilidades Linguísticas é o 

melhoramento do ensino da Língua Inglesa, uma vez que, com elas, somos capazes de 

trabalhar em conjunto, em colaboração e, por último, mas jamais menos importante, em 

interação. 
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Além desses pressupostos mencionados na prática da linguagem, função primordial da 

comunicação e intercambio social (VIGOTSKY, 1998), as Habilidades Linguísticas, no que 

propomos, não podem ficar à margem do aprendizado da Língua Inglesa, porque elas 

constroem o processo comunicativo. 

Isso se dará por meio da aprendizagem colaborativa, que, em tese, é fundamentada 

pela teoria histórico-cultural, a qual “se refere a situações educacionais em que duas ou mais 

pessoas aprendem ou tentam aprender algo juntas, seja por meio da interação em sala de aula 

ou fora dela.” (FIGUEIREDO, 2006). 

Por outro lado, como já pontuado no item anterior, na concepção vygotskiana, 

enxergamos essas Habilidades Linguísticas sendo conduzidas pela ideia a partir do 

entendimento, da interação. Isso porque, no processo de aprendizagem, a interação é o que 

proporciona ao aprendiz o desenvolvimento cognitivo da prática social com os participantes 

(FIGUEIREDO, 2019). 

Com esse embasamento teórico, buscamos alcançar o progresso do ensino e a 

aprendizagem de Língua Inglesa junto com as Habilidades Compreensão e Produção Oral, 

Compreensão e Produção Escrita (listening, speaking, reading e writing). 

Duas das quatro habilidades tiveram papéis expressivos e de destaque nesse processo. 

Elas mostraram a possibilidade de ensinar e aprender inglês, colocando-as como propulsoras 

num ambiente tão dessemelhante e numeroso, como é o caso da sala de aula de uma escola 

pública. 

Entretanto, isso não significa que foram trabalhadas separadamente das demais 

Habilidades Linguísticas, com maior ou menor importância. O que realmente tiveram foi o 

papel fundamental de começar o processo de ensino e de aprendizagem da Língua Inglesa 

para o melhoramento de ensinar e aprender inglês na escola pública, consoante a nossa 

proposta. 

 

4.1 O protagonismo da compreensão e produção oral na prática docente de ensino da 

Língua Inglesa 

 

Como já dissemos, são quatro as Habilidades Linguísticas: Compreensão Oral, 

Produção Oral, Compreensão Escrita e Produção Escrita. Com base na teoria vygotskiana, a 

qual enfatiza o papel da interação social no desenvolvimento cognitivo dos seres humanos, 

assim como sendo a mediação “a intervenção de um elemento intermediário em uma relação 
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que o homem tem com o objeto” (FIGUEIREDO, 2019, p. 37), essas habilidades foram 

essenciais no processo de ensinar e aprender Inglês na escola, porque, por meio delas, 

conseguimos, em conjunto, o progresso no aprendizado da Língua Inglesa. 

Duas dessas Habilidades Linguísticas tiveram destaque: a Compreensão Oral 

(listening) e a Produção Oral (speaking), pois, se olharmos para a pessoa ouvinte de um 

idioma e nos perguntarmos como ela aprendeu a falar e posteriormente desenvolveu a escrita 

e leitura, vamos perceber que essa pessoa participou de um processo interativo, auditivo e 

comunicativo. 

A justificativa para esse entendimento está em Anceaux (1991), por nos permitir a 

interpretação de que a consecução da língua materna e de uma Língua Estrangeira surge a 

partir da recepção para a produção. Segundo o autor, só se pode adquirir uma língua por meio 

das habilidades receptivas, como a Compreensão Oral. No processo de aquisição de uma 

Língua Estrangeira, podemos nos valer da mesma interpretação: a aquisição acontece pela 

Compreensão Oral. Nesse sentido: 

Existe otro motivo para intensificar las actividades de comprensión. En la 

investigación reciente a propósito de la adquisición de idiomas nuevos existe 

un consenso para atribuir a la recepción un papel prioritario a la producción. 

La hipótesis corriente es que e un primer momento de la aprendizaje hay que 

privilegiar las actividades de comprensión auditiva y escrita, porque crean un 

clima relajado en el que el estudiante no pierde la confianza en sí mismo y 

porque el lenguaje adquirido a través de actividades receptivas prepara el 

terreno para ulteriores actividades productivas (BEHIELS, 2010, p. 180). 

 

Ao destacar apenas a Habilidade Compreensão Oral, Lima e Silva (2017, p. 153) nos 

revelam que esta habilidade está na condição de receptiva. Entretanto, isso não significa que 

ela seja uma atividade estritamente passiva, pois é constituída como um processo no qual o 

falante e o ouvinte possuem um papel ativo: o ouvinte é a parte significativa do processo, 

procurando compreender aquele que fala. Assim, “em uma atividade de Compreensão Oral, 

procuramos escutar conscientemente e com um objetivo específico, ao interagir com o texto 

falado e/ou com o interlocutor”. 

Já a Habilidade Produção Oral está na circunstância produtiva, chamando a atenção 

dos alunos, porque há uma vontade imensa de querer aprender falar inglês. Segundo UR 

(1996), a Produção Oral parece ser a mais importante de todas as habilidades no que concerne 

à aprendizagem de Língua Estrangeira. Ur (1996, p. 120) ensina: “People who know a 

language are referred to as “speakers” of that language, as if speaking included all other 
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kinds of knowing and many if not most foreign language learners are primarily interested in 

learning to speak
23

”. 

Essas habilidades são pouco desenvolvidas pelos professores de Língua Inglesa na 

educação pública, possuindo funcionamento secundário – ou nem mesmo tocado –, pois, no 

ensino de Língua Estrangeira, utiliza-se muito mais o método pragmático gramatical que a 

comunicação visando à interação entre aquele que ouve e aquele que fala. 

Isso se deve pela predominância do ensino clássico (gramática e tradução), ainda 

presente em muitas em escolas do ensino público. Ainda, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais contribuíram com isso ao construir o aprendizado por meio das quatro habilidades 

linguísticas, enfatizando as habilidades de Compreensão e de Produção Escrita. 

Kurita (2012, p.30) afirma que “Listening Comprehension is at the heart of language 

learning”
24

, e Ur (1996) fala que a Produção Oral "[...] se intuitively the most important."
25

. 

Portanto, as Habilidades Linguísticas Compreensão e Produção Oral devem ter lugar de 

destaque no processo de ensino-aprendizagem. 

Há algumas dificuldades na utilização dessas habilidades na prática docente, como a 

inexistência de material, tanto físico (livro) quanto tecnológico. Contudo, não se pode deixar 

de trabalhar por esse motivo. 

Desde alguns anos, as escolas de ensino regular recebem livros de Línguas 

Estrangeiras Modernas de Espanhol e Inglês, doados pelo Programa Nacional do Livro 

Didático do MEC. 

Esses livros vêm acompanhados de um CD e são considerados consumíveis, ou seja, 

cada aluno deve ter o seu. Com isso, é proporcionada aos professores a possibilidade de 

trabalhar, na prática, as habilidades Compreensão e Produção Oral dentro da sala de aula e 

fora dela. Além disso, existem outras estratégias, outros materiais disponíveis, principalmente 

na internet, que podem nos auxiliar, caso o livro didático não supra as necessidades. 

Esses materiais são como instrumentos de mediação, pois, no processo de 

aprendizagem de segunda língua ou de Língua Estrangeira, os livros, materiais audiovisuais e 

outros tipos de instrumentos são considerados formas que processam a mediação do 

aprendizado (FIGUEIREDO 2019, p. 39). 

                                                           
23

Pessoas que conhecem um idioma são chamadas de “falantes” desse idioma, como se falar incluísse todos os 

tipos de conhecimentos e muitos, senão, a maioria dos aprendizes estrangeiros, interessam-se, primeiramente, em 

aprender a falar. (UR, 1996, p. 120 tradução nossa). 
24

 Compreensão auditiva está no centro da aprendizagem de língua. (KURITA, 2012 p. 30, tradução nossa). 
25

 Parece intuitivamente a mais importante. (UR, 1996 p. 124, tradução nossa). 
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Em nossa prática docente, durante certo tempo, evitávamos essas habilidades. 

Atualmente, ter um diálogo no livro didático e um CD que disponibilize a conversa em áudio 

possibilitou-nos, a priori, uma atividade escolar e, posteriormente, levou-nos a experienciar 

uma vivência com algumas turmas. Esses acontecimentos mostraram a relevância da audição 

e da fala no ponto de vista do ensino da Língua Inglesa. 

Tal proposição e vivência consistiam em um diálogo na Língua Inglesa com a temática 

relacionada a compras pelo shopping. Durante o trabalho de ouvir (listening) e de 

compreender o diálogo, os alunos e alunas tiveram que trabalhar em interação para produzir, 

de forma teatral, a conversa aprendida. Segue o diálogo e descrição da atividade: 

 

QUADRO 3 – Texto que posteriormente nos levou a fazer a pesquisa de mestrado 

At Shopping No Shopping 

Shop assistant: Hello, can I help you? 
Customer: Yes, I’m looking for a pair of 

jeans. 
Shop assistant: Sure, what size are you? 

Customer: I’m a small. 
Shop Assistant: I have some very nice blue 

jeans here. They arrived this week. 

 

Customer chooses the pair of jean... 

 

Customer: Where can I try them on? 

Shop assistant: The changing rooms are over 

there. 

 

Customer: tries the jeans on... 

 

Shop assistant: They look great on you! 
Customer: I think so too. I’ll take them. How 

much are they? 
Shop assistant: They are $ 75 dollars. 

Vendedor: Olá, posso ajudar? 
Cliente: Sim, estou procurando uma calça 

jeans. 
Vendedor: Certo, qual o tamanho? 

Cliente: Tamanho pequeno. 
Vendedor: Eu tenho algumas muito legais 

aqui. Elas chegaram essa semana. 

 

Cliente escolhendo a calça... 

 

Cliente: Onde eu posso experimentar? 

Vendedor: O trocador está logo ali. 

 

Cliente experimentando a calça... 

 

Vendedor: Elas ficaram ótimas em você! 
Cliente: Eu acho isso também. Eu vou leva-

las. Quanto custa? 
Vendedor: Elas custam $ 75 dólares. 

 

Fonte: Organizado pelo autor, em 2017, a partir de Cotta, Fonseca (2015) 

 

Em síntese, esse diálogo compôs nossas atividades na aula de inglês, levando-nos a 

pesquisar se, por intermédio das Habilidades Compreensão e Produção Oral, poderíamos 

melhorar o ensino e o aprendizado da Língua Inglesa. 

No processo de ensino-aprendizagem que propomos, pela ótica da teoria Histórico-

Cultural, a Compreensão e Produção oral são como chaves de possibilidades para a 

comunicação, essenciais no aprendizado da Língua Inglesa na escola onde atuamos. 
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Além de serem chaves, essas duas habilidades conseguem trazer outra ocorrência de 

atuação. O processo comunicativo mediante a aprendizagem colaborativa tem por objetivo 

primeiro a (co)construção da aprendizagem – e não somente a realização de uma tarefa – e, 

assim, realizar comunicativa e colaborativamente a construção mútua do aprendizado entre os 

participantes. 

Considerando a Compreensão e Produção Oral, tanto na formação de professores 

quanto no uso delas na sala aula, podemos dizer que, na união das duas habilidades no 

processo de ensino, elas não apenas desempenham papéis de habilidades linguísticas, como 

também constroem, em conjunto com as outras habilidades, a aprendizagem do aluno. 

A diferença aqui na junção das duas está em tê-las em papéis ativos e principais. 

Vimos que ouvir primeiro e depois falar é o ponto de partida e chegada da aprendizagem. É 

mais que uma estratégia de ensino. 

Não se pode negligenciar o aspecto formativo das Habilidades Linguísticas no 

contexto comunicativo, tampouco no contexto escolar como todo. Precisa-se de cuidado para 

evitar a ausência do papel que elas desempenham no contexto em que nós as inserimos, posto 

ser a interação mais presente e intensa por meio delas. 

Esse modelo de ensino nos posicionou a criar condições adequadas para que uma 

atividade de Produção Oral seja bem-sucedida e, com isso, ocorra a aprendizagem. É ele, 

então, que possibilita, também, criar oportunidades para o aluno praticar a oralidade. 

 

4.2 Compreensão escrita (reading) e produção escrita (writing) 

 

Neste momento, reservamo-nos a dialogar sobre a compreensão e a produção escrita, 

aspectos também relevantes ao processo de ensino de línguas. Essas duas habilidades, ao 

longo da trajetória do Ensino de Língua Inglesa, receberam notoriedade nas aulas de inglês. 

Uma das características marcantes da compreensão escrita é a falta do interlocutor, 

pois, diferentemente da compreensão oral, o interlocutor não está presente literalmente, o que 

faz com que o leitor busque um envolvimento a partir de um diálogo com o autor do texto. 

Em se tratando do ensino de línguas, pode ser encontrada uma forma semelhante ao 

que ocorre na língua materna, em comparação com a leitura em Língua Estrangeira, pois, 

tanto em um aspecto quanto no outro, a leitura permite a obtenção de novos conhecimentos, 

sejam eles sobre a língua, sobre a cultura ou sobre o mundo. 
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A leitura, sendo capaz disso, se torna uma grande amiga do professor, porque pode 

promover o desenvolvimento, por exemplo, do enriquecimento de vocabulário, o que se torna 

extremamente oportuno no que concerne ao ensino e aprendizagem de uma Língua 

Estrangeira (SABOTA, 2012, p. 127). 

O uso dessa habilidade torna-se conflituoso quando o conhecimento de mundo do 

leitor não é levado em consideração, ou se a leitura não fizer algum sentindo para ele. Caso o 

que ele leia não seja compreendido, sofrerá impactos na eficácia do saber e do aprendizado. 

 Dessa forma, o cuidado na escolha de um texto ou de algo que será lido e interpretado 

é fundamental para que isso não se torne mais um obstáculo de desmotivação para aprender 

uma Língua Estrangeira. O respeito ao contexto social e a maturidade intelectual na hora de 

fazer as escolhas textuais é muito relevante para afastar as formas negativas de ensinar e 

aprender. 

Contudo, as atividades de leitura precisam ser elaboradas e dadas com a devida 

atenção ao contexto cultural em que vão ser inseridas, conforme o propósito a ser estudado, 

analisando se a proposta está de acordo com o grau de maturidade cognitiva de quem vai 

receber as informações, a fim de serem alcançados os objetivos reais da leitura a ser realizada. 

Na sala de aula, são utilizados recursos que ajudam professores, alunos e alunas a 

atingirem alguns de seus objetivos. Esses recursos consistem em técnicas desenvolvidas para 

a realização das tarefas propostas, como, por exemplo, desenhar. Nessa técnica o aluno lê a 

descrição de um cenário (como um aeroporto, ou um restaurante) e, após finalizar a leitura, 

deve representar, por meio de um desenho ou de um gráfico, o conteúdo que foi lido 

(SABOTA, 2012, p. 130). 

Usar a habilidade linguística compreensão escrita é contribuir para resultados positivos 

do processo de ensino-aprendizagem daquele que se predispõe a aprender uma Língua 

Estrangeira. Além do mais, é uma fonte que não se esgota, dando suporte para muitas outras 

habilidades, como a produção escrita. 

A prática da escrita pode – e deve – andar junto à prática de leitura. O aluno adquire 

confiança em si, escreve as ideias que compreendeu na leitura com mais facilidade, sente-se 

muito à vontade com as novas expressões, uma vez que ele já as leu. 

Quando o docente agrega essas duas habilidades, ele proporciona ao aluno aprender a 

escrever, considerando aquilo que foi lido. A interação dessas habilidades de compreensão e 

produção escrita sempre teve destaque no processo metodológico de ensino de Língua 

Inglesa. 
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Porém, em se tratando da habilidade linguística de produção escrita, esta 

possivelmente é a que mais exija na hora de transmitir uma mensagem, tendo em vista o 

necessário respeito à coerência e à clareza ao expressar o que gostaria de ser dito. A escrita é 

mais conservadora do que a fala, visto que frente o “controle do sistema ortográfico, a 

organização cuidadosa e o conservadorismo linguístico necessário, a escrita torna-se a mais 

exigente das habilidades linguísticas” (SEBBA; FERREIRA, 2012, p. 84). 

Assim como em outras habilidades linguísticas, na produção escrita, é vital que o 

professor conheça seus alunos, idades, gostos e níveis de conhecimento linguístico, tanto da 

língua materna quanto da Língua Estrangeira. Do contrário, pode se deparar com dois grandes 

obstáculos: nível baixíssimo de vocabulário e falta de domínio do assunto a ser tratado. 

Partindo dessa premissa, pode-se constatar que só se desenvolve algo escrito a partir daquilo 

que já se tem, em termos de vocabulário, e do conhecimento do assunto a ser tratado. 

A escrita tem um poder imenso no desenvolvimento cognitivo do aluno, a contribuição 

que vem por ela é muito importante, porque, para algo ser escrito, antes são necessárias 

análises, reflexões e estudos para que, dessa forma, a construção do pensamento se forme e se 

concretize: 

O aluno desenvolve seu raciocínio quando pensa, elabora, testa hipóteses 

para dar sentido ao que escreve, favorecendo o desenvolvimento de seu 

potencial cognitivo, e utiliza estratégias comunicativas para se fazer 

entendido, reforçando seu potencial comunicativo. (SEBBA; FERREIRA, 

2012, p. 85). 

Portanto, nossas considerações não são somente de descrever a importância que as 

quatro habilidades linguísticas têm, pois disso já sabemos, mas aplicá-las no ensino da língua 

inglesa na escola, objetivando examinar as habilidades linguísticas compreensão oral 

(listening) e produção oral (speaking) como estratégias principais na prática docente, a fim de 

colaborar para melhoria do ensino e da aprendizagem da Língua Inglesa. 

Tradicionalmente, na verdade, as quatro habilidades linguísticas são trabalhadas de 

forma separada. Há, ainda, uma tendência nas escolas públicas de serem estudadas apenas 

uma ou duas dessas habilidades, sendo as demais ignoradas, conforme já falamos nesta seção. 

Com isso, olhando pela lente da nossa prática docente, percebemos que essa forma 

metodológica não atinge a competência comunicativa no aluno e nem apresenta bons 

resultados quando se requer ensinar e aprender inglês. 

Por isso, para modificar essa realidade, trabalhamos as quatro habilidades 

integralmente, com intuito de fomentar a questão comunicativa e, principalmente, com o 

objetivo de melhorar o ensino da língua inglesa no ambiente em que atuamos como professor. 
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Hoje, podemos encontrar estudos mais aprofundados que discutem o funcionamento 

das habilidades linguísticas integralmente no ensino de línguas estrangeiras nas escolas. Com 

o desenvolvimento da pesquisa, podemos afirmar que não faz sentido algum isolar as 

habilidades para estudá-las. Brown (2007, p. 284) atesta: “Despite our his try of treating the 

four skills in separate segments of a curriculum, there is a recent trend toward skill 

integration”.
26

 

De acordo com os pressupostos mencionados acima, essa integração das habilidades 

linguísticas sendo trabalhadas na escola, sem predisposição de desmerecimento de uma ou de 

outra, à luz da teoria de Vygotsky, levou-nos aos resultados que adiante apresentaremos. 

Contudo, de antemão, já podemos afirmar que as mudanças implementadas refletiram tanto na 

nossa prática docente quanto na aprendizagem dos alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
26

 Apesar de a nossa história tratar as quatro habilidades em segmentos separados de um currículo, há uma 

tendência recente de integração dessas habilidades (BROWN, 2007 p. 2814). 
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5 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA E A IMERSÃO 

NA SALA DE AULA: the action-reflection about daily making27  

 

A práxis pedagógica na qualidade de ação-reflexão foi o caminho escolhido para a 

realização dessa pesquisa. Mesmo tendo a compreensão da exigência desse processo dialético 

e dialógico, partimos de um princípio que se encontra no livro Pedagogia da Autonomia onde 

nos fala, se desejamos transformar o próprio trabalho e a escola pública na qual atuamos, é 

essencial o constante processo de ação e reflexão, no diálogo entre teoria e prática. Nem 

praticismo, nem teoricismo. (FREIRE, 1996) 

Ao longo da minha trajetória, de onze anos, como professor de Língua Inglesa, as 

concepções de aprendizagem e práticas docentes derivavam-se da perspectiva tradicional, em 

que o professor é o centro do processo de ensino e aprendizagem, e o aluno enxergando no 

professor a principal fonte de conhecimento buscando assimilar, acumular e repetir os 

ensinamentos repassados por ele.  

E com essa vivência nossas práticas foram sendo construídas de formas tradicionais
28

 

por influências dessas experiências como aluno. O autor Almeida Filho (2013, p. 34) destaca 

que “Os professores, todos, quando adentram suas salas de aula, ou quando atuam como 

profissionais antes e depois das aulas passam a agir orientados por uma dada abordagem”. 

Portanto, tento essa perspectiva dos professores daquela época, nossa prática anteriormente a 

pesquisa era totalmente influenciada por tais modelos, mas isso não sem constantes 

indagações sobre o resultado do trabalho que a nosso ver era insatisfatório.  

Nosso papel nas subseções seguintes é apresentar o resultado dos dados produzidos na 

pesquisa que nos afastou dessas influências e práticas tradicionais, descrevendo o 

planejamento a partir do 3º bimestre de 2018. Enfatizando como foram usadas estas novas 

práticas que necessariamente nos tirou da zona de conforto para buscar cientificamente o 

melhoramento no processo de ensinar e fazer aprender inglês na escola pública.  

Utilizamos como instrumentos de produção de dados nas nossas aulas: gravações em 

vídeo e áudio, diário de bordo, questionários e observação participante.  

                                                           
27

 Ação-reflexão sobre o fazer cotidiano 
28

 A prática tradicional mencionada pode ser observada no ANEXO B. Nele há apresenta um exemplo de um 

Plano Anual de Curso de 2013, baseado na ideia tradicional conteudista que nós utilizamos nas aulas de Língua 

Inglesa anteriormente a aplicação da nossa pesquisa. Consideremos este documento neste momento, apenas um 

indício de que não se pensava na aprendizagem pela co-construção, pela colaboração entre os pares, pela 

interação, mas, sim preocupado em passar conteúdo.  
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Para deixar o trabalho mais fluído e para efeito de apresentação neste texto, 

organizamos em categorias o conteúdo advindo dos dados produzidos e do processo reflexivo, 

tornado possível a partir da ação-reflexão. (BARDIN, 1977) 

As categorias foram definidas a posteriori, pois não fazíamos ideia inicialmente do que 

teríamos ao final de um processo de pesquisa-ação que buscava investigar e intervir na 

própria prática docente.  

A escrita da dissertação a partir das leituras e dos estudos nos permitiu aprender que a 

investigação da prática não termina, pois é uma constante no ser professor. Assim, chegamos 

a algumas categorias que foram emergindo do material produzido e representaram os aspectos 

constituintes e constitutivos de nossa prática profissional:  

1) Planejamento da ação pedagógica e sequência didática;  

2) Práxis pedagógica: movimento de ação-reflexão e o cotidiano da sala de aula; 

3) Notas bimestrais: considerações que pressupõem a aprendizagem; 

4) A percepção dos alunos e alunas sobre as aulas de inglês; 

5) O olhar autocrítico de nossa prática docente sobre as aulas de Inglês. 

6) Classroom’s tips: as habilidades linguísticas na aula de Inglês.  

 Reiteramos aqui e antes de iniciar os próximos itens que neste trabalho estamos 

convencidos que o planejamento é parte fundamental para o trabalho, 

 

Daí o meu nenhum interesse de, não importa que ordem, assumir um ar de 

observador imparcial, objetivo, seguro, dos fatos e dos acontecimentos. Em 

tempo algum pude ser um observador “acizentadamente” imparcial, o que, 

porém, jamais me afastou de uma posição rigorosamente ética. Quem 

observa o faz de um certo ponto de vista, o que não situa o observador em 

erro. O erro na verdade não é ter um certo ponto de vista, mas absolutizá-la e 

desconhecer que, mesmo do acerto de seu ponto de vista é possível que a 

razão ética nem sempre esteja com ele (FREIRE, 1996, p. 9). 

 

Ainda com Freire salientamos:  

 

“A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação 

Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blablablá e a prática, 

ativismo.” Freire esclareceu o quanto na condição de docente ou de docente 

em formação, esse sujeito deve assumir-se “[...] como sujeito também da 

produção do saber [...]” e que nesse processo vai convencendo-se “[...] 

definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. (1996, p. 12) 
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Com tais reflexões fundamentadas nos saberes freireanos houve a definição e 

apresentação das categorias acima, o que originou as subseções que seguem e passaremos a 

discutir cada uma delas. 

 

5.1 Categoria 1 – Planejamento da ação pedagógica e sequência didática 

 

O tempo é um fator de peso na instituição escolar: sempre é escasso em 

relação à quantidade de conteúdos fixados no programa, nunca é suficiente 

para comunicar às crianças tudo o que desejaríamos ensinar-lhes em cada 

ano escolar (LERNER, 2005, p. 10). 

O caminho metodológico trabalhado com as habilidades linguísticas compreensão oral 

(listening) e produção oral (speaking) como protagonistas no ensinar e aprender inglês na 

escola pública traduz a epígrafe: o tempo. Nas escolas públicas lidamos com ele de forma 

diferenciada, pois problemas de toda ordem sempre nos pegam de surpresa e como sabemos 

não há como fazer contraturno, ampliar as horas do dia ou qualquer outro arranjo necessário 

para recuperar os tempos improdutivos pela falta de energia, assaltos, falta de professores e 

assim por diante. 

Outro fator relevante: o espaço físico. Há turmas nos três expedientes e todos os 

espaços físicos são ocupados. Também não dispomos de tempo, pois o pouco que nos resta de 

horas-aula precisamos para planejar e dar devolutivas das atividades desenvolvidas pelos 

alunos e alunas, correção de provas, participar de reuniões, formação, etc.  

Mas ainda assim nos restaria um turno. No entanto, como complemento salarial temos 

sempre um segundo contrato de 20 ou 25 horas em outra rede de ensino. De todo modo, se 

houver espaço e outro profissional para fazer esse acompanhamento, isso seria possível? Não 

necessariamente. Porque o alunado geralmente não consegue se deslocar em um segundo 

turno, já que o transporte também custa recursos não disponíveis em suas famílias.  

Dessa maneira se já consideramos pouco o tempo destinado ao Ensino de uma Língua 

Estrangeira, esse tempo normalmente se reduz ainda mais, a depender das condições materiais 

da escola, de nossos contratos de trabalhos e das condições advinda do aluno. Todos esses 

fatores são por pormenores, pois implicam no tempo, na função de ensinar e educar, nosso 

ofício. E na do aluno de aprender.  
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Sendo o tempo tão escasso, planejamos
29

 algumas estratégias para intervir 

significativamente em nossa prática docente, visando a melhoria do ensino e da aprendizagem 

da Língua Inglesa pelos alunos e alunas do 9º ano do Ensino Fundamental II (anos finais)
30

, 

das turmas A, B, C e D, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria 

Carmosina Pinheiro. 

Imagem 1 - Vista frontal da escola Maria Carmosina Pinheiro, ano de 2018. 

 
    Fonte: Arquivo do pesquisador (2018).

31
  

 

Avançamos seguindo a concepção histórico-cultural de Vygotsky, a partir da interação 

com o protagonismo das habilidades de compreensão oral (Listening) e produção oral 

(Speaking) com o intuito de intervir no ensino de Língua Estrangeira, tendo como caminho a 

pesquisa-ação como possibilidade de alcance dos resultados do que nos propusemos. 

Além desses recursos teóricos e metodológicos fomos nos guiando pelos fundamentos 

das abordagens colaborativa e comunicativa que nos deram alicerce nas práticas das 

atividades que utilizamos para fazermos nossa pesquisa e que também são fundamentadas 

teoricamente pela psicologia histórico-cultural de Vygotsky. 

Para a elaboração de sequências didáticas buscamos orientações em Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004) que concebem a sequência didática como “[...] um conjunto de atividades 

                                                           
29

 Vê o planejamento no ANEXO A. Este apresenta planejamento bimestral com a sequência didática das 

propostas pedagógicas para nossa pesquisa.  
30

 Esses alunos são do turno vespertino, das turmas A, B, C e D, totalizando aproximadamente 132 alunos, mas 

somente 76 participaram da pesquisa.  
31

 A escola Maria Carmosina Pinheiro, Carmosina como carinhosamente chamada, é uma escola rica em fonte de 

pesquisa, por considerarmos a complexidade social a qual ela se encontra, como também pode ser um espaço 

para outras reflexões acadêmicas no que se refere aos segmentos de ensino. Pois nela, por exemplo, podemos 

investigar cientificamente desde o ensino regular à Educação de Jovens e Adultos.  
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escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito” 

(DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 97). 

Tais referências foram importantes na definição de conceitos e na organização de uma 

sequência pautada em orientações já consolidadas. Nossa sequência didática foi desenvolvida 

a partir do conteúdo Modal Verbs e Verbs tenses (Review), elencado no planejamento 

disponível no Apêndice A, desta dissertação. 

A descrição do desenvolvimento das atividades referentes a essa sequência didática é a 

seguinte:  

 Aula 1 

Primeiramente, realizamos uma breve explicação contextualizando e incentivando os 

alunos e alunas a compreender a possiblidade de aprender Inglês a partir da Compreensão 

Oral concomitantemente à Produção oral.  

Imagem 2 - Aula Inaugural 

 
Fonte: arquivo do pesquisador (2018).

32
 

 

A partir dessas ações as aulas se deram pelas formas colaborativa e comunicativa e 

não mais pelas concepções do método Gramática e Tradução que utilizávamos anteriormente 

nas aulas de inglês, pois 

 

                                                           
32

 Após 10 anos como professor trabalhando com práticas tradicionais, julgamos relevante, apesar da relação 

professor e aluno já vir sendo construído ao longo de 04 anos, pois muitos alunos e alunas do 9º ano, eu até diria 

mais 60% deles, eram os mesmo alunos e alunas 6º Ano, o que mostra o quão significativo foi explicar nossa 

proposta e prepará-los para juntos contribuirmos para o ensino da Língua Inglesa na escola. 
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Os comunicativos se distinguem dos gramaticais embora partilhem 

frequentemente características uns dos outros. Os materiais comunicativos 

incentivam o aluno a expressar aquilo que ele deseja ou de que precise. As 

técnicas são interativas com trabalhos em pares ou pequenos grupos 

trabalhando muitas vezes simultaneamente na sala de aula (ALMEIDA 

FILHO, p. 58, 2013). 

 

O próximo passo foi realização de um diagnóstico aplicado a partir de perguntas na 

sala de aula como se os alunos e alunas conheciam os números, frases do dia a dia, exemplo: 

Keep Calm, o que aprenderam durante esses anos de estudos, uma vez que são alunos e alunas 

do 9º ano e já tiveram contato com o idioma.  

Após aplicação do diagnóstico demos início ao trabalho diretamente com os alunos e 

alunas começando pelas habilidades: compreensão oral, produção oral e compreensão escrita. 

Para trabalharmos essas habilidades utilizamos o texto: Soccer Match
33

 que foi 

trabalhado primeiramente uma contextualização e somente depois, colocamos para reproduzir 

o áudio, fazendo repetições dele por diversas vezes.  

Em cada uma dessas repetições fazíamos traduções com os alunos e alunas mediante a 

contextualização. Por exemplo: 

Nós falávamos: 

– Before do número 2 vem o número...?; 

– Before da letra B do alfabeto, vem à letra A. 

Os alunos e alunas então, respondiam: 

– antes. 

Era dessa forma que a tradução era realizada. E somente em último caso fazíamos as 

traduções diretas. 

Neste processo de ouvir o diálogo, de tradução, de compreensão daquilo que estavam 

ouvindo, trabalhávamos a Compreensão Escrita. Por outro lado, a Produção Oral era 

trabalhada em forma de repetição, nós líamos as frases e os alunos e alunas repetiam.  

                                                           
33

 Soccer Match – Uma partida de futebol  

John: Hi, how was the soccer match this afternoon? - Oi como foi a partida de futebol essa tarde? 

Alex: Terrible, we lost! Actually, we didn’t play well… Terrível, nós perdemos! Na verdade, nós não jogamos 

bem… 

John: What exactly happened? - O que aconteceu exatamente? 

Alex: Most of the team players were very tired. - A maioria dos jogadores estavam muito cansados. 

John: Why? – Por quê? 

Alex: They were dancing at a birthday party before the match. – Eles dançaram em uma festa de aniversário 

antes da partida 

John: Unbelievable! Don’t they know athletes must save their energy? Inacreditável! Eles não sabem que atletas 

devem economizar suas energias?  

Alex: Now they know… Agora eles sabem… 
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Foi dessa forma que conduzimos a aula 1. 

Imagem 3 - Primeira aula colaborativa e comunicativa. 

 
Fonte: arquivo do pesquisador (2018) - Ainda na aula inaugural fizemos uma atividade 

ambientando os alunos e alunas a pesquisa que iríamos pesquisar, à luz da Psicologia 

Histórico-Cultural Vygotsky, das Abordagens Colaborativa e Comunicativa, e das 

habilidades linguísticas. 

 

Aula 2 

Finalizado a aula 01 que trouxe as habilidades compreensão oral, produção oral e 

compreensão escrita passamos para aula 02 que objetivou a prática das habilidades 

compreensão e produção oral, compreensão e produção escrita.  

Para praticar essas quatro habilidades, realizamos um ditado. 

Imagem 4 Prática das quatro habilidades linguísticas com ditado 

 

Fonte: organizado pelo pesquisador (2018). 
 

Atividade instigante, pois, no primeiro momento consideramos o ditado 

uma atividade tradicional, mas analisando-o conseguimos inseri-lo dentro da 

nossa proposta, trabalhando com as habilidades linguísticas, buscando a 

interação entre os alunos e alunas aguçando as práticas com as abordagens 

colaborativas e comunicativas por meio do protagonismo da compreensão oral.  

 

DITADO 

OUVIR 

 LER 

FALAR 

ESCREVER 
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Com o texto no quadro nós líamos pedindo para os alunos e alunas repetirem, depois 

ditávamos a frase ou a palavra de forma aleatória. Os alunos e alunas liam procurando no 

ditado e escreviam no caderno, ou seja, a Compreensão Oral estava presente quando nós 

ditávamos a frase, a Produção oral quando pedíamos para repetir, a Compreensão Escrita 

aparecia no momento que alunos e alunas procuravam a frase no texto e a Produção Escrita 

quando escreviam. Assim, os alunos e alunas eram expostos às quatro habilidades nesta aula.  

 

Imagem 5 - Ditado trabalhando as habilidades linguísticas
34

 

 
       Fonte: arquivo do pesquisador (2018) 

                                                           
34

 Ditado 

1. Now they know 

2. Unbelievable! Don’t they know athletes must save their energy? 

3.Hi, how the soccer match this afternoon 

4. Terrible, we lost! Actually we didn’t play well... 

5. They were dancing at a birthday party before the match. 

6. What exactly happened? 

7. Why? 

8. Most of team players were very tired.  

Traduação: 

2. Como foi a partida de futebol essa tarde? 

4. Terrível, nós perdemos! Na verdade nós não jogamos bem... 

6. O que exatamente aconteceu 

8. A maioria dos jogadores estava cansados  

7. Por quê? 

8. Eles estavam dançando na festa de aniversário antes da partida. 

9. Inacreditável! Eles não sabem que os atletas devem economizar energia? 

1. Agora eles sabem.  
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Aula 03 

Na terceira aula os alunos e alunas praticaram as habilidades linguísticas: 

compreensão oral, produção oral, compreensão escrita e produção escrita colaborativamente 

através de um exercício em dupla que pedia para os alunos e alunas sublinharem as frases que 

ouviam no áudio. Eram oito frases no total, porém somente quatro frases eles tinham que 

sublinhar. As outras não estavam contidas no áudio.  

Depois pedíamos para escreverem as frases separadas das oito, para isso, 

reproduzíamos o áudio diversas vezes. Além disso, praticávamos a pronúncia repetindo as 

frases dos exercícios proposto.  

Para finalizar a atividade, pedíamos a dupla que fizessem colaborativamente a 

tradução. 

Imagem 6 - Atividades colaborativas 

 
Fonte: arquivo do pesquisador (2018). 
 
 

Por se tratar de uma pesquisa em que os participantes eram menores, alguns pais, até 

a conclusão da dissertação, ainda não tinham assinado a autorização para usar a imagens dos 

filhos deles. Portanto, algumas fotos receberam algum tipo de alteração.  
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Aulas 04 e 05 

Nas quarta e quinta aulas, praticamos a Produção Escrita e Compreensão Escrita 

realizando exercícios de compreensão textual, conteúdo gramatical e vocabulário. 

 

Imagem 7 - Praticando as habilidades produção escrita e compreensão escrita. 

 

           

Fonte: arquivo do pesquisador, 2018.  

 

Esta imagem apresenta uma atividade com ênfase nas habilidades de leitura e 

escrita, contudo as habilidades de ouvir e falar também são trabalhadas nestas aulas. 

Aula 6 

Na sexta aula, trabalhamos com as habilidades produção oral e escrita e compreensão 

escrita. Os alunos e alunas individualmente ou em grupo teriam que criar no mínimo 05 
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(cinco) novas frases em inglês a partir do texto ou dos exercícios já trabalhados e apresentar 

oralmente duas delas de livre escolha. 

Imagem 8 - Atividade colaborativa de produção oral e escrita 

 
      Fonte: arquivo do pesquisador (2018). 

 

Esta imagem é fundamental. Nela visualizamos o processo de aprendizagem 

mais autônomo dos alunos e alunas, colaborativo, comunicativo e com interação. 

Conjunturas ausentes nas aulas de inglês antes da pesquisa. 

 

Imagem 9 - Atividade colaborativa de produção oral e escrita
35

 

 
                Fonte: arquivo do pesquisador (2018). 

                                                           
35

 Exercícios  

1. A partir do texto crie 4 frases em inglês e traduza para o português.  

1. They were at a birthday party 

Eles estavam na festa de aniversário. 

2. The soccer match was unbelievable. 

A partida de futebol foi inacreditável. 

3. The party happened this afternoon? 

A festa aconteceu essa tarde? 

4. Why the athletes were tired? 

Por que os atletas estavam cansados?  
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Aulas 07 e 08 

Após seis aulas trabalhando as quatro habilidades linguísticas: compreensão e 

produção oral, compreensão e produção escrita com o texto e atividades já mencionadas, os 

alunos e alunas nas aulas 07 e 08 se concentraram na construção de um diálogo em inglês.  

Os alunos e alunas em dupla, trio ou quarteto, a partir do texto, dos exercícios 

realizados nas aulas de inglês, assim como apoiados em outros recursos julgados essenciais à 

elaboração da atividade construíram um diálogo.  

Essa atividade foi importante para perceber a interação, a mediação, a colaboração no 

desenvolvimento da autonomia dos alunos e alunas e de suas aprendizagens, como também 

conseguirmos nos ver explicitamente no papel de professor mediador na construção do 

conhecimento.  

Os alunos e alunas com prévio conhecimento na Língua Inglesa iam sanando dúvidas 

na hora da construção do diálogo daqueles que, na ocasião não tinham compreensão da 

questão. Um exemplo foi o caso do aluno João, que escreveu of nothing querendo dizer (de 

nada) quando a expressão correta é you’welcome. Ao ser questionado pela aluna Beatriz sobre 

essa forma de responder, ambos resolveram a questão. 

Isso nos levou até o quadro para explicar o quanto as ferramentas para fins de tradução 

do português para inglês ou vice-versa são adequados, esclarecendo que é necessário tomar 

certo cuidado nesse processo. Foi sugerido que ao invés da tradução literalmente palavra por 

palavra, se escreva a expressão completa ou a frase, pois dessa forma é mais viável as 

ferramentas on-line de tradução com maior chance de precisão. 

Nesse momento fizemos algumas anotações no quadro para inserirem na conversa, 

caso necessário, como por exemplo: Hello, Hi, Good morning, Good afternoon, Where do you 

live?
36

 Pois os alunos e alunas poderiam usar expressões ou frases que não estavam no 

caderno.  

A construção desse trabalho iniciado na sala de aula escrevendo no caderno, finalizou 

em uma atividade denominada Paper WhatsApp. Neste caso, antes de seguirmos fizemos uma 

pausa para explicar que essa atividade consistia em simular uma conversa por um aplicativo 

que neste caso, chamamos de Paper WhatsApp.  

[...] o saber é uma aliança com sistemas simbólicos, notadamente, com a 

linguagem; nessa acepção, os recursos da comunicação vêm implementando 

um novo diálogo com o processo ensino-aprendizagem, permitindo, assim, 

que a Educação dialogue com um tempo cada vez mais digital. (SIMÕES, 

2017, p. 195). 

                                                           
36

 Tradução: Olá, Oi, Bom dia, Boa tarde, onde você mora? 
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Imagem 10 - Elaboração do Paper WhatsApp 

 
 Fonte: arquivo do pesquisador (2018). 

 

Na aprendizagem colaborativa, o objetivo primeiro é o co-construção da aprendizagem 

e não somente a realização de uma tarefa. Para tanto, os papéis desempenhados pelos alunos e 

alunas surgem como a necessidade de provisão de assistência ou de trocas de informações, no 

decorrer das atividades, não sendo, geralmente, papéis estipulados a priori. Nesse tipo de 

abordagem, o professor não controla nem determina o que os aprendizes farão durante o 

trabalho em grupo. (FIGUEIREDO, 2017, p. 23) 

 

Imagem 11 - Elaboração do Paper WhatsApp 

 
 Fonte: arquivo do pesquisador (2018). 
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Imagem 12 - Elaboração do Paper WhatsAPP 

 
Fonte: arquivo do pesquisador (2018). 

 

A interação, na sala de línguas, propicia aos alunos e alunas oportunidades de 

trocas de informações e de estratégias de aprendizagem. Os alunos e alunas têm, ainda, 

a chance de verificar o que sabem e o que ainda têm de aprender para expressarem-se na 

língua-alvo. (FIGUEIREDO, 2017 p. 18) 

  

Imagem 13 - Mediação na elaboração do Paper WhatsApp 

 
Fonte: arquivo do pesquisador (2018). 
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A mediação em Vygotsky (1998) é um conceito essencial, pois define a relação 

entre os indivíduos por meio de artefatos culturais. Ninin (2012, p. 55) define mediação 

como “um processo de intervenção que possibilita uma relação entre sujeito e objeto do 

conhecimento”, ou seja, o(s) participante(s) de determinada atividade se relaciona(m) 

entre si na produção do objeto almejado. 

Imagem 14 - algumas anotações, para inserirem na conversa, caso necessário 

 
Fonte: arquivo do pesquisador (2018). 

 

A mediação, em salas de L2 ou em processo de aprendizagem de L2, pode ter a 

forma de um livro didático, materiais audiovisuais, oportunidades para interação 

(FIGUEIREDO, 2017 p. 13). 
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Imagem 15 - Paper WhatsApp 

 
Fonte: arquivo do pesquisador (2018).  

 

A escrita tem um poder imenso no desenvolvimento cognitivo do aluno, a 

contribuição que vem através dela é muito importante, porque para algo ser escrito, 

antes são necessárias análises, reflexões, estudos para que dessa forma a construção do 

pensamento se forme e se concretize.  

O aluno desenvolve seu raciocínio quando pensa, elabora, testa 

hipóteses para dar sentido ao que escreve, favorecendo o 

desenvolvimento de seu potencial cognitivo, e utiliza 

estratégias comunicativas para se fazer entendido, reforçando 

seu potencial comunicativo. (SEBBA E FERREIRA, 2012, p. 

85). 
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Imagem 16 - Paper WhatsApp 

 
          Fonte: arquivo do pesquisador (2018). 
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Imagem 17 Paper WhatsApp 

 
     Fonte: arquivo do pesquisador (2018). 
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Imagem 18 - Paper WhatsApp 

 
     Fonte: arquivo do pesquisador (2018). 
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 Se antes o trabalho era mais individual, agora o trabalho colaborativo estava presente. 

E observamos que vem dando certo, pois os alunos e alunas se envolvem na atividade, 

buscam e criam sempre uma forma de chegar ao resultado. Além de colaborativo, pareceu-nos 

que a criatividade estava ali, implicada e permeando todo o trabalho.  

Aulas 09 e 10 

Já que as habilidades Compreensão e produção escrita estivam mais presentes nas 

aulas 07 e 08, nas aulas 09 e 10 os destaques são a compreensão e produção oral, pois nestas 

duas aulas os alunos e alunas apresentaram os diálogos produzidos por eles na atividade Paper 

WhatsApp.  

Como nosso tempo de aula é no máximo de 45 minutos as apresentações não puderam 

ser todas realizadas em uma única aula, mas tudo segue em um tempo linear, cronológico, 

inalterado? Claro que não! Vale destacar que temos tantos atropelos em uma aula que o tempo 

fica encolhido. 

Muitas dessas eventualidades são bastante conhecidas por nós docentes e não 

necessariamente tais imprevistos dependem de nossa intervenção direta. Um exemplo, são os 

alunos e alunas que chegam atrasados, o que nos leva às vezes a ter que retomar uma 

orientação da atividade, seja tal orientação procedimental ou conceitual. E também 

precisamos lembrar que lidamos com adolescentes que são humanos e não máquinas. Muitos 

contam conosco para falar de uma situação pessoal, às vezes até durante a aula mesmo. 

Então, quarenta e cindo minutos é tempo demasiadamente pouco para se ensinar uma 

língua, mas é com esse tempo e para tais estudantes que endereçam uma prática melhor e mais 

significativa. 

Dentre as apresentações, destacamos a das alunas Aparecida e Adriana, pois a aluna 

Adriana era nova na escola entrou quando já havia começado o processo da construção dessa 

nova prática. Além disso, a escola de onde ela viera focava a Língua Espanhola e não a 

Inglesa. Diante desse contexto, a aluna Aparecida teve um papel primordial em todo processo, 

pois a sua colaboração e a mediação permitiu a amiga o êxito na atividade e, principalmente, 

na aprendizagem da proposta, sem desmerecimento algum ao comprometimento da aluna 

Adriana em realizar o trabalho escolar.  

Ressaltamos as formas de colaboração e cuidado com que os alunos e alunas tinham 

um para com o outro, principalmente àqueles que se sentiam inseguros. Durante algumas 

apresentações era comum algum tipo de esquecimento como, por exemplo da pronúncia de 

algumas palavras ou frases. Então, estudantes auxiliavam os mais inseguros. Em casos mais 
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extremos, fazíamos intervenções lendo o diálogo, pedindo a repetição e depois a conversar 

entre eles, novamente para sanar algumas dificuldades que surgidas.  

Além das intervenções, refletíamos sobre o uso do caderno na hora da apresentação, 

deixando-os mais seguros. O objetivo era levá-los a compreender seus primeiros passos no 

processo comunicativo para que posteriormente, ao se sentirem prontos pudessem falar sem 

precisar da leitura nesse aspecto Vygotsky (2000 p. 137) explica que “[...] a fala fluente e 

espontânea, com um domínio rápido e seguro das estruturas gramaticais, surge como o 

resultado positivo depois de longo e árduo estudo”. 

Essas 10 aulas do bimestre nos possibilitaram a construção de uma aprendizagem fruto 

da interação, da mediação, diante das opções e pelas abordagens colaborativa e comunicativa, 

além de nos apresentar um processo de ensino e aprendizagem mais dirigido a melhoraria do 

ensino e aprendizagem da Língua Inglesa. Nosso próximo passo é trazer as reflexões teóricas 

dessas atividades. 

 

Imagem 19 - Apresentações do diálogo produzido pelos alunos e alunas na atividade 

Paper WhatsApp 

 
       Fonte: arquivo do pesquisador (2028).  

 

Vygotsky (1998) coloca a linguagem como o mais importante dentre esses 

instrumentos, pois é nela e por meio dela que se dá a produção de sentidos e significados e, 

consequentemente, a aprendizagem e o desenvolvimento. Outro ponto importante na ideia 

de Vygotsky é quando ele diz “A função primordial da fala é a comunicação, o intercâmbio 

social.” (Vygotsky, 1998 p. 6). 
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5.2 Categoria 2 - Práxis pedagógica: movimento de ação-reflexão e o cotidiano da 

sala de aula 

 

Nessa categoria temos por objetivo refletir teoricamente a respeito da aplicabilidade 

metodológica das habilidades linguísticas nas aulas de inglês apresentadas na Categoria 01 

que confrontaram as práticas tradicionalistas usadas durante anos por nós na escola.  

As práticas utilizadas com as habilidades linguísticas estavam fundamentadas na 

psicologia histórico-cultural (VYGOTSKY 1998) que se fundamenta na interação no processo 

central da aprendizagem. Além disso, também estavam alicerçadas nas abordagens 

Comunicativa e Colaborativa, contrapondo as concepções das práticas tradicionais 

respaldadas nos métodos clássicos: Gramática e Tradução e Método Direto que usávamos em 

nossas aulas.  

Na perspectiva tradicional o processo de ensino e aprendizagem se tornava cansativo e 

não cumpria o seu papel. Nós estávamos sempre à frente da sala explicando no quadro para 

turma os conteúdos exigidos pela matriz curricular, dos documentos oficiais e dos livros 

didáticos, além da pouca participação do alunado. A base do ensino era apenas o 

cumprimento mecânico do currículo prescrito. 

Além desses pressupostos, outro aspecto do ensino tradicional marcantes em nossas 

aulas era a ausência da interação. Alunos e alunas constantemente enfileirados, respondendo 

atividades individualmente e os trabalhos em duplas, ou em grupo, serviam mais para 

amenizar as notas baixas do que construir o aprendizado em colaboração. A concepção que 

tínhamos de trabalho em colaboração eram as piores possíveis. 

Trabalhando com as habilidades linguísticas pudemos observar nas aulas apresentadas 

que as práticas tradicionais foram deixadas de lado e deram espaço a interação, trazendo 

dinamicidade, movimentação, participação, criação de outras possibilidades de aprendizagem 

e elevando os alunos e alunas a sujeitos responsáveis, assim como também coparticipantes do 

processo de ensino, da construção da aprendizagem e na elaboração de estratégias para 

realizá-la.  

Tais constatações nos revelou que no desenvolvimento das aulas, a tese defendida por 

Vygotsky que “a interação social é essencial para o desenvolvimento cognitivo dos 

indivíduos, uma vez que é mediadora desse processo” (1998, p. 64). Se a interação é 

imprescindível na aprendizagem, a compreensão alicerçada em Vygotsky é no melhoramento 
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do seu nível que o sujeito passa conduzir suas ações sobre o meio e é ativamente sobre ser 

externo.  

Imagem 20 - Interação entre os sujeitos 

 
          Fonte: arquivo do pesquisador (2018). 

 

Os alunos e alunas iam interagindo nas atividades a partir de nossas orientações 

mediados também pelos conhecimentos próprios, dos demais colegas e pela linguagem. Eles 

determinavam a construção de uma aprendizagem em interação e na construção do 

conhecimento de forma mais autônoma na Língua Inglesa. 

Isso ocorre porque junto da concepção do desenvolvimento dessas aulas havia a 

abordagem Colaborativa, cujos pressupostos são da psicologia histórico-cultural. Ao permitir 

o protagonismo no processo de ensino e aprendizagem viabiliza a capacidade de atuar 

cooperativamente aprendendo e ensinando entre si mediadas pelo professor. 

Diferentemente de uma sala de aula tradicional, em que os aprendizes 

recebem passivamente o conhecimento do professor, na sala de aula em que 

se adota uma perspectiva colaborativa os alunos tornam-se participantes 

ativos no processo de aprendizagem (FIGUEIREDO, 2006, p. 23). 

 

Figueiredo (2006) referenda nosso olhar cuidadoso para abordagem Colaborativa 

coerente com a abordagem comunicativa a qual “incentiva o aluno a expressar aquilo que ele 

deseja ou de que precisa. As técnicas são interativas com trabalhos em pares ou pequenos 

grupos trabalhando muitas vezes simultaneamente na sala de aula” (ALMEIDA FILHO, 2013, 

p. 58).  
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Nas atividades e nas imagens apresentadas é possível observar pela perspectiva da 

interação, movimentada pelas habilidades linguísticas que os alunos e alunas estão em um 

processo comunicativo, deixando de ser meros coadjuvantes no processo de aprendizagem se 

tornando personagens principais do aprender.  

Além disso, agora mais subjetivamente expressando, conseguimos perceber que na 

condição de professor tradicional, não permitíamos eles essa condição de protagonistas de 

suas aprendizagens, o que de certa maneira dificultava o processo de aprender o que era 

proposto. Nós não procurávamos ser orientador, mediador que auxiliasse a aprendizagem 

criando situações estimulantes e motivadoras de respostas, mas centralizávamos isso, sendo 

apenas, como se fosse, um transmissor do conhecimento.  

 

Imagem 21 - Protagonismo da aprendizagem 

 
            Fonte: arquivo do pesquisador (2018). 

 

Nesse tipo de aprendizagem o objetivo é a (co) construção e não somente a realização 

de uma tarefa. É importante perceber que o professor não controla e possivelmente não 

determina o que os aprendizes farão durante o trabalho em grupo na íntegra. Pelo contrário, o 

professor é mediador da aprendizagem, pois ele planeja, organiza, dá a instrução, orienta, 

explica, auxilia em todo o processo tanto quanto seja solicitado, mas não determina e nem 

tampouco dá resposta prontas aos alunos e alunas (FIGUEIREDO, 2006). 

[...] se aprende participando, vivenciando sentimentos, tomando atitudes 

diante dos fatos, escolhendo procedimentos para atingir determinados 

objetivos. Ensina-se não só pelas respostas dadas, mas principalmente pelas 

experiências proporcionadas, pelos problemas criados, pela ação 

desencadeada. Ao participar de um projeto, o aluno está envolvido em uma 
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experiência educativa em que o processo de construção de conhecimento 

está integrado às práticas vividas. Esse aluno deixa de ser, nessa perspectiva, 

apenas um “aprendiz” do conteúdo de uma área de conhecimento qualquer. 

É um ser humano que está desenvolvendo uma atividade complexa, e que 

nesse processo está se apropriando, ao mesmo tempo, de um determinado 

objeto de conhecimento cultural e se formando como sujeito cultura 

(GIROTTO, 2003, p. 88). 
 

Girotto (2003) nos fala dos projetos da ação compartilhada em seus estudos, onde 

podemos deliberadamente dizer que o fato da interação ser por nós tão almejada e posta como 

prioridade, nossos alunos e alunas também vivenciaram algo muito similar, ainda que não 

tivéssemos a trabalhar por projetos.  

O registro do processo pedagógico se revelou como um olhar crítico das gravações e 

das atividades realizadas, o que foi grandioso porque pudemos nos ver e nos enxergar como 

profissionais da educação. Realizamos uma autoavaliação que nos trouxe a percepção positiva 

e a não positiva do processo de ensinar e aprender inglês. Mas do que isso conseguimos 

considerar que aquilo de negativo precisava de mudança, e assim fizemos.  

Tais percepções nos mostraram a aprendizagem como um processo mutável, sujeitos 

adotando condutas mais participativas e se apropriando do pertencimento do processo de 

ensino e aprendizagem.  

No decorrer do trabalho procuramos oferecer condições reais para os alunos e alunas 

aprenderem o inglês, mediante as habilidades linguísticas e por meio das interações 

colaborativas. Durante o processo muito nos preocupava sobre o que os alunos e alunas 

estavam aprendendo. Ancorados em Vygotsky podemos avaliar o que o estudante está 

aprendendo e não somente o que já aprendeu. Tudo colabora para uma percepção mais 

abrangente, ampla e processual, pois 

Isto significa que com o auxílio deste método podemos medir não só o 

processo de desenvolvimento até o momento presente e os processos de 

maturação que já se produziram, mas também os processos que estão 

ocorrendo ainda, que só agora estão amadurecendo e desenvolvendo-se 

(VYGOTSKY, 2010, p. 112). 

 

Procuramos ficar atentos ao processo de aprendizagem dos alunos e alunas, 

principalmente no que eles estavam aprendendo e não ao conteúdo já internalizado. Nosso 

foco, neste sentido era diagnosticar com as informações já internalizadas e se não tivessem, a 

proposta era fazer com que isso ocorresse. 

Internalização segundo Vygotsky (1998) não seria só o sujeito aplicar as coisas do 

meio para si, mas é internalizar toda a cultura e todo conhecimento acumulado dos sujeitos 
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fazendo transformação para si. Não é a cópia do real, mas a apropriação a partir de uma dada 

cultura. 

Para Vygotsky (1998) os sujeitos só conseguem seus conhecimentos, essas 

internalizações, a partir de relações interpessoais de troca pelo meio, pois aquilo que parece 

individual na pessoa é na verdade o resultado da construção da sua relação com o outro e 

sempre haverá espaços para outros aprendizados nessas relações.  

Como é caso do aluno Kayky, a troca que ocorreu no momento de sua entrada em sala 

de aula solicitando em inglês a permissão para entrar. Pensamos que a frase Excuse me (com 

licença), ele já conhecia. Então, também em inglês nós autorizamos sua entrada. Contudo, o 

que mais nos chamou atenção, foi a pergunta em inglês what’s were you doing? Essa questão 

constava em um dos diálogos apresentado. Neste momento, percebemos a contribuição da 

prática da escuta do áudio.  

Por meio da linguagem verbal há a interação, troca verbal e foi desse modo que houve 

a mediação do aluno Kayky conosco e com os demais colegas. 

A linguagem é uma espécie de mediação do sujeito, e 

[...] é com base na linguagem que se formam complexos processos de 

regulação das próprias ações do homem (Luria, 1956, 1958) — embora, no 

início, a linguagem seja uma forma de comunicação entre o adulto e a 

criança, a linguagem vai assim gradualmente se transformando em uma 

forma de organização da atividade psicológica humana (VYGOTSKY; 

LURIA; LEONTIEV 2010, p. 197).  
 

Vygotsky (1998) compreende a linguagem como um instrumento de mediação 

importante no processo da interação dos sujeitos. As atividades pautadas nas Habilidades 

Linguística, principalmente na Produção Oral, possibilitam aos alunos e alunas vivenciar a 

interação mediada pela língua, levando em consideração que a atividade com a língua oral é 

um processo tanto quanto ocorre com a escrita.  

Atualmente nossas aulas valorizavam o processo da aprendizagem no que de fato estão 

aprendendo, evitando uma verificação somente no processo final de um ciclo, como um 

bimestre por exemplo. Ao ficarmos atentos ao que os alunos e alunas estão aprendendo e não 

somente o que já aprenderam. 

Anteriormente, ao processo de trabalhar com base na teoria vygotskiana e com as 

abordagens colaborativa e comunicativa, nossas aulas eram pautas pela ideia de ensinar Inglês 

através de conteúdos gramaticais, conforme já dito nesta dissertação e explicitado na imagem 

a seguir.  
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Imagem 22 – Exemplo de aulas gramaticais 

 
     Fonte: arquivo do pesquisador (2018). 

 

[...] método comunicativo não é aquele que exige um professor que 

execra a gramática ou outras formalizações, nem aquele que exige 

professor e materiais informativos para ensinar linguagem oral. Um 

método comunicativo pode certamente incluir os traços da 

oralidade e carga informativa, mas não esgota nem longe o seu 

potencial (ALMEIDA FILHO, 2013, p. 57). 

As anotações advindas dos registros em vídeos e do diário de bordo da pesquisa de 

campo, utilizados como ferramentas de produção de dados, possibilitaram a sistematização 

abaixo sintetizada relevadora do viés pedagógicos conservador outrora experenciado.  
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Quadro 4 Aulas Tradicionais versus Aulas não tradicionais 

Características das aulas com 

práticas tradicionais alicerçadas 

em métodos clássicos: Gramática e 

Tradução e Método Direto 

Características das aulas com habilidades 

linguísticas fundamentadas na Psicologia 

Histórico-Cultural, mais precisamente no 

aspecto da interação, como também nas 

Abordagens Comunicativa e Colaborativa. 

- Expositivas; 

- Ausência da interação; 

- Trabalhos em dupla ou em grupo que 

amenizavam notas baixas e não focava 

aprendizagem; 

- Utilização intensa do Método Clássico 

(Gramática e Tradução); 

- Ausência das habilidades linguísticas; 

- Alunos e alunas enfileirados; 

- Memorização descontextualizada 

 

- Aulas dinâmicas;  

- Expositivas;  

- Dialogadas; 

- Presença da interação por meio das habilidades 

linguísticas; 

- Trabalhos e atividades em dupla e em grupo 

(interação), tendo como princípio as trocas 

colaborativas e como fim a aprendizagem mais 

significativa; 

 - Gramática e tradução são trabalhadas, mas de 

forma interativa; 

- Utilização das abordagens comunicativas e 

colaborativas; 

- Presença das 04 habilidades linguísticas 

Compreensão e Produção Oral, Compreensão e 

Produção Escrita, principalmente Listening e 

Speaking; 

- Alunos e alunas ora em dupla ora em grupos 

(enfileirados em casos específicos de algumas 

explicações ou atividades). 

Características do professor com 

práticas tradicionais alicerçadas 

nos métodos clássicos: Gramática e 

Tradução e Método Direto 

Características do professor com habilidades 

linguísticas fundamentadas na psicologia 

histórico-cultural, mais precisamente no 

aspecto da interação, como também nas 

Abordagens Comunicativa e Colaborativa. 

- Centralizador; 

- Conteudista. 

- Mediador da aprendizagem; 

- Sugestões de gerenciamento para atividades 

específicas; 

- Dialógico, aberto à escuta. 

Características do aluno com 

práticas tradicionais alicerçadas 

nos métodos clássicos: Gramática e 

Tradução e Método Direto 

Características do aluno com habilidades 

linguísticas fundamentadas na psicologia 

histórico-cultural, mais precisamente no 

aspecto da interação, como também nas 

Abordagens Comunicativa e Colaborativa. 

- Baixa participação dos estudantes; 

- Alunos alunas coadjuvantes; 

- Notas baixas e pouco vocabulário. 

- Alunos e alunas mais participativos; 

- Alunos e alunas proativos; 

- Alunos e alunas protagonistas; 

- Alunos e alunas com notas e vocabulários 

ampliados. 
  Fonte: Organizado pelo autor a partir das atividades desenvolvidas em sala de aula (2018) 
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5.3 Categoria 3 - Notas bimestrais: considerações como resultados na aprendizagem do 

aluno 

 

Nesta subseção, vamos expor os possíveis efeitos na aprendizagem dos estudantes, 

utilizando notas do 1º ao 4º bimestre. No 1º e 2º bimestre, a pesquisa ainda não obtivera 

aprovação do Comitê da Ética e, portanto, estávamos em processo de pesquisas teóricas e de 

definição do referencial. Foi preciso repensar sobre algumas incoerências teóricas e práticas 

provenientes somente após o aprofundamento teórico e com a análise das práticas. Imbuídos 

com o olhar de pesquisador (e da certeza de que poderia e deveríamos interrogar nossos 

fazeres e buscar alterá-los) fomos, paulatinamente, transformando-as. 

Quando nosso projeto de pesquisa foi aprovado no Comitê de Ética já estávamos no 

início do 3º bimestre, por isso a parte central da pesquisa ocorreu do 3º ao 4º.  

A média para aprovação na escola Maria Carmosina Pinheiro tem sido 60 (sessenta) 

pontos. O gráfico abaixo apresenta dados sobre o desempenho dos alunos e alunas durante os 

quatro bimestres no ano letivo de 2018.  

GRÁFICO 1 – Desempenho dos alunos e alunas durante ano letivo 2018. 

 

Fonte: Quadro de notas – Diário Eletrônico da Escola Maria Carmosina Pinheiro, 2018. 

No total de 132
37

 alunos e alunas matriculados nos 9º anos A, B, C e D, 56 deles não 

participaram da pesquisa pelo motivo de transferência no decorrer do ano letivo. Ou seja, 

foram 76 alunos e alunas que efetivamente contribuíram em todo processo do uso das 

habilidades linguísticas nas aulas de Inglês.  

                                                           
37

 ANEXO J – Quadro de notas e lista de alunos. 
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Desses 76 alunos e alunas, no 1º bimestre, só 25 ficaram acima, ou igual, a 60 pontos, 

que é a média escolar e 51 alunos e alunas /as com notas abaixo. Ou seja, 67,1% dos alunos e 

alunas, quase 70%, segundo as notas apresentaram menos melhoras na aprendizagem.  

No 2º bimestre, esse número foi de 31 alunos e alunas ou alunas acima, ou igual, a 60 

pontos e 51 alunos e alunas abaixo de 60 pontos. Os 59,3% ficaram abaixo da média. Com 

isso, os números dizem da aprendizagem positiva da maioria.  

A partir do 3º bimestre, o processo de ensino e aprendizagem já sofria as influências 

da opção pelas habilidades linguísticas, contribuindo para o desenvolvimento do alunado. 

Então, os números ficaram dessa forma: 36 alunos e alunas acima da média e 40 alunos e 

alunas abaixo da estipulada, ou seja, um índice de 52,3%..  

No 4º bimestre, ficaram acima da média 48 e abaixo da média foram 28. Em 

comparação ao primeiro 1º bimestre, 23 estavam acima da média. Em outras palavras, 63,1% 

atingiram resultados satisfatórios, portanto 30,2% de crescimento.  

Partimos do pressuposto que as notas dos alunos e alunas pressupõe o aprendizado 

deles ( no 1º e 2º bimestre) e o desempenho foi abaixo da média estipulada pela escola. No 3º 

e no 4º os alunos e alunas obtiveram melhorias significativas.  

A intenção é trazer a reflexão de um resultado baseado em avaliação bimestral de 

Língua Inglesa
38

. Somos conscientes do quanto a avaliação é relativa e provoca alguns tipos 

de questionamentos, mas para nós que estamos no dia a dia escolar e há anos focamos uma 

prática conservadora e tradicional, percebemos avanços visíveis, tanto quantitativo, quanto 

qualitativo. 

Além dessas questões mencionadas, não é possível dissociar a avaliação do processo 

de ensino e aprendizagem, nem tampouco separá-la porque faz parte da natureza avaliativa 

das escolas
39

. Assim, adotamos o princípio de que a avaliação busca diagnosticar 

competências relacionadas ao conhecimento e as habilidades que o aluno adquiriu, sendo que 

esse instrumento revela as dificuldades encontradas pelos alunos e alunas e as superações por 

eles alcançadas.  

A maneira eleita, culminou em bons resultados avaliativos na questão da quantidade 

quando da qualidade observada durante todo o processo das atividades desenvolvidas e 

reveladas na categoria 01, desta seção. 

                                                           
38

 ANEXO I - Avaliação aplicada no final do bimestre.  
39

 Ver PORTARIA Nº 4563/2015-GAB/SEDUC Art 5º Inciso IV. 
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5.4 Categoria 4 - Feedback: A percepção dos alunos e alunas e dos responsáveis nas 

mudanças da prática docente e os resultados alcançados 

 

Ao revisitarmos as reflexões de Freire (2007) sobre a questão de que o ser humano é 

incontestavelmente um ser inacabado. Uma parcela das novas e possíveis práticas 

desenvolvidas nas aulas de Inglês aqui foi apresentada e jamais significa ser suficiente para 

toda vida.  

A categoria tem como objetivo apresentar as percepções de alunos e alunas, dos pais 

sobre a disciplina de Língua Inglesa durante a execução da pesquisa e seus relatos são 

essenciais enquanto retornos determinante e revelador da prática utilizada e continuidade ao 

seu desenvolvimento. 

De alguns relatos foram possíveis os registros, como da mãe da aluna Fernanda, do 

aluno Kayky e dos pais do aluno Luiz. Trazemos parte dos registros do professor pesquisador 

e não precisamente as vozes dos declarantes. 

Diário de Bordo: 18/08/2018 

A mãe da aluna Fernanda, na reunião de pais, fala que a filha pratica os áudios em 

casa, das aulas de inglês. Este foi um dia interessante e que nos possibilitou refletir sobre 

nossa prática, assim como perceber o envolvimento dos alunos e alunas nas aulas de Língua 

Inglesa, situação ainda não presenciada anteriormente na pesquisa. 

Fonte: arquivo do pesquisador 

Diário de Bordo: 16/10/2018 

O aluno Kayky é outro exemplo, o qual nós já mencionamos que ao entrar à sala, 

mostrou aspectos ensinados nas aulas de inglês, para se comunicar. Cena significativa para 

nós, pois durante os anos com práticas tradicionais nós não tivemos momentos iguais a esse 

durante as nossas aulas. 

Fonte: arquivo do pesquisador 

Diário de Bordo: 19/02/2019 

Bem no início do ano letivo de 2019, encontramos os pais do aluno Luiz, que fizeram 

um relato a respeito das aulas de inglês durante as férias e o que nos chamou atenção é o fato 

deles terem comentado a respeito das apresentações que o filho havia realizado nas aulas.  

Fonte: arquivo do pesquisador 
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Aprendizagens bem simples de palavras, põe insignificantes para muitos, mas para nós 

é carregada de vivacidade e quando estamos em sala sabemos de onde nossos alunos e alunas 

partem com seus conhecimentos iniciais e suas experiências nem restritas.  

Nesse sentindo, nas observações de Olivier se tornam pertinentes e essenciais, porque 

as experiências dele como aluno na escola particular, em comparação à escola pública, 

responsabilizam apenas nós professores por esse aprendizado. Então, não poderia deixar de 

compartilhar suas contribuições.  

Observamos primeiro a comparação feita da estrutura da escola e da falta do livro 

didático. Depois percebemos a referência que ele fez sobre as aulas de inglês durante o 7º ano, 

que por um período eram germinadas, ou seja, duas turmas eram trabalhadas ao mesmo tempo 

em mesmo espaço físico de maneira que uma teria que se deslocar para a outra. Sobre isso ele 

diz: “Só de ir pra outra sala, já dava um desânimo”. 

Ao se referir às aulas do 9º ano fez uma comparação com as aulas do 8º ano, 

enfatizando a prática da Habilidade Produção Oral (speaking) concluindo que antes nós só 

liamos as frases em inglês na explicação, mas não se ensinava a pronúncia. 

Nesse aporte, compreendemos que as explicações dos conteúdos gramaticais 

anteriormente realizados, em que liamos as frases não abria a possibilidade para a ênfase na 

prática da Habilidade Linguística Produção Oral.  

Outros alunos e alunas também contribuíram nessa mesma conversa, concordando 

com Olivier, acrescentando o uso da caixa de som como melhoria nas aulas em comparação 

ao ano anterior. 

Em outras palavras, com a caixa de som trabalhamos Habilidade Compreensão Oral 

prática não utilizada na aula de inglês antes da pesquisa.  

Em outra oportunidade o Everton nos acompanhara à sala dos professores. Nesta 

ocasião o aluno comentara a respeito das aulas de inglês cintando até mesmo parte do diálogo 

estudado. Seus comentários nos fizeram refletir e perguntar se ele sabia o que estava falando, 

ou se era apenas algo decorado. Em seguida ele disse em português. 

Na oportunidade dissemos, por exemplo, que a pergunta What are you doing? - do 

diálogo ensinado e aprendido, poderia ser utilizada no Whatsapp fomentando a reflexão do 

aprender inglês na escola e utilizar dentro e fora dela. 

Outro momento marcante aconteceu em uma reunião de pais. Nesse episódio Dona 

Mercedes mãe de uma aluna surpreendeu-nos com o entusiasmo e ar de admiração, por estar 

nos conhecendo naquele momento e em meio ao processo de entregar a nota bimestral, 
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comentou que a filha Fernanda estava querendo estudar inglês e nos perguntou qual seria a 

melhor escola em Porto Velho-RO. Respondi que temos na cidade escolas de idiomas 

excelentes, citei nomes de algumas instituições. 

Nesse mesmo raciocínio, comentamos ainda que as escolas de idiomas são mais 

preparadas tanto na estrutura física quanto pedagógica, contudo não descartasse escolas ou 

cursinhos concentrados em bairros ou associações. Isso porque a nossa escola tem muitos 

alunos e alunas de baixa renda e a família não detém recurso financeiro para arcar com 

investimento em uma escola de idiomas que cobram um pouco mais pelo serviço.  

Aproveitamos o ensejo e perguntamos se a vontade da filha dela em estudar inglês 

tinha alguma relação com as aulas, ela afirmou dizendo sim e comentou sobre produção de 

um vídeo para aula de Inglês. 

Essa prática, na verdade, apareceu bastante nas observações dos pais no dia da 

reunião. Alguns expuseram a dificuldade dos alunos e alunas para realizar a atividade. Outros, 

apenas comentaram sobre o empenho dos filhos em realizá-la e questionaram a quantidade de 

aula a qual é uma por semana. 

Deve haver outras experiências não alcançadas, contudo o objetivo acerca desses 

relatos é apresentar o caminho trilhado e não em fazer afirmações da finalização do trabalho.  

 

5.5 Categoria 5 - Autobiography: o olhar autocrítico da prática docente das aulas de 

inglês 

 

Esta parte do trabalho nos traz a complexidade e ao mesmo tempo uma preocupação 

particular. Porque não é como chegar isoladamente na frente do espelho e nos perguntarmos: 

o que fomos? O que somos? E o que seremos? É um desafio maior do que isso. Quando 

refletimos sobre nós mesmos, narrando nossa própria história, estamos deixando em público 

as nossas opiniões e nos permitindo aos juízos externos. No entanto, como a pesquisa enfocou 

também sobre as práticas pedagógicas e métodos utilizados por nós no decurso de onze anos e 

que estes foram substituídos por outros recursos metodológicos, consideramos importante 

essa reflexão sobre a nossa própria perspectiva nessa mudança. 

Ao longo da discussão dessa dissertação, foi sendo apresentado que tipo de professor 

nós éramos antes de utilizar novas práticas docentes na aula de inglês, bem como fomos 

deixando rastros que possibilitassem a interpretação de quem somos e o que seremos depois 

da decisão tomada em nossa caminhada.  
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Antes pensávamos nossas aulas como fundamentadas pela teoria histórico-cultural, por 

apenas considerar a oportunidade de trabalhar em uma instituição fundamentada nessa base 

teórica escolar.  

Não obstante, temos consciência o quanto nem o discurso, nem as práticas estavam 

alicerçadas pela teoria de Vygotsky, contudo agora podemos dizer do avanço nessa direção. 

Esse raciocínio se deu porque a prática tradicional de ensinar inglês foi desassociada e 

desarranjada pelas práticas com uso das habilidades linguísticas compreensão e produção oral, 

compreensão e produção escrita, como também construída em interação por meio de 

atividades dirigida à comunicação e ao aprendizado colaborativo. 

Para alcançar esse entendimento nos afastamos da ideia de que o conhecimento só 

poderia ser transmitido para os alunos e alunas, doravante as ações de nós professores e a 

reciprocidade devida. Além disso acreditávamos na potencialidade como aprendizes do 

Inglês, assistindo apenas explicações gramaticais ou realizando atividades no caderno, sem 

interação, colaboração e distantes de atividades comunicativas.  

Essa desconstrução de um professor ausente da teoria de Vygotsky foi acontecendo 

aos poucos, primeiro pela prática com as Habilidades Compreensão e Produção Oral que 

dentro de uma aprendizagem colaborativa nos remete à Vygotsky quando diz “as crianças 

falam das coisas que veem, ouvem ou fazem em determinado momento” (Vygotsky, 1998 p. 

143).  

As habilidades Compreensão Oral e Produção Oral não eram desenvolvidas nas aulas 

de inglês. Nossas aulas eram tradicionalmente realizadas por meio das Habilidades 

Compreensão e Produção Escrita e mesmo com essas duas habilidades poderíamos também 

trabalhar com as abordagens comunicativa e colaborativa e sob as lentes de Vygotsky elas 

eram reduzidas aos exercícios gramaticais no caderno. 

As mudanças ocorreram quando as Habilidades Compreensão e Produção Escrita 

deixaram de ser as habilidades centrais das aulas de inglês (e não dizemos isso no contexto de 

demérito), contudo por compreender que nós as utilizávamos como propulsoras do 

funcionamento das aulas tradicionais como na explicação de um assunto gramatical, resolução 

de exercício desse conteúdo explicado, listas de vocabulário a traduzir para o português e 

atividades como reescrever as frases nas formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Eram 

dessas formas trabalhadas com as habilidades linguísticas compreensão e produção escrita.  

Expor a condição de professor tradicional nos ajuda a melhorar o Ensino da Língua 

Inglesa, pois quanto mais sabemos e nos tornamos conscientes sobre o que erámos, o que 
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somos ou podemos ser muito maior a possibilidade de nos aperfeiçoamos na prática. Freire 

(2014, p. 39) diz: “Ao se instalarem na quase, senão trágica, descoberta do seu pouco saber de 

si, se fazem problemas a eles mesmos. Indagam. Respondem, e suas respostas os levam a 

novas perguntas”. 

Esse olhar crítico sobre nós mesmo hoje nos faz perceber a nossa posição de 

professores mais próximos, mais envolvidos pela teoria Histórico-Cultural desenvolvida por 

Vygotsky, cuja ampla defesa está em seus preceitos está relacionada ao ensino que enfatiza a 

interação no processo de aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo dos seres humanos 

(FIGUEIREDO, 2017).  

Assim como também, por compreender que para crescer, aprender, construir 

conhecimento e para se autoconstruir como ser humano, nós precisamos dos outros, pois não 

somos realizados isoladamente. E esse processo se dá pela interação, pela troca por meio da 

linguagem que é a ferramenta social de mediação a possibilita e permite a cada indivíduo, 

constituído dessa interação com outro completar-se para alcançar o seu potencial sempre 

provisório e inacabado (Vygotsky, 1998). 

Pelo mesmo olhar crítico sobre nós, na perspectiva Comunicativa observamos um dos 

principais objetivos do ensino comunicativo como preparar o aluno para usar a língua em 

situações reais. Para isso na sala de aula criamos oportunidades, simulando ou possibilitando 

aos alunos e alunas vivenciar o contexto comunicativo em condições autênticas e em 

interação.  

Consoante ao olhar autocrítico entendemos o conhecimento construído 

colaborativamente na relação entre professor e aluno, do mesmo modo como aluno e aluna se 

tornam sujeitos no ambiente escolar. Atualmente percebemos o produzido colaborativamente 

em auxilio no crescimento das possibilidades do aprendizado e no desenvolvimento humano. 

Essas impressões sobre nós mesmos, a respeito das aulas de inglês encorajam-nos a 

continuar com o uso das habilidades linguísticas e com a prática da interação potencializando 

o aprendizado. 

 

5.6 Categoria 6 - Classroom’s tips: as habilidades linguísticas na aula de Inglês.  

 

Todo caminho percorrido levou-nos a resultados reflexivos, tanto no aspecto do 

avanço quanto no ainda a avançar e ampliar. Em uma pesquisa, principalmente qualitativa é 

assim, os pesquisadores estão “preocupados com o processo e não simplesmente com os 

resultados ou produto” (GODOY, 1994 p. 63). 
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A partir dos resultados fomos observando possibilidades de produzir um guia em 

vídeo denominado Classroom’s tips: as habilidades linguísticas na aula de inglês, para o 

auxílio a outros professores e professoras no processo de Ensino de Língua Estrangeira, a 

partir da proposta aqui encorajada.  

No vídeo são apresentados os aspectos teóricos e metodológicos para trabalhar com as 

habilidades linguísticas compreensão e produção oral, compreensão e produção escrita 

conforme realizamos na nossa prática docente. 

Esse produto tem como objetivo contribuir com as aulas de inglês, principalmente da 

rede pública de ensino. O apresentado a partir daqui é o texto narrado no vídeo elaborado e 

disponível no endereço que se encontra no produto na página do Programa de Pós-graduação 

em Educação Escolar – Mestrado e Doutorado Profissional PPGEEProf 

(http://www.mepe.unir.br/). 

 

Classroom’s tips: as habilidades linguísticas em aulas de Inglês 

 

Ao experienciar as habilidades linguísticas Listening e Speaking como protagonistas 

em uma atividade na sala de aula nós nos perguntamos posteriormente se seria possível que 

essas habilidades linguísticas na escola pública fossem propulsoras do processo de ensino-

aprendizagem da Língua Inglesa ou em outras palavras se seria possível que os alunos e 

alunas da escola pública apresentassem melhores resultados no processo de aprendizagem da 

Língua Inglesa por intermédio dessas habilidades linguísticas, como protagonistas desse 

processo de ensino. 

A partir desses questionamentos, encorajamo-nos a realizar tal pesquisa objetivando 

analisar as potencialidades de compreensão e produção oral (Listening and Speaking) como 

habilidades linguísticas protagonistas para ensinar e aprender inglês na escola pública, com 

base na teoria Histórico-Cultural de Vygotsky, nas Abordagens Colaborativa e Comunicativa 

pela perspectiva da transformação da prática docente e da aprendizagem dos estudantes.  

A teoria Vygotskiana e as abordagens colaborativa e comunicativa apontam o uso da 

interação como primordial no processo de aprendizagem, ou seja neste tipo de aprendizagem 

os alunos e alunas precisam trabalhar juntos na construção do conhecimento e o professor na 

mediação deste. 

http://www.mepe.unir.br/
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Além dessas questões que precisamos ficar atentos,na aprendizagem pelo processo de 

interação e mediação, é importante nos preocuparmos sobre o que os alunos e alunas estão 

aprendendo e não somente o que já aprenderam. O que para Vygotsky,  

Isto significa que com o auxílio deste método podemos medir não só o 

processo de desenvolvimento até o momento presente e os processos de 

maturação que já se produziram, mas também os processos que estão 

ocorrendo ainda, que só agora estão amadurecendo e desenvolvendo-se 

(VYGOTSKY, 2010 p. 112). 

 

Nosso foco neste sentindo é somar com as informações já internalizadas e se não 

tiverem a proposta é fazer com que isso ocorra, pois segundo as ideias de Vygotsky (1998) os 

sujeitos só conseguem seus conhecimentos, internalizações a partir de relações interpessoais 

de troca pelo meio. Aquilo que parece individual na pessoa é na verdade resultado da 

construção da sua relação com outro, sempre havendo espaços para outros aprendizados 

nessas relações. 

Nesse aprendizado mútuo podemos contar também para o ensino da Língua Inglesa, 

com a abordagem colaborativa que nas palavras de Figueiredo (2006 p. 12) se conceitua da 

seguinte maneira: 

[...] é uma abordagem construtivista, que se refere, grosso modo, as situações 

educacionais em que duas ou mais pessoas aprendem ou tentam aprender 

algo juntas, seja por meio de interações em sala de aula ou fora dela 

(FIGUEIREDO, 2006, p. 12). 

 

Esta abordagem fundamenta-se, principalmente na teoria sociocultural construída por 

Vygotsky (1998) e seus colaboradores que apontam o ser humano como um ser social capaz 

de aprender por meio da interação com outros seres e, neste processo do aperfeiçoamento 

cognitivo dos indivíduos a interação é primordial e significativa desse progresso, uma vez que 

é mediadora desse desenvolvimento (FIGUEIREDO, 2006). 

Além da abordagem colaborativa, podemos contar com a comunicativa. Há quem 

interprete que abordagem comunicativa é aquela que incentiva os professores a eliminar o 

estudo da gramática ou outros contextos dessa natureza. Todavia, esse processo metodológico 

inclui a oralidade e normas em condições favoráveis para a aquisição de um desempenho na 

aprendizagem de uma nova língua, pois o  

[...] método comunicativo não é aquele que exige um professor que execra a 

gramática ou outras formalizações, nem aquele que exige professor e 

materiais informativos para ensinar linguagem oral. Um método 

comunicativo pode certamente incluir os traços da oralidade e carga 

informativa mas não esgota nem longe o seu potencial. (ALMEIDA FILHO, 

2013, p. 57) 
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Noutras palavras, isso quer dizer que a Abordagem Comunicativa dá ênfase na 

aprendizagem e não na forma linguística para a comunicação, isto é, a língua a qual está 

sendo estudada é como um canal de comunicação e não somente como objeto de estudo. 

Baseado nesses contextos teóricos mencionados este vídeo tem como objetivo dar dicas para 

professores e professoras que no processo de ensino da Língua Inglesa não usam as 

habilidades linguísticas de compreensão e produção oral (listening and speaking) fazem 

somente uso das habilidades de compreensão e produção escrita (reading and writing). 

Essas dicas foram extraídas da nossa pesquisa de Mestrado intitulada como: 

LISTENING AND SPEAKING: habilidades linguísticas no ensino/aprendizado da Língua 

Inglesa, na escola Maria Carmosina Pinheiro de Porto Velho – RO, com a orientação da profa. 

Dra. Juracy Machado Pacífico, da Fundação Universidade Federal de Rondônia/UNIR, 

através do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar, Mestrado e Doutorado 

Profissional (PPGEEProf.). 

É importante dizer que essas dicas são para turmas de 9º ano do Ensino Fundamental – 

anos finais – e compiladas em 04 aulas distintas, tais quais foram usadas em nossa pesquisa. 

Além disso, é importante também ressaltar que usamos no processo de ensino aprendizagem 

da Língua Inglesa textos dialogados e não textos dissertativos, por exemplo, pois nos textos 

que contém conversas há maiores possibilidades de trabalhar colaborativamente em um 

contexto comunicativo, conforme nossa proposta. Então, vamos a nossa primeira aula? 

Aula 01 (45 minutos) 

Após o material separado e já na sala de aula com o diálogo escrito no quadro ou no 

cartaz da forma como o professor ou a professora achar melhor, faz-se uma introdução sobre 

o que os alunos e alunas irão ouvir (um pequeno spoiler) para deixá-los inteirados do que será 

ouvido. 

Depois coloca-se o áudio para tocar umas três ou quatro vezes e durante essas 

repetições o professor ou a professora vai explicando através do texto o assunto planejado 

anteriormente, como também fazendo a tradução coletiva perguntando por exemplo se sabem 

o significado de alguma palavra ou frase. 

Graças aos avanços da tecnologia não temos mais aquelas fitas cassetes do século XX, 

hoje com certeza podemos usar nossos smartphones para deixar salvos nossos áudios. 
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Aula 02 (45 minutos)  

O professor ou a professora coloca novamente o áudio para tocar algumas vezes, 

fazendo um resumo da aula 01. Depois de ter feito a revisão da aula anterior o professor ou a 

professora lê a conversa pedindo para os alunos e alunas repetirem em seguida. 

Dizendo que eles estão repetindo não para serem papagaios, mas incentivando-os a 

desenrolar a língua, pois no final eles irão fazer um trabalho falando em inglês.  

Após essa prática de repetição, os alunos e alunas sentam em grupo e a partir do texto 

eles criam outras frases em inglês e escolhem uma delas para ler em voz alta. Caso queiram 

ler todas não haverá problema. 

Aula 03 (45 Minutos) 

Para trabalharmos as habilidades compreensão e produção escrita e mais uma vez a 

compreensão oral faremos um ditado.  

Com o texto novamente no quadro o professor ou a professora dita frases ou palavras 

aleatoriamente, assim os alunos e alunas ao procurar a frase ou palavra ditada terão que ler e 

depois de achar a frase ou a palavra o aluno escreve no caderno.  

Com o ditado realizado os alunos e alunas mais uma vez em duplas ou em pequenos 

grupos fazem a tradução do ditado. Dessa forma, o professor ou professora trabalham as 

habilidades compreensão oral, compreensão e produção escrita.  

Aula 04 (45 Minutos) 

Para finalizar nossas dicas retornamos para a prática de Produção Oral. Lembra 

quando dissemos que os alunos e alunas não estariam repetindo a conversar por repetir como 

papagaios? Pois é, agora o professor ou a professora pede para os alunos e alunas repetirem e 

depois disso eles sentarão em duplas ou pequenos grupos para estudarem a maneira que eles 

irão apresentar o diálogo que como sugestão pode ser em forma presencial ou em vídeo.  

E se caso os alunos e alunas queiram acrescentar outras falas no diálogo, eles podem 

ficar à vontade, o professor ou professora auxilia-os na pronúncia, caso seja necessário 

depois. 

Assim, encerramos nossas dicas e por mais complexo que possa parecer com uma boa 

dedicação dos professores e dos alunos e alunas essas atividades podem ajudar bastante no 

aprendizado da Língua Inglesa nas escolas. 

Ao longo desses onze anos como professor de Língua Inglesa as concepções de 

aprendizagem e práticas docentes derivavam-se da perspectiva tradicional que tem o professor 

no centro do processo de ensino e aprendizagem na maioria das vezes conteudista. Além 
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disso, também tem o aluno que ver no professor a principal fonte de conhecimento, buscando 

assimilar, acumular e repetir o que aprendeu advindo do docente. 

Pela perspectiva tradicional o processo de ensino aprendizagem se tornava cansativo e 

não cumpria o seu papel. Nós estávamos sempre à frente da sala explicando no quadro para a 

turma os conteúdos exigidos pela grade curricular, pelos documentos oficiais e pelos livros 

didáticos, além da pouca participação dos alunos e alunas o que tornava o ensino apenas de 

cumprimento do currículo educacional.  

Além desses pressupostos, outro aspecto do ensino tradicional que marcava nossas 

aulas era a ausência da interação. Alunos e alunas constantemente enfileirados respondendo 

atividades individualmente e os trabalhos em duplas ou em grupo serviam mais para amenizar 

as notas baixas do que construir o aprendizado em conjunto. 

As habilidades linguísticas como pudemos observar nas dicas apresentadas, podem 

afastar até diríamos eliminar essas práticas tradicionais e dando espaço a interação trazendo 

movimentação, participação, criação de outras possibilidades de aprendizagem e colocando os 

alunos e alunas responsáveis, também, pelo processo de ensino aprendizagem e pela 

elaboração de estratégias para realizar as atividades. O que para nós confirma a ideia de 

Vygotsky (1998) quando fala “a interação social é essencial para o desenvolvimento cognitivo 

dos indivíduos, uma vez que é mediadora desse processo”.  

A interação passa a ser imprescindível na aprendizagem, aspecto salientado por 

Vygotsky que é o melhoramento do nível de aprendizagem e o mais importante é o sujeito 

conduzir suas ações sobre o meio, sabendo interagir com e sobre este meio. 

Conforme os alunos e alunas vão se interagindo nas atividades seguindo as orientações 

mediados também pelos conhecimentos prévios dos demais colegas e pela linguagem eles 

determinam a construção de uma aprendizagem em interação e na construção do 

conhecimento de forma mais autônoma na Língua Inglesa. 

Isso ocorre porque dentro da concepção do desenvolvimento dessas aulas há 

abordagem Colaborativa que é derivada como já mencionamos da psicologia histórico-

cultural que permite ao aluno a possibilidade do papel central no processo de ensino 

aprendizagem, assim como viabiliza a capacidade não só de aprender com os colegas mais de 

ensinar-lhes,bem diferente da forma tradicional que ocupava as nossas aulas durante algum 

tempo. 

Diferentemente de uma sala de aula tradicional, em que os aprendizes 

recebem passivamente o conhecimento do professor, na sala de aula em que 

se adota uma perspectiva colaborativa os alunos tornam-se participantes 

ativos no processo de aprendizagem (FIGUEIREDO, 2006, p. 23). 
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Além da abordagem Colaborativa temos a abordagem comunicativa que “incentiva o 

aluno a expressar aquilo que ele deseja ou de que precisa. As técnicas são interativas com 

trabalhos em pares ou pequenos grupos trabalhando muitas vezes simultaneamente na sala de 

aula” Almeida Filho (2013, p. 58).  

Nas dicas é possível enxergar pela perspectiva no que se referem à interação 

movimentada pelas habilidades linguísticas os alunos e alunas em um processo comunicativo, 

deixando de serem meros coadjuvantes no processo de ensino aprendizagem tornando-se 

personagens principais do aprender. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: The finish line, but not the end 

 

The Caterpillar and Alice looked at each other for some time in silence: at 

last the Caterpillar took the hookah out of its mouth, and addressed her in a 

languid, sleepy voice. 'Who are YOU?' said the Caterpillar. This was not an 

encouraging opening for a conversation. Alice replied, rather shyly, 'I—I 

hardly know, sir, just at present—at least I know who I WAS when I got up 

this morning, but I think I must have been changed several times since 

then.
40

. 
Lewis Carrol – Alice’s Adventures in Wonderland 

 

Assim como na introdução, a epígrafe que inicia as considerações finais da nossa 

dissertação também foi retirada do livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carrol. Na 

introdução, mostramos Alice conversando com o gato Cheshire. Agora, ela se encontra com a 

lagarta Absolem, a qual pergunta à Alice quem era ela – mal sabendo que esse tipo de 

pergunta não seria a melhor forma de começar um diálogo com a menina, pois as respostas 

dela nunca eram tão diretas. 

Essa epígrafe nos leva a refletir sobre a conclusão da nossa temática intitulada 

“Listening and Speaking: habilidades linguísticas no ensino/aprendizado da Língua Inglesa, 

na escola Maria Carmosina Pinheiro, de Porto Velho/RO”, tema que julgamos importante, por 

compreendermos que este favorecerá imensamente o ensino da Língua Inglesa, sobretudo nas 

escolas públicas, como também trará contribuições para outros professores, assim como 

contribuiu para nós. 

Pesquisar sobre esse tema foi uma experiência singular. Ao mesmo tempo em que a 

pesquisa nos exigiu muito trabalho, também nos proporcionou muitos conhecimentos, como 

olhar para nossa prática pedagógica, não no intuito de criticar, mas de pensar em soluções que 

contribuíssem para melhorar a aprendizagem dos alunos. 

 Entender a práxis como “um movimento operacionalizado simultaneamente pela ação 

e reflexão”, conforme ensina Ghedin (2005), apresenta-nos o entendimento de que o currículo 

não se limita apenas aos conteúdos programáticos, aos processos avaliativos e aos planos 

pedagógicos, mas devem ser considerados como um conjunto de processos e sujeitos. Dessa 

forma, a palavra de Moreira e Candau (2007) são complementos a refletir: 

                                                           
40

A Lagarta e Alice se olharam por alguns instantes em silêncio. Por fim, a Lagarta tirou a narguilé da boca e 

virou para Alice com uma voz lânguida e sonolenta. Quem é você? Perguntou a Lagarta. Essa não era a melhor 

maneira para encorajar Alice para uma conversa. Então, Alice replicou timidamente. Eu – Eu dificilmente sei, 

Pelo menos eu sabia quem eu era quando eu levantei essa manhã, mas eu acho que devo ter mudado muito desde 

então” (CARROL, 1992, p. 126) Da obra Alice in Wonderland. [Tradução nossa]. 
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[...] estamos entendendo currículo como as experiências escolares que se 

desdobram em torno do conhecimento, em meio a relações sociais, e que 

contribuem para a construção das identidades de nossos/as estudantes. 

Currículo associa-se, assim, ao conjunto de esforços pedagógicos 

desenvolvidos com intenções educativas. (MOREIRA; CANDAU, 2007, 

p.18) 
Fomos mobilizados para o estudo ao desenvolver uma atividade em que usávamos as 

habilidades linguísticas listening e speaking como protagonistas nessas atividades, pois isso 

nos levou a perguntar se seria possível que essas habilidades fossem propulsoras no processo 

de ensino aprendizagem da Língua Inglesa na escola pública. Noutras palavras, o 

questionamento consistia em saber se seria possível que os alunos da escola pública 

apresentassem melhores resultados no processo de aprendizagem da Língua Inglesa por 

intermédio do protagonismo dessas habilidades. 

A partir dessa concepção de protagonizar as habilidades listening e speaking, traçamos 

o nosso objetivo, o qual foi de analisar as potencialidades da Compreensão e Produção Oral 

como habilidades linguísticas protagonistas para ensinar e aprender inglês na escola pública, 

valendo-se da teoria Histórico-Cultural de Vygotsky e das Abordagens Colaborativa e 

Comunicativa, pela perspectiva da transformação da prática docente e da aprendizagem dos 

estudantes. 

Quando começamos nossa pesquisa, achávamos que nossas práticas estavam 

embasadas nas concepções da Psicologia Histórico-Cultural de Vygotsky. Pensávamos, até 

então, que desenvolvíamos as habilidades linguísticas de Compreensão e Produção Oral 

(listening e speaking) e de Compreensão e Produção Escrita (reading e writing) e que os 

alunos trabalhavam em interação na construção do aprendizado. Todavia, as atividades 

desenvolvidas ao longo desses 11 anos estavam pautadas em teorias e práticas tradicionais, 

conforme apresentamos em alguns momentos anteriores neste trabalho. 

Ter essa compreensão foi difícil, pois considerávamos a nossa prática boa, mas isso foi 

significativo, pois percebemos que refletir sobre nossa própria prática é muito mais que 

justificá-la. É preciso, de fato, pensar sobre ela a partir de seus resultados, pois se os alunos 

não vão bem, algo precisa ser mobilizado. 

Além disso, pensar sem referenciais, sem uma luz teórica, fruto de outras experiências 

realizadas, pode ser um segundo fracasso, pois corremos o risco de não avançar. Somente 

percebemos isso a partir das leituras, de buscas de literaturas mais recentes em periódicos e 

buscas por pesquisadores vinculados às universidades e centros que desenvolvem pesquisas 

sobre o ensino da Língua Inglesa. Foram necessárias muitas idas e vindas para entendermos 
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que seria necessário utilizar algumas estratégias aparentemente simples, mas que motivariam 

os alunos em direção ao interesse pela aprendizagem. 

Com isso, há que se destacar o desenvolvimento desse trabalho percebido em 

fragilidades pedagógicas. Foi a partir da assunção desse novo lugar – de quem investiga sua 

prática, reflete, mas considera para essa reflexão as teorias e práticas já produzidas – que a 

realização do trabalho foi possível. 

Desse modo, avançamos no desenvolvimento da pesquisa, buscando o alcance dos 

objetivos traçados e, principalmente, pudemos contribuir com as aprendizagens dos alunos da 

escola onde desenvolvemos nosso estudo. 

Ressaltamos a importância da autoavaliação, pois normalmente, como docentes, e até 

mesmo por um imperativo socialmente construído em torno da profissão, nossa tendência é 

querer ter as respostas e raramente nos interrogarmos sobre os problemas enfrentados em sala 

de aula. A grande sacada é não ter as respostas e sempre nos perguntarmos como poderíamos 

mudar, caso necessário. 

Para nós, quando nos perguntamos a respeito do Ensino da Língua Inglesa, a resposta 

obtida no período da pesquisa foi que podemos melhorar o ensino e aprendizagem da Língua 

Inglesa, com fundamento em Vygotsky, nas bases da Psicologia Histórico-Cultural e nas 

abordagens comunicativa e colaborativa, utilizando as habilidades de Compreensão e 

Produção Oral como propulsoras no processo de ensino e aprendizagem, mas não ignorando 

as habilidades de Compreensão e Produção Escrita. Nesta lógica, pelo que estudamos, as 

abordagens colaborativa e comunicativa têm seus fundamentos na Psicologia-Histórico 

Cultural. 

Há de se chamar a atenção para o fato de que a pesquisa também nos mostrou que a 

redução da carga horária para o ensino da Língua Inglesa prejudicou muito o trabalho e, 

consequentemente, o ensino da Língua Inglesa em escolas públicas. Temos a impressão que o 

objetivo, com isso, é culpar posteriormente os professores e chamá-los de incapazes, como o 

que hoje vem acontecendo em todas as mídias. 

Como docentes, inclusive com atuação em escolas de idioma, sabemos que será muito 

difícil aos alunos de escolas públicas demonstrarem proficiência e desempenho na leitura 

estudando inglês com apenas 45 (quarenta e cinco) minutos por semana. No entanto, é 

possível fazer algo em benefício de suas aprendizagens? Temos certeza que sim. Vimos que é 

possível, embora tenhamos que destacar o fato dessa tarefa não ser simples. 
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Poderíamos ter avançado mais na qualidade e na melhoria do processo de ensino e da 

aprendizagem da Língua Inglesa, mas reconhecemos que o tempo de aula e a somatória desse 

tempo anual não são favoráveis aos docentes, tampouco aos alunos, que muitas vezes não 

terão outro tempo para estudar, haja vista que muitos deles contribuem com atividades para 

ajudar na renda familiar ou nas atividades domésticas – inclusive cuidando de irmãos 

menores, conforme ouvimos diversas vezes em suas “desculpas” por não terem realizado as 

respectivas tarefas. 

Essas dificuldades impostas pelas políticas educacionais em relação à quantidade e 

tempo de aula nos impossibilitaram, por exemplo, de trabalhar mais diálogos com os alunos 

na sala de aula e de criar mais situações de trabalhos comunicativos e colaborativos. 

No entanto, apesar de todos os desafios, a pesquisa sobre as habilidades linguísticas 

listening e speaking como propulsoras no processo de ensino e aprendizagem da Língua 

Inglesa com base nas teorias já mencionadas mostrou-nos a viabilidade de ensinar e aprender 

Inglês na escola onde somos professores. Além disso, entendemos o quão importante são os 

saberes e as experiências na prática pedagógica e pesquisas sobre elas. 

Cabe-nos, portanto, reforçar a importância do trabalho em interação e trazer nossos 

alunos mais para o centro do processo de aprendizagem, compartilhando as responsabilidades 

nos processos de aprendizagem e permitindo descortinar outras riquezas inerentes em cada 

um, de modo a compor o cenário das nossas salas de aula. 

Essas observações são importantes porque, de certa forma, também mostram as 

mudanças ocorridas na prática metodológica como uma nova concepção do ensinar, na 

perspectiva dos professores, e do aprender, sob a ótica dos os alunos. 

Considerando as transformações e os resultados destas mudanças, sugerimos aos 

docentes da mesma área de Língua Estrangeira, principalmente àqueles que não trabalham 

com as Habilidades Linguísticas listening e speaking, a se posicionarem nesta perspectiva, 

utilizando tais atividades como promotoras da (co)construção da aprendizagem dos alunos e 

do melhoramento do ensino da Língua Inglesa. 

É necessário esclarecer que não propomos substituições, mas apontamos outras 

possibilidades a serem exploradas, que, em nossa experiência na escola Maria Carmosina 

Pinheiro, apresentaram resultados significativos. 

Além de apontar para essas possibilidades de ensinar Inglês na escola, a pesquisa 

trouxe à tona muitas questões, que provavelmente possibilitarão outras pesquisas futuras, as 

quais podem ser realizadas tanto pelos pesquisadores quanto por aqueles que almejam 
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compreender e contribuir com a Língua Inglesa, principalmente em se tratando do ensino na 

escola pública. Evidentemente, refiro-me a colegas professores que, na condição de 

professores pesquisadores, poderão avançar com pesquisas que tenham suas práticas como 

centro da investigação e seus alunos como centro de seu planejamento, com práticas 

intervencionistas. 

Na possibilidade de realizar outra pesquisa, vamos nos deparar com outra estrada, da 

mesma forma que nos deparamos quando iniciamos a caminhada pelo processo de ensino e 

aprendizagem por meio das habilidades linguísticas listening e speaking. 

Porém, percorreremos mais preparados esses novos caminhos, para observarmos e 

fazermos outras leituras. Em relação à atual caminhada, o que antes não sabíamos – ou que 

julgávamos muito certo – foi modificado, transformado e ressignificado. 

Ainda, destacamos não termos a pretensão de que nossos achados, nossas descobertas 

e nossas transformações possam mudar o mundo, mas queremos e almejamos a transformação 

de algumas práticas, assim como nos sentimos hoje. Amanhã, já não seremos mais os 

mesmos. 

É como Alice, retomando, em sua conversa com a lagarta, quando disse que, ao 

acordar pela manhã, não sabia exatamente quem era ela, mas já havia percebido algumas 

mudanças. Do mesmo modo, nós, ao iniciarmos a pesquisa, não fazíamos ideia das 

transformações que viriam. Hoje, percebemos as mudanças. Agora, temos uma grande 

certeza: temos ainda muito a aprender e a buscar rumo à melhoria desses vitais processos de 

ensinar e de aprender. 

Após essa pequena transformação em nossa forma de pensar e de agir, queremos, com 

as novas asas do conhecimento, voar, voar e voar rumo às descobertas de novas maneiras de 

ser um professor educador, certos e convencidos de nossa incompletude, de nosso 

inacabamento (FREIRE, 1996).  
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ANEXO A – PLANEJAMENTO BIMESTRAL 

 

  

PLANEJAMENTO BIMESTRAL 

3º BIMESTRE 

MAIO/JULHO 2018 

DISCIPLINA SÉRIE/TURMA PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

L.E.M. Inglês 9º ano A/B/C/D/ Valterlei Freitas 

 

 

 

 

 

 

Conteúdos Modal Verbs; Verb tenses (review) 

Sequência 

Didática 

 

 

Aula 01 - 03 de mail de 2019  

 

Habilidades linguísticas: Compreensão Oral (Listening) e 

Compreensão Escrita (reading) 

Descrição da atividade  
Nesta primeira aula os alunos e alunas irão praticar a Habilidade 

Linguística: Compreensão Oral (Listening) através do texto: Soccer 

Match.  

Tocaremos o áudio quantas vezes necessárias procurando fazer 

intervenções de compreensão daquilo que estão ouvindo. Além 

disso, nessas intervenções, são trabalhadas a compreensão 

gramatical e a leitura do texto.  

Tempo: 45 minutos 

Sequência 

Didática 

Aula 02 - 08 e 09 de mail de 2019  

 

Habilidades linguísticas: compreensão oral (listening) e produção 

oral (speaking) 

Descrição da atividade  
Na segunda aula os alunos e alunas irão praticar a Habilidade 

Linguística: Compreensão Oral (Listening) e Produção Oral através 

do texto: Soccer Match.  

Novamente tocaremos o áudio quantas vezes necessárias fazendo 

intervenções de lembranças daquilo que ouviram e entenderam da 

aula anterior.  

Objetivo Geral: analisar o potencial da compreensão e produção oral como habilidades 

linguísticas protagonistas para ensinar e aprender inglês na escola pública, baseado na teoria 

vygotskyana da psicologia histórico-cultural (VIGOTSKI, 1998), nas abordagens colaborativa 

(FIGUEIREDO, 2006) e comunicativa (ALMEIDA FILHO, 2013). 
Objetivo específico: aplicar as habilidades compreensão e produção oral na prática docente 

protagonizando-as para ensinar e aprender inglês, utilizar as abordagens colaborativa e 

comunicativa a fazer interação no desenvolvimento das atividades no processo de ensino e 

aprendizagem da Língua Inglesa 
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Depois para trabalhar a Habilidade Produção Oral (speaking) os 

alunos e alunas vai repetir com auxílio do professor o diálogo 

proposto. 

Tempo: 45 minutos 

Sequência 

Didática 

Aula 03 - 15 e 17 de mail de 2019.  

 

Habilidades linguísticas: compreensão oral (listening), produção 

oral (speaking) e produção escrita (writing). 

Descrição da atividade  
Na terceira aula os alunos e alunas praticam as habilidades 

linguísticas: compreensão oral (listening) e produção oral através do 

texto: Soccer Match.  

Novamente é tocado o áudio quantas vezes necessárias fazendo 

intervenções de lembranças daquilo que ouviram e entenderam da 

aula anterior.  

Depois para trabalhar a habilidade produção oral (speaking) os 

alunos e alunas repetem com auxílio do professor o diálogo 

proposto. 

Para trabalhar a Produção Escrita (writing) os alunos e alunas 

realizarão um ditado. O professor com o texto no quadro dita a frase 

ou a palavra e os alunos e alunas leem e escreve no caderno.  

Nosso objetivo com o ditado é iniciar a prática escrita.  

Tempo: 45 minutos 

Sequência 

Didática 

Aula 04 - 22 e 24 de mail de 2019  

 

Habilidades linguísticas: compreensão oral (listening), produção 

escrita (writing) e produção oral (speaking). 

Descrição da atividade  
Na quarta os alunos e alunas praticam as habilidades linguísticas: 

compreensão oral (listening) e produção escrita através de exercícios 

de completar a lacunas.  

É tocado o áudio quantas vezes necessárias do exercício proposto.  

Depois para trabalhar a habilidade produção oral (speaking) os 

alunos e alunas repetem com auxílio do professor as frases do 

proposto exercício. 

Para trabalhar a produção escrita (writing) os alunos e alunas 

realizarão um ditado. O professor com o texto no quadro dita a frase 

ou a palavra e os alunos e alunas leem e escreve no caderno.  

Tempo: 45 minutos 

Sequência 

Didática 

Aula 05 - 29 e 31 de mail de 2019  

 

Habilidades linguísticas: compreensão escrita (reading), produção 

escrita (writing). 

Descrição da atividade  
Na quinta aula os alunos e alunas praticam as habilidades 

linguísticas: Compreensão Escrita (reading), produção escrita 

(writing). Realizando exercícios para trabalhar, conteúdo gramatical, 

compreensão de texto etc. 

Tempo: 45 minutos 
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Sequência 

Didática 

Aula 06 - 29 e 31 de mail de 2019  

 

Habilidades Linguísticas: Compreensão Escrita (reading), 

Produção Escrita (writing). 

Descrição da atividade  
Na sexta aula os alunos e alunas praticam as Habilidades 

linguísticas: Compreensão Escrita (reading), Produção Escrita 

(writing).  

Diferente da aula 05 a qual trabalhava individualmente exercícios 

com conteúdo gramatical e compreensão de texto etc. A sexta aula 

tem o mesmo entendimento de exercícios, porém são realizados em 

grupo.  

Tempo: 45 

Sequência 

Didática 

Aula 07 – 12 e 14 de junho de 2019 

 

Habilidades linguísticas: compreensão oral (listening), produção 

escrita (writing), compreensão escrita (reading)  

Descrição da atividade  
Nesta sétima aula como o diálogo: Soccer Match são duas pessoas 

conversando, os alunos e alunas se organizam em duplas para juntos 

estudarem e montar uma estratégia de apresentação. Esta poderá ser 

na sala de aula ou em forma de vídeo.  

Tempo: 45 

Sequência 

Didática 

Aula 08 - 18 e 21 de junho de 2019 

 

Habilidades linguísticas: compreensão oral (listening), produção 

escrita (writing), compreensão escrita (reading).  

Descrição da atividade  
Nesta oitava aula é reservada para a continuação dos estudos para 

apresentação do diálogo.  

Tempo: 45 

Sequência 

Didática 

Aula 09 – 26 e 28 de junho de 2019  

 

Habilidades linguísticas: produção oral  

Descrição da atividade  
Nesta nona aula é reservada para apresentação do diálogo.  

Tempo: 45 

Sequência 

Didática 

Aula 10 – 03 e 05 de agosto de 2019  

 

Habilidades linguísticas: produção oral 

Descrição da atividade  
Nesta décima aula é reservada para apresentação do diálogo.  

Tempo: 45 
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ANEXO B – PLANO ANUAL 2013 

 

 

 

 

  EMENTA CURRICULAR – 2013 

DISCILPINA: 

 L. E. M. – Inglês 

CH:  

40h 

ETAPA:  

9º Ano 

TURNO:  

Vespertino 

PROFESSOR:  

Valterlei Freitas 

TITULAÇÃO:  

Licenciado em Literatura e Língua Inglesa 

EMENTA: Um dos propósitos ao se trabalhar com a Língua Estrangeira é ampliar o universo 

cultural do aluno; para isso é necessário trabalhar a língua significativamente, fazendo os alunos e 

alunas utilizarem a Língua Estrangeira Moderna – Inglês nas situações do seu dia a dia, 

relacionadas ao seu cotidiano: escola, vida social, trabalho e lazer. comunicativa do educando. 

CONTEÚDO: 

1º BIIMESTRE 

UNIDADE 1:  

 Unit 1 – What do you do for a living? 

 Review of simple Present; Present Progressive; Can; 

 Expressões úteis no context escolar; 

 Profissões. 

 Unit 2 – The world of fashion. 

 Question Wods; 

 Simple past (review) 

 Phrasal verbs.         

2º TRIMESTRE 

UNIDADE 2: 

 Unit 3 – What’s new? 

 Past progressive (affirmative, negative, and interrogative forms); 

 American English / British English; 

 Unit 4 – A cleaner planet. 

 Comparative forms of adjectives  

 Palavras homônimas;  

 Unit 5 – Our Small World. 

 Superlative form of adjectives 

 Adjetivos. 

                             3º BIMESTRE 

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO 

E. E. E. F. MARIA CARMOSINA PINHEIRO 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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UNIDADE 3:  

 Unit 6 – Teens have a voice. 

 Countable and uncountable nouns: Many, much, little, few, a lot of; 

 Homófonos. 

 Unit 7 – Communication. 

 Can, could 

 May, might 

 Palavras confuses. 

 Unit 8 – Let’s make it a better world. 

 Future with will; 

 Formação de adjetivos: sufixo –er; 

4º BIMESTRE 

UNIDADE 4: 

 Unit 9 – Relationship 

 Should; must (n’t) 

 Have to. 

 Expressões relativas a relacionamentos. 

 Unit 10 – T is for Teens. T is for talento! 

 Relative Pronouns and Adverbs: who, which, where, that 

 Verbos e seus complementos. 

 

OBJETIVO GERAL: 

 Desenvolver atividades que criem contextos relevantes para a prática da compreensão e da 

expressão leitura e escrita em Língua Inglesa. 

 Promover a reflexão entre o uso da linguagem em geral (e da Língua Inglesa em particular) 

e o exercício da cidadania. 

      

METODOLOGIA: 

        A metodologia empregada é o da comunidade de investigação que funciona basicamente da 

seguinte maneira:  

 Exercícios no livro didático; 

 Exercícios avaliativos; 

 Pesquisas; 

 Trabalhos individuais e em grupos. 

RECURSOS: 

 Quadro branco; Livro didático. 

AVALIAÇÃO: 

A avaliação do aluno será um processo contínuo, cumulativo, educativo, processual e 

coletiva na qual tem como objetivo verificar a aprendizagem, o aproveitamento do educando e serão 

realizadas da seguinte forma: 

 Atividades avaliativas: - Trabalhos individuais e em grupo; Entrega na data estabelecida 
e Organização das atividades; Valor: 4.0 pontos cada. 
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 Organização, exercícios no caderno e assiduidade. Valor 1.0 ponto 

 Avaliação bimestral: Projetos, organização, compromisso. Valor: 50 pontos.  

 

* Todas as notas serão somadas, media bimestral. 

BIBLIOGRAFIA: 

SANTOS, Denise, English for Teens / 1ª Edição. São Pulo: ; ATICA, 2011. 
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ANEXO D – AVALIAÇÃO BIMESTRAL 
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ANEXO E – QUADRO DE NOTAS – 2018 

Turma 9º ano - A  
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9º ano - B 
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9º ano – C 

 



116 

9º ano – D 

 

 


