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RESUMO 

 

Esta pesquisa, de natureza qualitativa e base etnográfica, objetiva investigar a (co) construção 

de conhecimentos teórico-práticos na formação inicial de professores de língua inglesa no 

norte do Brasil a partir de uma perspectiva sociocultural, conforme proposta por, 

principalmente, Johnson (2009), Vieira-Abrahão (2012), Johnson e Golombek (2011, 2016) e 

Lantolf e Poehner (2014), respondendo à grande pergunta de pesquisa: Como se dá a (co) 

construção de conhecimentos teórico-práticos na formação inicial de professores de inglês em 

uma universidade pública no norte do Brasil?. Outras três questões orientaram o 

desenvolvimento desta investigação: (1) Quais conceitos cotidianos e científicos de língua, 

ensino e aprendizagem são apresentados pelos alunos-professores antes de cursarem a 

disciplina de Metodologia I?; (2) Quais conceitos científicos de língua, ensino e aprendizagem 

são introduzidos e de que modo são trabalhados nas disciplinas de Metodologia I e II e 

Estágio I e II?; (3) Quais conceitos cotidianos e científicos de língua, ensino e aprendizagem 

podem ser inferidos das práticas e dos discursos dos alunos-professores por ocasião dos 

estágios supervisionados e como esses conceitos se relacionam aos conceitos científicos 

introduzidos nas disciplinas de Metodologia I e II e Estágio I e II? . Os instrumentos de coleta 

e geração de dados utilizados foram gravações de aulas em áudio, diários da pesquisadora, 

questionários, sessões de feedback, entrevistas e relatórios de estágio. Os resultados 

mostraram que a maioria dos conceitos de língua, ensino e aprendizagem apresentados pelos 

futuros professores refere-se a concepções tradicionais. Os conceitos científicos de língua, 

ensino e aprendizagem introduzidos no curso de formação são oriundos dos paradigmas 

estrutural e comunicativo de ensino de línguas estrangeiras e foram diretamente transmitidos 

aos alunos-professores. No estágio supervisionado, os conceitos que sobressaíram 

possivelmente dizem respeito aos adquiridos por meio da aprendizagem de observação, com 

pouca influência dos conceitos introduzidos no curso de formação. 

 

Palavras-chave: formação de professores de línguas, perspectiva sociocultural, conceitos 

cotidianos e científicos.  

 

 



ABSTRACT 

 

This ethnographic and qualitative research study aims at investigating the (co) construction of 

teacher knowledge in initial teacher education in the north of Brazil from a sociocultural 

perspective as proposed mainly by Johnson (2009),Vieira-Abrahão (2012), Johnson and 

Golombek (2011, 2016) and Lantolf and Poehner (2014), answering the major research 

question: How does the (co) construction of teacher knowledge occur in initial teacher 

education in the north of Brazil?. Three other questions oriented the development of this 

investigation: (1) What language, teaching and learning everyday and scientific concepts are 

held by teacher-learners before taking Metodologia I? (2) What language, teaching and 

learning scientific concepts are introduced and how are they worked in Metodologia I and II 

and Estágio I and II?; (3) What language, teaching and learning everyday and scientific 

concepts can be inferred from the teacher-learners’ practices and discourses at internship and 

how are these concepts related to the scientific ones introduced in Metodologia I and II and 

Estágio I and II? The instruments used to collect data were audio class recordings, 

researcher’s diaries, questionnaires, feedback sessions, interviews and internship reports. The 

results showed that most language, teaching and learning concepts held by the future English 

teachers refer to traditional conceptions. The language, teaching and learning scientific 

concepts introduced in the teacher education program came from structural and 

communicative paradigms in the second language teaching framework and were directly 

transmitted to teacher-learners. At internship the inferred concepts are likely to refer to the 

ones acquired through apprenticeship of observation, with little influence from the ones 

introduced in the teacher education program.   

 

Keywords: second language teacher education, sociocultural perspective, everyday and 

scientific concepts.  
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Neste texto introdutório, destaco a relevância das pesquisas em formação de 

professores de línguas na Linguística Aplicada (LA), principalmente no Brasil, enfocando o 

processo formativo à luz da teoria sociocultural vigotskiana. Estabelecida a lacuna de 

pesquisa, justifico o desenvolvimento deste trabalho, apresentando os objetivos específicos e 

as perguntas de pesquisa. Por fim, abordo a organização da tese, considerando o que é 

discutido em cada capítulo. 

Antes de apresentar a justificativa e a relevância do tema de pesquisa, considero 

pertinente apontar o objetivo geral deste estudo: investigar a (co) construção de 

conhecimentos teórico-práticos na formação inicial de professores de língua inglesa no norte 

do Brasil a partir de uma perspectiva sociocultural, conforme proposta por, principalmente, 

Johnson (2009), Vieira-Abrahão (2012), Johnson e Golombek (2011, 2016) e Lantolf e 

Poehner (2014). 

 

1.1 Justificativa e relevância do tema de pesquisa 

 

Nos últimos anos, principalmente a partir da década de 1990, é expressivo o interesse 

de pesquisadores brasileiros e estrangeiros na área de formação de professores de línguas 

tanto inicial quanto continuada, tendo em vista a vasta publicação de obras voltadas a esse 

tema (TEDICK, 2005; RICHARDS e FARRELL, 2005; BARCELOS e VIEIRA-ABRAHÃO, 

2006; KUMARAVADIVELU, 2003, 2006, 2012; GIL e VIEIRA-ABRAHÃO, 2008; 

TELLES, 2009; BURNS e RICHARDS, 2009; GIMENEZ e MONTEIRO, 2010; CELANI, 

2016, dentre outros). Além disso, a realização de eventos, como o Congresso Latino-

Americano de Formação de Professores de Línguas (CLAFPL), vem contribuindo para o 

fortalecimento e divulgação das pesquisas, que têm tratado da investigação de diversos 

assuntos com diferentes referenciais teóricos e metodológicos. Os catorze eixos temáticos do 

último CLAFPL
1
 mostram a variedade de tópicos dos estudos, dentre os quais destaco 

letramentos, identidades do professor, políticas linguísticas e a formação docente, currículos 

de formação docente, tecnologias digitais, estágio e parcerias universidade-escola, avaliação 

educacional, cognições e emoções.  

Em relação à fundamentação teórica dos estudos, mapeamentos recentes de pesquisas 

realizadas revelam que ciências da cognição e de teorias socioculturais têm oferecido 

                                                           
1
 O VI CLAFPL (Congresso Latino-Americano de Formação de Professores de Línguas) – Diálogos 

(im)pertinentes entre formação de professores e aprendizagem de línguas foi realizado em Londrina-

PR, de 25 a 27 de outubro de 2016. 
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importantes subsídios para o desenvolvimento de trabalhos no âmbito da formação de 

professores de línguas (GIMENEZ, 2011). Desde a última década, com a virada sócio-

histórico-cultural nas ciências sociais e humanas, bem como nas pesquisas e práticas de 

formação de professores (MATEUS, 2009), há um crescimento, mesmo que tímido no Brasil, 

nos estudos sobre formação de professores de línguas a partir da perspectiva sociocultural 

proposta por L. S. Vigotski
2
.  

Vigotski e sua teoria do desenvolvimento humano denominada teoria sociocultural ou 

sócio-histórica são bem conhecidos no Brasil (FERREIRA, 2010). Além da Psicologia, a 

Educação e a LA têm utilizado os pressupostos da teoria sociocultural na investigação 

educacional. Na LA, particularmente na área de ensino e aprendizagem, as contribuições 

dessa vertente teórica tornaram-se evidentes a partir da década de 1980 (FERREIRA, 2012)  

nos Estados Unidos com pesquisadores como James Lantolf e William Frawley, que estavam 

interessados nas potencialidades desse ponto de vista para a aprendizagem de línguas 

(FONTANA et. al., 2015).  

Já em nosso país, os primeiros estudos surgiram somente no final da década de 1990. 

De acordo com um levantamento realizado nos bancos de dados online dos portais eletrônicos 

da Capes Periódicos, Capes Teses e Dissertações e o Banco Digital de Teses e Dissertações 

entre os anos 2000 e 2014, foram encontrados dezoito trabalhos fundamentados pela teoria 

sociocultural no contexto de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras (GOMES, 

D’ANDREA, MARQUES, 2015). A interação foi o tema mais recorrente, além da 

colaboração, tecnologia, crenças e formação de professores, conforme listam as referidas 

autoras. 

Como uma tendência nas pesquisas apontada por Gimenez (2011), a formação de 

professores à luz da perspectiva sociocultural vem recebendo cada vez mais atenção dos 

pesquisadores. Destaco a obra de Johnson (2009a), que delineia a formação de professores de 

línguas a partir da perspectiva sociocultural vigotskiana. No Brasil, ainda são escassos os 

estudos conduzidos com base nesse referencial teórico, visto que há apenas vinte e um 

trabalhos entre teses e dissertações, de acordo com um levantamento realizado pela 

pesquisadora em 03 de março de 2017 na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações. Dentre eles, oito investigações foram realizadas no Programa de Pós-Graduação 

em Estudos Linguísticos da UNESP, campus de São José do Rio Preto-SP, sendo que duas 

                                                           
2
 Optei pela grafia “Vigotski” por ser a utilizada nas traduções brasileiras de suas obras A construção 

do pensamento e da linguagem e A formação social da mente que são as consideradas neste trabalho. 

É importante lembrar que a depender da tradução grafias diferentes são empregadas: por exemplo, as 

inglesas grafam “Vygotsky”, enquanto as espanholas, “Vygotski”. 
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teses e uma dissertação estão em andamento, previstas para serem defendidas no início de 

2018.  

No quadro 1, aponto os estudos desenvolvidos no Programa da UNESP, onde os 

trabalhos estão concentrados: 
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Quadro 1 – Estudos sobre formação de professores de línguas de uma perspectiva 

sociocultural desenvolvidos na UNESP 

Autor Nível Ano de 

conclusão 

Título 

Ana Cristina 

Biondo Salomão 

Tese 2012 A cultura e o ensino de língua estrangeira: 

perspectivas para a formação continuada no 

projeto Teletandem Brasil 

Patrícia Fabiana 

Bedran 

Tese 

 

2012 A formação inicial do professor no e para o 

contexto virtual e a construção de Comunidades de 

Prática
3
 

Selma Maria 

Abdalla Dias 

Barbosa 

Tese 2014 A formação inicial de professores de inglês como 

espaço para a (re)construção de identidades 

Janara Barbosa 

Baptista 

Tese 2015 Contradições no uso de tecnologias em contexto 

de estágio de um curso de Letras: o professor de 

inglês em formação inicial no ensino superior 

privado 

Fátima 

Aparecida 

Cezarin dos 

Santos 

Tese 2015 A agência humana do professor de inglês no 

desenvolvimento de saber glocal na perspectiva 

sócio-histórica e dialética 

Juliana Freitag 

Schweikart 

 

Tese 2016 A formação inicial do professor de línguas por 

meio do uso de recursos tecnológicos no ensino de 

língua inglesa para crianças: conflitos e 

contradições 

Olandina Della 

Justina 

Tese 2016 O papel da supervisora de área na coformação por 

meio do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID)- Língua Inglesa 

Fernando 

Silvério de Lima 

Tese 2017 Trajetórias em espiral: a formação histórico-

cultural de professores de inglês 

Fabiano Silvestre 

Ramos 

Tese SOU PORQUE SINTO: Um estudo histórico-cultural sobre 

identidades profissionais e emoções na formação inicial de 

professores de inglês (título provisório) 

Kátia Marques 

da Silva 

Tese A coconstrução de conceitos acadêmicos na formação inicial de 

professores de língua estrangeira – inglês em aulas de Metodologia 

e no Estágio Supervisionado em um curso de Letras (título 

provisório) 

Jéssica Laira de 

Araujo Esgoti 

Uliana 

Dissertação A (co) construção de conhecimentos em aulas de inglês 

instrumental sob a perspectiva sociocultural (título provisório) 

 

                                                           
3
 O conceito “Comunidade de Prática” foi cunhado por Wenger e Lave (1991) como reunião de grupo 

de pessoas, de maneira informal, que apresentam interesses e paixões em comum e que, coletivamente, 

podem aperfeiçoar algo que eles fazem. Este conceito pode ser aplicado em diversas áreas, como por 

exemplo, nas associações, organizações, setores governamentais e educação. De acordo com Wenger e 

Snyder (2000), o principal objetivo da Comunidade de Prática é desenvolver a capacidade dos 

membros e construir e desafiar conhecimento, os membros se autosselecionam e, movidos pela paixão, 

confiança e identificação com as pessoas do grupo, permanecem juntos pelo tempo que julgarem 

necessário (BEDRAN, 2012). 
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Em seu trabalho
4
, Salomão, em 2012, buscou compreender a concepção de cultura de 

professores em serviço e suas crenças sobre a língua-cultura que ensinam, bem como as 

contribuições de uma formação continuada que contemple esses aspectos de forma teórica e 

prática. Os resultados indicaram a necessidade de reconceitualização dos conceitos de cultura, 

intercultural, competência comunicativa e competência intercultural de modo a dissociá-los da 

ideia de conjunto de conhecimentos sobre os produtos, práticas e perspectivas de um povo, 

incorporando a dinamicidade e complexidade trazidas pelo pensamento pós-moderno à ideia 

de cultura, além da necessidade de uma revisão na base de conhecimentos da formação de 

professores de línguas no que tange ao ensino e à aprendizagem de cultura. 

No mesmo ano, Bedran, considerando a necessidade de compreender a formação 

inicial de professores de línguas no e para o contexto virtual a partir da constituição de uma 

Comunidade de Prática, objetivou investigar os recursos humanos, metodológicos e 

tecnológicos que foram utilizados por uma professora-mediadora e por professores em 

formação inicial na configuração de uma comunidade de prática e se e como esses recursos 

possibilitaram o desenvolvimento de uma prática reflexiva por parte dos envolvidos. Os 

resultados alcançados evidenciaram que a utilização de instrumentos e ambientes tecnológicos 

e dos recursos humanos, metodológicos e tecnológicos constituíram um habitat tecnológico 

que foi a base para o desenvolvimento da Comunidade de Prática, em que se buscava motivar 

o desenvolvimento de uma prática reflexiva. 

Em 2014, Barbosa defendeu sua tese, que teve como propósito investigar e analisar o 

complexo processo de (re) construção das identidades culturais, profissionais e sociais de 

alunos de um curso de Letras. Por meio da análise de relatos reflexivos realizados pelos 

professores em formação ao longo de quatro semestres da disciplina de Estágio 

Supervisionado, relatos e interações postados em uma Comunidade de Prática e de sessões 

temáticas promovidas durante o processo de investigação, a autora obteve resultados que 

indicaram uma interligação dos fatores sociais, cognitivos e emocionais de (re) construção de 

identidades recorrentes no contexto virtual e presencial. Além disso, foi possível observar 

sincronicamente o complexo processo de (re) construção e o fluxo e a transitoriedade dessas 

identidades, bem como a relevância da disciplina de Estágio Supervisionado para a (re) 

construção identitária dos professores participantes. 

No ano seguinte, Baptista, com base na Teoria da Atividade (ENGESTRÖM, 1999, 

por exemplo) objetivou verificar como ocorre a formação de professores em relação ao uso de 

                                                           
4
 Todas as informações sobre as pesquisas como, por exemplo, objetivos e resultados, foram retirados 

do resumo dos trabalhos disponibilizados na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. 
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tecnologias de informação e comunicação durante um estágio de língua inglesa, que faz parte 

de uma disciplina a distância que enfoca esse uso, de um curso de Licenciatura em Letras, 

investigando como um grupo de futuros professores lida com essas tecnologias e quais 

contradições são enfrentadas. Os resultados mostraram que a experiência na disciplina a 

distância possibilitou discussão e reflexão sobre tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem de línguas, embora a utilização das tecnologias no estágio tenha sido de modo 

tradicional. Além disso, contradições históricas pareceram influenciar o sistema de Atividade 

investigado no que diz respeito à infraestrutura para o desenvolvimento do estágio. 

Também em 2015, o estudo de Santos teve como objetivo geral interpretar e discutir o 

agenciamento de uma professora de língua inglesa no desenvolvimento de saber glocal, que 

atuou em duas escolas municipais de educação integral. A autora descobriu que na prática da 

participante foi privilegiado o uso de um saber global, sem haver o desenvolvimento de um 

saber local que rompesse com o saber global. No entanto, a prática da professora participante 

foi permeada pela agência humana mediada na interrelação dos elementos humanos, materiais 

e institucionais de seu contexto construídos sócio-historicamente. 

Em 2016, Schweikart, com o suporte da Teoria da Atividade, objetivou investigar 

conflitos e contradições que podem emergir da atividade curso de extensão para uso de 

ferramentas tecnológicas digitais em oficinas de língua inglesa para crianças oferecido a 

alunos de um curso de Letras, bem como as possíveis contribuições dos conflitos e 

contradições à sua formação inicial. Os resultados obtidos revelaram que a experiência com o 

curso de extensão possibilitou que os professores em formação inicial e a formadora 

discutissem e refletissem sobre o uso de ferramentas tecnológicas para o ensino da língua 

inglesa para crianças. O processo de planejamento, reflexão, ação e mudança foram 

caracterizados pela existência de conflitos e contradições emergentes desse sistema de 

Atividade (curso de extensão) que apresentaram contribuições ao processo de formação inicial 

dos participantes. 

O trabalho de Justina, também no mesmo ano, discute sobre o papel da professora de 

educação básica que participava como supervisora de área na (co) formação inicial do 

professor de língua inglesa e fazia parte do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID), focalizando como se configurou o processo de mediação entre a professora 

supervisora e três alunas-professores participantes do PIBID e como se deu a atuação da 

professora no desenvolvimento da competência didático-pragmática. Dentre os resultados 

alcançados, destacam-se a relevância da interação entre as duas instituições de ensino – 

universidade e escola – para a formação inicial do professor de línguas. 
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Mais recentemente, em 2017, Lima defendeu sua tese sobre a formação de professores 

de língua estrangeira de uma perspectiva histórico-cultural por meio de pesquisa narrativa 

com desenho qualitativo longitudinal, em que foram reconstruídas as trajetórias de três 

professores de inglês em formação inicial ao longo de quatro anos. As trajetórias foram 

delineadas sob a forma de um espiral em que os diferentes eventos se relacionavam e cada 

avanço foi marcado pela etapa anteriormente percorrida. No espiral, as lacunas foram 

consideradas como tentativas de avanço que retornam a uma etapa incompleta; embora 

percorrida, essa etapa representou limitações que causaram impacto no avanço do estágio 

atual. Os resultados sugeriram que a perspectiva sociocultural possibilita a interpretação do 

perfil contemporâneo do professor de línguas como um processo complexo em que os 

conflitos são essenciais para compreender as lacunas que competem com o desenvolvimento. 

A investigação de Ramos (em andamento) visou a compreender a interrelação entre as 

emoções vivenciadas por duas professoras de língua inglesa, bem como o processo de (re) 

construção de identidades profissionais no contexto de formação inicial de professores de 

línguas. Tendo em vista que as emoções são funções psicológicas superiores, atuando como 

instrumentos de mediação da atividade humana, a ação do professor é mediada por suas 

emoções vivenciadas em sala de aula. Os resultados alcançados até o momento apontam que o 

processo de construção e negociação de identidades profissionais no contexto investigado é 

mediado pelas emoções vivenciadas pelas participantes. 

O objetivo do trabalho de Silva (em andamento) foi investigar, segundo os princípios 

da perspectiva sociocultural na formação de professores de línguas, as possíveis ocorrências 

de (co) construção de conhecimentos (conceitos) nas aulas da disciplina de Metodologia e 

Estágio Supervisionado de um curso de Letras. Os resultados mostraram que o professor em 

formação participante da pesquisa apresenta conceitos sobre ensino e aprendizagem de 

línguas, mas têm dificuldades para verbalizar e contextualizar esses conceitos. 

Por fim, em sua dissertação de mestrado (em andamento), Uliana objetivou analisar 

como ocorre o processo de ensino-aprendizagem em aulas de uma disciplina de inglês 

instrumental em um curso técnico oferecido por uma instituição técnica pública paulista a 

partir de uma perspectiva sociocultural. Os resultados preliminares indicam que embora as 

aulas da professora participante tenham sido ministradas de maneira tradicional, foi possível 

observar momentos de (co) construção de conhecimentos, em que seu papel foi o de 

mediadora. Já os alunos, na maioria das vezes, exerceram um papel mais passivo do que ativo 

durante o processo de ensino-aprendizagem. 
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Conforme foi possível observar, os resultados desses estudos sugerem que a teoria 

sociocultural possibilita uma melhor compreensão do processo formativo do professor de 

línguas, com foco na aprendizagem e no desenvolvimento do pensamento conceitual desse 

profissional pré e em serviço, repleto de contradições, avanços e retrocessos. Ademais, tendo 

em vista que a formação de professores é um processo histórico-cultural (LIMA, 2017), essas 

pesquisas revelam a importância da agência humana e da reflexão nas práticas socioculturais 

de ensinar e aprender línguas, bem como da mediação na (co) construção de conhecimentos 

teórico-práticos no curso de Letras, atribuindo um papel essencial ao curso de formação como 

lugar ideal para a instrução intencional e organizada (JOHNSON e GOLOMBEK, 2016) 

especialmente por meio de conceitos científicos.  

Também considero pertinente destacar o Grupo de Estudos Socioculturais na 

Formação de Professores de Línguas (GESFoPLE), cadastrado junto ao CNPq e coordenado 

pela Profa. Dra. Maria Helena Vieira Abrahão, cujo objetivo é desenvolver estudos que 

busquem compreender o processo de (co) construção de conhecimento teórico-prático pelo 

professor de línguas em formação. Tais estudos vêm sendo fundamentados pela perspectiva 

sociocultural vigotskiana e também pelos trabalhos de Johnson (2009a), Johnson e Golombek 

(2011) e Lantolf e Poehner (2014), que relacionam a teoria sociocultural ao desenvolvimento 

do professor de línguas. As pesquisas de Santos (2015), Lima (2017), Ramos (em 

andamento), Silva (em andamento), apresentadas no quadro 1, bem como o presente trabalho, 

estão vinculados a este grupo de estudos. 

Ao conduzir sua investigação, Lima (2017) reconheceu que há uma lacuna de 

pesquisas em LA com foco na construção de sentidos e no desenvolvimento do pensamento 

conceitual, o que aponta para a necessidade de mais pesquisas considerando a relação entre 

conceitos científicos e cotidianos de professores e alunos, bem como a compreensão pessoal 

desses sujeitos envolvidos em diferentes práticas pedagógicas no contexto escolar. 

Vieira-Abrahão (2014, p. 164) também defende a necessidade do desenvolvimento de 

estudos que privilegiem a construção de conhecimentos teórico-práticos na formação inicial 

de professores de línguas: 

 

Como pesquisadora e formadora de professores, vejo como extremamente 

necessário e relevante estudar a construção do conhecimento do professor em 

diferentes fases em cursos de licenciatura, de modo a trazer luzes sobre a influência 

de cada tipo de conhecimento na formação e no desenvolvimento teórico-prático 

desse profissional, uma vez que há escassez desse tipo de pesquisa no contexto 

nacional. 
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 Tais pesquisas justificam-se por poder auxiliar o aluno-professor a tomar consciência 

de seus próprios conceitos, na maioria das vezes, cotidianos, conforme esclarece a autora. 

Além disso, Vieira-Abrahão (2014) aponta que, conforme é discutido em Clandinin (1986), 

investigações dessa natureza proporcionam aos alunos-professores a oportunidade de 

examinarem e pensarem a respeito de suas concepções de ensino e aprendizagem, o que é 

essencial para educá-los no processo de reflexão. Esses estudos podem trazer contribuições 

para os formadores, auxiliando-os no planejamento de estratégias e na especificação de 

conteúdos de modo a desenvolver os diferentes tipos de conhecimento de forma apropriada 

(VIEIRA-ABRAHÃO, 2014), especialmente os conceitos científicos. 

Levando em conta as colocações de Lima (2017) e de Vieira-Abrahão (2014), 

somadas aos resultados de pesquisa aqui apresentados, esta investigação se volta para o 

estudo do conhecimento teórico-prático na formação de professores de língua inglesa, mas, 

desta feita, com o foco nas concepções de língua, ensino e aprendizagem, algo não estudado 

em pesquisas anteriores, e em um contexto no norte do país. O estudo desses conceitos é 

fundamental ao longo da formação do professor de línguas, pois as visões de língua, ensino e 

aprendizagem norteiam sua prática pedagógica. Esta investigação está voltada para um 

contexto que quase não recebe atenção, que é o norte do Brasil, visto que as pesquisas 

dedicam-se, em sua grande maioria, ao estudo da formação do professor de línguas nas 

regiões sudeste e sul do país. Assim, é possível abrir espaço para aproximar a região norte, 

integrando-a às pesquisas na LA. Ações como essas já começaram a ser desenvolvidas: em 

2016, o IV Colóquio Regional de Linguística Aplicada (CRLA), promovido pela ALAB 

(Associação de Linguística Aplicada do Brasil), foi realizado em Manaus-AM, atraindo 

linguistas aplicados de vários estados do norte para compartilhar e divulgar suas pesquisas, 

além dos pesquisadores de outros estados do Brasil que também estiveram presentes no 

evento. 

Dessa forma, este trabalho se faz relevante e pretende contribuir com os estudos já 

realizados no cenário delineado, principalmente com os do grupo de estudos GESFoPLE, que 

está voltado para o mapeamento de contextos de formação inicial de professores de línguas, 

tendo em vista a perspectiva sociocultural. 

 

1.2 Objetivos específicos e perguntas de pesquisa 

 

Conforme já foi afirmado, este estudo tem por objetivo geral investigar a (co) 

construção de conhecimentos teórico-práticos do futuro professor de língua inglesa no norte 
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do Brasil a partir de uma perspectiva sociocultural. Nesse sentido, a grande pergunta de 

pesquisa é:  

 Como se dá a (co) construção de conhecimentos teórico-práticos na formação 

inicial de professores de inglês em uma universidade pública no norte do 

Brasil?  

Em relação aos objetivos específicos, é possível listar os seguintes: 

 Identificar os conceitos cotidianos e científicos de língua, ensino e 

aprendizagem que são apresentados pelos alunos-professores de um curso de 

Letras antes de cursarem a disciplina de Metodologia I; 

 Verificar quais conceitos científicos de língua, ensino e aprendizagem são 

introduzidos nas disciplinas de Metodologia I, Metodologia II, Estágio I, 

Estágio II e de que modo são trabalhados nas aulas; 

 Investigar os conceitos cotidianos e científicos de língua, ensino e 

aprendizagem que subjazem às práticas e discursos de alunos-professores no 

âmbito das atividades do estágio supervisionado e como eles se relacionam aos 

conceitos introduzidos no curso de formação. 

Tendo em mente esses três objetivos específicos, foram elaboradas as perguntas 

orientadoras da investigação: 

(1) Quais conceitos cotidianos e científicos de língua, ensino e aprendizagem são 

apresentados pelos alunos-professores antes de cursarem a disciplina de Metodologia 

I?;  

(2) Quais conceitos científicos de língua, ensino e aprendizagem são introduzidos e de 

que modo são trabalhados nas disciplinas de Metodologia I e II e Estágio I e II?;  

(3) Quais conceitos cotidianos e científicos de língua, ensino e aprendizagem podem 

ser inferidos das práticas e dos discursos dos alunos-professores por ocasião dos 

estágios supervisionados e como esses conceitos se relacionam aos conceitos 

científicos introduzidos nas disciplinas de Metodologia I e II e Estágio I e II? 

 Com a primeira pergunta de pesquisa, objetivo mapear os conceitos que os professores 

em formação apresentam antes de cursarem Metodologia I porque essa disciplina comumente 

aborda questões relativas ao ensino e à aprendizagem de línguas e a discussão de tais 

conceitos é esperada; por isso a escolha dessa disciplina.  

A segunda questão visa à investigação dos conceitos científicos de língua, ensino e 

aprendizagem que podem ser introduzidos e trabalhados nas disciplinas de metodologias e 

estágios supervisionados. 
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O terceiro questionamento focaliza o momento do estágio supervisionado, em que 

geralmente aparecem esses conceitos; assim, o propósito é identificá-los nas práticas e 

discursos dos estagiários e compreender a relação entre esses conceitos e os introduzidos no 

curso de formação.   

As três questões norteadoras deste trabalho poderão oferecer contribuições para a 

compreensão da (co) construção de conhecimentos teórico-práticos, respondendo à grande 

pergunta de pesquisa. 

 

1.3 Organização da tese 

 

A investigação está apresentada ao longo de cinco capítulos.  

No primeiro, que diz respeito a esta introdução, focalizei a lacuna de pesquisa, bem 

como os objetivos e os questionamentos que orientaram o desenvolvimento do estudo.  

O segundo capítulo, denominado Fundamentação teórica, é constituído de cinco 

partes. Na primeira, apresento tendências nas pesquisas na área de formação de professores de 

línguas. A segunda parte é dedicada à formação inicial de professores de línguas em nosso 

país e considera o currículo do curso de Letras, com foco na disciplina de Estágio 

Supervisionado. Na terceira seção, abordo a perspectiva sociocultural vigotskiana, 

considerando conceitos relevantes para este trabalho. Na quarta parte, dou atenção à formação 

de professores de línguas a partir de uma perspectiva sociocultural. A última é destinada à 

discussão de conceitos de língua, ensino e aprendizagem que subjazem diversas práticas de 

ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. 

Metodologia de pesquisa é o título do terceiro capítulo desta tese. Ele é dedicado à 

apresentação do percurso metodológico percorrido durante a realização da pesquisa. Desse 

modo, caracterizo a natureza e o contexto da pesquisa, os participantes, as fases do estudo e os 

instrumentos de geração e coleta de dados utilizados, bem como os procedimentos de análise 

adotados a fim de responder às perguntas de pesquisa propostas. 

No quarto capítulo, intitulado Discussão dos dados e resultados, apresento e discuto 

os resultados obtidos com as análises. Na primeira parte, são considerados os conceitos 

cotidianos e científicos de língua, ensino e aprendizagem apresentados pelos alunos-

professores antes de cursarem a disciplina de Metodologia I. Na segunda, o foco está voltado 

para os conceitos científicos de língua, ensino e aprendizagem introduzidos no curso de 

formação, tendo em vista as disciplinas de Metodologia e Estágio. Na terceira parte, considero 

os conceitos cotidianos e científicos de língua, ensino e aprendizagem inferidos nas práticas 
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de ensino e discursos dos estagiários e a relação estabelecida entre esses conceitos e os 

trabalhados nas disciplinas. Na última parte, retomo as perguntas de pesquisas, concluindo os 

resultados obtidos. 

O último capítulo Considerações finais destina-se à síntese dos resultados alcançados 

e à retomada dos questionamentos iniciais. Além disso, abordo as limitações do estudo e 

encaminhamentos para futuras pesquisas.  

A seguir, apresento o arcabouço teórico no qual a presente investigação está 

fundamentada. 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: 

FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA 
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 Neste capítulo, é discutido o referencial teórico que embasou o desenvolvimento deste 

estudo. Primeiramente, são mostradas as principais tendências no Brasil e no exterior nas 

pesquisas em formação de professores de línguas e depois é traçado um panorama da 

formação inicial de professores de línguas em nosso país, enfocando o currículo do curso de 

Letras e a disciplina de Estágio Supervisionado. Em seguida, é dada atenção aos principais 

fundamentos da perspectiva sociocultural vigotskiana, considerando os construtos de 

mediação e internalização, o processo de formação de conceitos e a caracterização dos 

conceitos cotidianos e científicos. O tópico seguinte é a formação de professores de línguas 

sob a perspectiva sociocultural e a aprendizagem do professor. Por fim, são apresentados 

conceitos de língua, ensino e aprendizagem propostos na área de Estudos Linguísticos e que 

fundamentam práticas de ensino em escolas e universidades. 

 

2.1 As pesquisas em formação de professores de línguas à luz da Linguística Aplicada: 

tendências no Brasil e no exterior  

 

A LA nasceu como uma disciplina voltada para os estudos sobre ensino de línguas 

estrangeiras, tendo se expandido na segunda metade do século XX tanto no exterior quanto no 

Brasil, segundo Menezes, Silva e Gomes (2009). Nos anos 50, a LA se institucionalizou com 

a fundação da Escola de Linguística Aplicada da Universidade de Edimburgo. No Brasil, o 

crescimento da área foi observado com a criação de linhas de pesquisa e programas de pós-

graduação, como o Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da 

Linguagem da PUC-SP em 1970 e o Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da 

UNICAMP em 1987. Além disso, o lançamento de periódicos dos respectivos programas, 

D.E.L.T.A (Documentação de Estudos em Linguística Teórica e Aplicados) e Trabalhos em 

Linguística Aplicada, bem como a fundação de associações, como a ALAB em 1990, 

fortaleceram a área em nosso país (MENEZES, SILVA e GOMES, 2009).  

Desde a criação desses programas de pós-graduação em LA, na década de 1970, até os 

dias de hoje, inúmeras pesquisas foram desenvolvidas. Conforme apresenta Gimenez (2011), 

no início, as investigações no âmbito no ensino de línguas estavam voltadas para os contextos 

de instrução formal, enfocando o aluno e desconsiderando fatores contextuais. Já na década de 

1980, o foco dos estudos passou a ser as habilidades relacionadas ao uso da língua, 

destacando-se as pesquisas sobre leitura. Na década seguinte, a atenção esteve voltada aos 

participantes da interação em sala de aula, e as falas dos aprendizes e, principalmente, as do 

professor passaram a ser privilegiadas. Além disso, a formação do professor foi considerada 
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tema de pesquisas, uma tendência que se mantém atualmente, de acordo com Gimenez 

(2011). Menezes, Silva e Gomes (2009) afirmam que para Cavalcanti (2004) foi o final da 

década de 1990 que mostrou sinais de diversificação nas pesquisas em LA, consolidando-se 

no Brasil.  

Nesse sentido, tendo como objeto de investigação a linguagem como prática social, a 

LA hoje se configura como uma área imensamente produtiva, que gera novos campos de 

investigação transdisciplinar, novas práticas de pesquisa e novas perspectivas sobre o que é 

ciência, conforme apresentam Menezes, Silva e Gomes (2009). A ampla variedade de temas 

que as pesquisas têm explorado pode ser observada, por exemplo, nos eventos nacionais e 

internacionais: no último Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada
5
, promovido pela 

ALAB, foram contempladas vinte e cinco linhas temáticas: análise da conversação; análise do 

discurso e pragmática; aquisição de linguagem; autonomia na aprendizagem de línguas; 

crenças em ensino e aprendizagem de línguas; ensino de línguas para fins específicos; ensino 

e aprendizagem de língua materna; ensino e aprendizagem de línguas adicionais; estudos de 

narrativas; formação de professores; gêneros textuais; letramentos; linguagem e identidade; 

linguagem e literatura; linguagem e mídia; linguagem e tecnologia; linguagem e trabalho; 

linguagem em contexto de necessidades especiais; línguas minoritárias; material didático; 

multilinguismo e multiculturalismo; multimodalidade no texto e no discurso; políticas 

linguísticas; sociolinguística; tradução. 

De modo semelhante, na última edição do Congresso Mundial de Linguística 

Aplicada
6
 foi possível verificar trinta linhas temáticas subdivididas em cinco grandes temas: 

linguagem e letramentos; ensino e aprendizagem de línguas, em que se encontram as 

pesquisas em formação de professores; linguagem e trabalho; linguagem nas sociedades; 

linguística aplicada e metodologia. Esse grande número de temas evidencia a ampliação dos 

focos das investigações em LA nos cenários nacional e internacional.  

Considerando as pesquisas em formação de professores de línguas no âmbito da LA, 

que começaram a surgir na década de 1990 (GIMENEZ, 2011), como vimos anteriormente, 

para Miller (2013), tais estudos justificam-se por quatro razões. Primeiramente, as 

investigações proporcionam um fortalecimento acadêmico às práticas de formação de 

professores à medida que promovem um melhor entendimento dos processos formativos nos 

contextos de formação inicial e continuada. A segunda razão refere-se ao campo 

                                                           
5
 O XI Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada (CBLA) – Linguística Aplicada para além das 

fronteiras foi realizado em Campo Grande-MS, de 14 a 17 de julho de 2015.  
6
 O 18º Congresso Mundial de Linguística Aplicada – Inovações e desafios epistemológicos na 

Linguística Aplicada foi realizado no Rio de Janeiro-RJ, de 23 a 28 de julho de 2017. 
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metodológico, pois os trabalhos têm trazido inovações compatíveis com a pesquisa qualitativa 

e interpretativista na área das ciências sociais. A terceira contribuição é de ordem política 

dentro da academia, uma vez que as pesquisas têm elevado o status institucional dos 

formadores em nosso país e também no exterior. O quarto motivo diz respeito à 

transformação social, à ética e à identidade dos diversos agentes envolvidos em processos de 

formação de professores (MILLER, 2013). 

De acordo com Mateus (2009), é possível afirmar que, desde a última década, os 

campos das ciências sociais e humanas protagonizaram a virada sócio-histórico-cultural nas 

pesquisas e nas práticas de formação de professores. Com isso, começa-se a ser defendido que 

o professor aprende e se desenvolve no processo da experiência social prática, mediada por 

modos particulares de se relacionar com o outro, com a cultura e com a linguagem. Essa 

virada sócio-histórico-cultural considera essenciais as relações sociais na constituição das 

múltiplas identidades assumidas pelo indivíduo. Mateus (2009, p. 315) destaca que “é por 

meio do outro que nos reconhecemos como sujeitos e recriamos nossas identidades 

profissionais, raciais, sexuais, étnicas, religiosas e incontáveis outras que se forjam no interior 

das relações que vivemos.” Tais concepções começam a nortear as investigações 

empreendidas no campo da formação de professores. 

Em relação a tendências nas pesquisas em formação de professores na 

contemporaneidade, Gimenez (2011) aponta as seguintes: foco no coletivo; enfoques 

multidisciplinares; papel social da língua estrangeira; formação ideologizada. No que diz 

respeito à primeira tendência, Gimenez (2011) mostra que com a crescente adoção do 

embasamento teórico proveniente da perspectiva sociocultural é necessário considerar 

indivíduos nas suas relações com outros. Afirmar que há enfoques multidisciplinares significa 

dizer que as pesquisas em formação de professores têm ampliado as teorias utilizadas, 

recorrendo a outras áreas do conhecimento, como as ciências sociais, o que tem possibilitado 

uma melhor compreensão dos aspectos envolvidos na formação. No que tange ao papel social 

da língua estrangeira, a autora mostra que as pesquisas têm atribuído importância à atuação 

dos professores para além de instrumentalizadores em língua estrangeira, assegurando um 

caráter político na formação de professores. Isso leva à quarta tendência apontada pela autora: 

os pesquisadores procuram romper com a separação entre pesquisadores e professores, o que 

gera espaços híbridos entre pesquisa, extensão e ensino.  

No que se refere à criação desses espaços híbridos, Zeichner (2010) defende que é 

necessário ampliar os espaços formativos de modo a aproximar a universidade e a escola 

como instituições formadoras de igual relevância no desenvolvimento profissional do 
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professor
7
. Assim, a visão tradicional de que a universidade oferece o conhecimento teórico e 

a escola se constitui como campo de aplicação das teorias e também a noção de que o aluno-

professor deve aprender mais com a prática do que com a teoria devem ser superadas com a 

criação dos espaços híbridos, em que os conhecimentos produzidos na escola são tão 

importantes para a formação do futuro professor quanto o conhecimento acadêmico. O autor 

apresenta várias iniciativas bem sucedidas realizadas nos Estados Unidos nos últimos anos 

para preencher essa lacuna entre a universidade e a escola. Um exemplo diz respeito a um 

programa em que professores da escola são convidados a participar de atividades acadêmicas 

no curso de formação de professores, coconstruindo conhecimentos e contribuindo com o 

desenvolvimento dos alunos-professores.  

Atualmente, a área de formação de professores reconhece “a importância da 

linguagem como instrumento semiótico para a construção sociocultural do conhecimento e da 

reflexão profissional (...)” (MILLER, 2013, p. 108). Assim, a formação do professor deve ser 

permeada pela reflexão, movimento que incentiva o envolvimento do professor pesquisador 

na chamada pesquisa do professor. No entanto, a formação do professor reflexivo 

(ZEICHNER e LISTON, 1996), continua enfrentando muitos desafios: Miller (2013) mostra 

que Zeichner (2003), a partir de sua experiência como consultor internacional, reconhece a 

predominância do paradigma da transmissão de conhecimento ou do modelo bancário de 

educação (FREIRE, 1987) que ainda fundamentam inúmeros contextos de formação de 

professores. 

Nesse sentido, tendo como um dos propósitos romper com esse paradigma tradicional, 

além de nortear a formação de professores de línguas para que ela assuma um caráter 

transformativo, Kumaravadivelu (2012) propôs cinco perspectivas globais – pós-nacional, 

pós-moderna, pós-colonial, pós-transmissão e pós-método – e três princípios de operação – 

particularidade, praticidade e possibilidade. Em relação à primeira perspectiva, o autor aponta 

que é necessário prestar atenção à educação global e às trocas econômicas sem ignorar as 

necessidades locais linguísticas e culturais. A segunda sugere que é preciso considerar 

múltiplas formas de sistemas de conhecimentos, bem como práticas diversas de formação de 

identidade. A terceira destaca as dimensões econômica, cultural e linguística das 

representações coloniais que estão sempre presentes nos empreendimentos educacionais. A 

perspectiva da pós-transmissão incentiva a conceber os programas de formação de professores 

                                                           
7
 Veremos mais adiante que isso é um dos objetivos propostos pela legislação vigente na formação de 

inicial de professores de línguas no Brasil. 
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como transformativos. A última necessita empoderar os professores como pensadores e 

professores estratégicos capazes de teorizar a partir de suas próprias práticas. 

O autor explica que o princípio da particularidade favorece o avanço do ensino 

sensível ao contexto e a programas de formação de professores baseados em um verdadeiro 

entendimento de particularidades locais políticas, socioculturais e linguísticas. Já o princípio 

da praticidade atribui relevância aos programas de formação de professores que possibilitem 

aos professores teorizar a partir de sua prática e praticar o que teorizam. Por fim, o princípio 

da possibilidade defende a formação que motiva a consciência sociopolítica entre os 

professores a fim de que eles possam formar e transformar suas identidades pessoal e social.  

Podemos relacionar a proposta de Kumaravadivelu (2012) à perspectiva sociocultural 

na formação de professores de línguas, que será apresentada em detalhes mais adiante. A 

perspectiva sociocultural também defende, por exemplo, a noção da pós-transmissão em que o 

conhecimento não deve ser transmitido, mas coconstruído nas diversas práticas sociais. 

Também entende que os contextos socioculturais são únicos e com necessidades próprias e 

isso deve ser considerado nos programas de formação de professores. Além disso, a 

perspectiva sociocultural também alinha-se à prática reflexiva, tendência nas pesquisas em 

formação de professores apontada por Miller (2013).  

As pesquisas realizadas na área de formação de professores de línguas têm procurado 

reconceitualizar o conhecimento base da formação, reconhecer o conhecimento produzido 

pelo professor como legítimo, ampliar o conceito de língua e de aquisição de segunda língua, 

além de transformar a natureza do que constitui o desenvolvimento profissional do professor, 

de acordo com Johnson (2009b). Essas tendências evidenciam o crescimento e a relevância da 

perspectiva sociocultural, que concebe a língua como prática social, o ensino como mediação 

dialógica, a aprendizagem como atividade social dinâmica situada em determinados contextos 

sociais e a formação de professores como desenvolvimento profissional de professores, estes 

vistos como eternos aprendizes do ensino de línguas (JOHNSON, 2009a). 

Reconhecendo a relevância da área de formação de professores de línguas, uma vez 

que saber agir com a linguagem requer muito mais do que “aprender línguas”, Miller (2013, 

p. 121) recomenda que “para formar professores conscientes dessa complexidade, faz-se 

imprescindível que a metarreflexão sobre transculturalidade, linguagem e educação 

(CAVALCANTI e BORTONI-RICARDO, 2007) se torne parte do cotidiano dos cursos de 

formação inicial e continuada de professores.” Acrescento que é também essencial refletir 

sobre os conceitos cotidianos dos professores pré e em serviço à luz dos científicos sobre 

aprender e ensinar línguas na contemporaneidade, coconstruindo conhecimentos teórico-
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práticos ao longo seu processo formativo, tendo em vista a perspectiva sociocultural na 

formação do professor de línguas. 

Foi possível observar que tanto no Brasil quanto no exterior as tendências nas 

pesquisas em formação de professores são muito semelhantes: há uma nítida preocupação 

com a formação de professores que sejam críticos, reflexivos, empoderados, éticos, 

produtores de saber, pesquisadores de suas práticas, conscientes de seus conceitos de língua, 

ensino e aprendizagem, comprometidos com sua prática docente, com a aprendizagem de seus 

alunos, com o trabalho colaborativo e com seu constante desenvolvimento profissional. Nesse 

sentido, podemos formar professores mais preparados para atuar no século XXI. 

A seguir, apresento o percurso da formação inicial de professores de línguas no Brasil. 

 

2.2 Panorama da formação inicial de professores de línguas no Brasil  

 

 A formação inicial de professores de línguas no Brasil ao longo dos anos foi orientada 

por diversos enfoques teóricos e metodológicos. Na década de 1970, a formação era 

considerada sinônimo de treinamento: o aluno-professor era treinado para atuar no método 

audiolingual, cujas bases teóricas eram provenientes do behaviorismo, conforme explica 

Vieira-Abrahão (2010). Kumaravadivelu (2003) aponta que o professor formado na 

perspectiva do treinamento era considerado um técnico passivo, sendo que seu papel era 

transmitir os conhecimentos adquiridos na universidade.  

 Embora a proposta do treinamento de professores esteja enfraquecida atualmente por 

conta das pesquisas sendo desenvolvidas, é possível identificar a racionalidade técnica 

(MILLER, 2013) em vários contextos de formação inicial e continuada. Na inicial, muitos 

futuros professores têm a expectativa de aprender a utilizar técnicas eficazes como garantia 

para uma atuação satisfatória em sala de aula. Nesse caso, formar o professor significa treiná-

lo a utilizar um determinado método, ou seja, a formação se constitui como o aprendizado de 

técnicas. De modo semelhante, na formação continuada, ainda é possível observar professores 

que buscam “receitas” como a chave para o sucesso em sala de aula ao invés da reflexão sobre 

ensinar e aprender línguas, bem como a (re)construção de conhecimentos teórico-práticos. 

Na década de 1980, graças aos programas de pós-graduação em LA introduzidos em 

universidades brasileiras, conforme foi apresentado anteriormente, houve mudanças em 

relação a perspectivas de ensino e formação docente (VIEIRA-ABRAHÃO, 2010). Os novos 

pesquisadores formados por esses programas que passaram a atuar nas universidades públicas 

e privadas divulgaram a abordagem comunicativa, que começava a ser conhecida no Brasil. 
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Essa abordagem caracteriza-se por um conjunto de princípios norteadores da prática docente e 

não como um conjunto de procedimentos metodológicos a serem implementados, como 

ocorria na época do treinamento. 

Na década seguinte, a disciplina de Linguística Aplicada ganhou espaço nos cursos de 

Letras, valorizando a formação teórica do professor. Conforme explica Vieira-Abrahão (2010, 

p. 4), esse foi um período de supervalorização das teorias em detrimento da prática: 

 

Chegamos até ao extremo de considerar que o nosso aluno estagiário pouco tinha a 

aprender na escola pública e que o lugar por excelência para sua formação era a 

‘redoma’ da universidade. Tinha-se a crença de que a chave do ensino bem 

sucedido estava no conhecimento teórico sempre atualizado do professor.  

 

Nesse caso, o papel dos teóricos ou acadêmicos era produzir a teoria, enquanto os 

professores tinham a função de implementá-la. Segundo Vieira-Abrahão (2010), os lugares da 

teoria e da prática tornaram-se bem definidos. Esse cenário parece ter motivado a tradicional 

separação entre teoria e prática que ainda está presente em diferentes contextos de formação 

inicial de professores atualmente: o lugar da teoria é na universidade, enquanto a prática fica 

restrita ao ambiente escolar. 

Nos anos 2000, o conceito de método passou a ser questionado e a perspectiva do pós-

método começou a ser defendida, principalmente, por Kumaravadivelu (2003). Nesse caso, 

busca-se a adequação do ensino aos contextos locais e a autonomia do professor para elaborar 

suas aulas a fim de atingir objetivos diversos e específicos de cada grupo. Suas ações devem 

estar teoricamente embasadas e o processo reflexivo deve fazer parte de sua rotina. Desse 

modo, o professor passa a ser visto como produtor e não mais como consumidor e “aplicador” 

de teorias.  

É possível afirmar que a tarefa do professor de línguas atualmente, na chamada era 

pós-método (KUMARAVADIVELU, 2003), é bastante desafiadora, exigindo do profissional 

maior consciência de seu papel enquanto agente transformador de sua práxis, a unidade 

dialética de teoria e prática (LANTOLF e POEHNER, 2014), ao desconstruir a crença na 

independência entre o conhecimento teórico e o prático. Assim, é essencial que o professor do 

século XXI reconheça a importância e compreenda a relação entre a teoria e a prática em seu 

fazer pedagógico. O formador, por sua vez, deve se envolver para a (co) construção de 

conhecimentos teórico-práticos ao longo da licenciatura. 
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Ao reconhecer os desafios enfrentados pela formação tanto inicial quanto continuada 

de professores de línguas, Celani (2010, p. 63) aponta o maior deles:  

 

a questão fundamental na formação, tanto inicial quanto contínua, é como passar da 

dependência sem reflexão, da busca pura e simples de modelos a serem imitados, 

para uma independência informada, uma independência que, a partir da análise de 

contextos específicos, permite tomada de decisões que podem até contrariar os 

ensinamentos do formador, mas que resultam de reflexões fundamentadas. 

 

Certamente, proporcionar a “independência informada” deve ser o maior propósito dos 

programas de formação de professores. Em outras palavras, a formação deve possibilitar ao 

professor que a reflexão e o conhecimento teórico coconstruído nas atividades formativas 

tornem-se seus maiores aliados em seu dia a dia na sala de aula.  

A fim de elevar a qualidade da formação inicial do professor de línguas, 

principalmente no que tange ao estabelecimento de (maiores) relações entre teoria e prática, o 

governo federal, em parceria com a CAPES, vem propondo vários programas de incentivo à 

formação inicial docente, dentre os quais destaco o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID). Criado em 2007 pelo Ministério da Cultura e Educação e 

estendido a todas as licenciaturas da educação básica em 2009, o PIBID, de acordo com o 

Decreto Nº 7.219, de 24 de junho de 2010
8
, tem como objetivos: incentivar a formação de 

docentes em nível superior para a educação básica; contribuir para a valorização do 

magistério; elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura; 

inserir os licenciandos no cotidiano de escolas públicas, proporcionando-lhes experiências 

relacionadas à prática docente; incentivar escolas públicas, atribuindo aos professores o papel 

de coformadores dos futuros docentes; contribuir para a articulação entre teoria e prática 

necessárias à formação dos professores. 

De acordo com editais em andamento sobre o PIBID até 2011, 146 instituições de 

ensino superior públicas e privadas participaram do programa. Ao todo, foram contemplados 

26.916 bolsistas, sendo 21.849 alunos de licenciaturas, 1.761 coordenadores institucionais e 

de áreas do conhecimento e 3.308 supervisores, que são os professores da educação básica. 

Assim, o PIBID vem contribuindo para a formação de futuros professores e para a integração 

entre teoria e prática e entre as escolas e as universidades (CLÍMACO, NEVES E LIMA, 

2012). 

                                                           
8
 Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7219.htm>. 

Acesso em: 15 jan. 2018. 
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Os impactos positivos do PIBID destacam-se em diferentes aspectos, conforme é 

discutido em Clímaco, Neves e Lima (2012): formação de professores mais seguros e 

preparados para o exercício da docência; motivação e formação continuada para 

coordenadores e supervisores que percebem mudanças em suas práticas pedagógicas; escolas 

que recebem bolsistas que participam das atividades escolares e podem contratar professores 

participantes do projeto, que se tornam colaboradores depois de graduados. 

Em Experiências de formação de professores de línguas e o PIBID: contornos, cores e 

matizes, publicado em 2013, Mateus, El Kadri e Silva reúnem diversos artigos que 

apresentam projetos e subprojetos desenvolvidos por diferentes instituições, destacando as 

contribuições do PIBID na formação do licenciando, do professor universitário e do professor 

da escola pública, que passa a ser vista como instituição formadora. 

Outra iniciativa que também contribui para a formação inicial do professor de línguas 

é o Programa de Assistente de Ensino de Língua Inglesa (English Teaching Assistant – ETA) 

para Projetos Institucionais, que é realizado pela CAPES em cooperação com a Comissão 

para o Intercâmbio Educacional entre os Estados Unidos da América e o Brasil – Comissão 

Fulbright. O programa tem como objetivo selecionar projetos de universidades brasileiras 

para o recebimento de assistentes de ensino de língua inglesa, no caso um cidadão 

estadunidense e falante nativo de inglês, conforme informações disponibilizadas no Edital 

nº20/2017
9
 do programa. Segundo o edital, os objetivos específicos são: fomentar 

experiências metodológicas e práticas docentes de caráter inovador nos processos de ensino e 

aprendizagem dos futuros docentes; estimular propostas que promovam o desenvolvimento 

das quatro habilidades de comunicação – compreensão oral e escrita, produção oral e escrita; 

fomentar propostas que contemplem a inclusão de conteúdos culturais, sociais e históricos da 

sociedade norte-americana na formação dos futuros docentes; apoiar a implementação de 

novas propostas curriculares para a formação de professores. 

Dessa maneira, é possível observar uma nítida preocupação no que diz respeito à 

formação inicial de professores em geral e de línguas em particular. Iniciativas como as 

referidas anteriormente têm sido propostas a fim de preencher as lacunas nos cursos de 

formação de professores e alguns resultados positivos já podem ser observados, conforme é 

discutido em Mateus, El Kadri e Silva (2013) no que tange ao PIBID. No entanto, é 

necessário o engajamento das instituições formadoras, dos licenciandos e professores das 

                                                           
9
 Disponível em: <https://fulbright.org.br/wp-content/uploads/2017/06/07062017-Edital-20-Fulbright-

ETA.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2018. 
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escolas para que bons projetos sejam conduzidos e possam de fato contribuir para a melhora 

na formação inicial de professores de línguas.  

Também relacionado à qualidade da formação inicial do professor é o currículo dos 

cursos de licenciatura em Letras, que é o próximo assunto a ser tratado. 

 

2.2.1 O currículo do curso de Letras 

 

O currículo dos cursos de formação de professores de línguas pode ser definido como 

um conjunto de processos educacionais, cujo objetivo é proporcionar a aprendizagem do 

professor. Todos os aspectos do currículo, como objetivos, conteúdo, metodologia, avaliação 

da aprendizagem formam o conhecimento base da formação de professores de línguas 

(GRAVES, 2009). 

Até os anos 1970, ter conhecimento da língua era considerado suficiente para ensiná-

la. O conhecimento sobre ensino era obtido por meio do estudo dos métodos de ensino de 

línguas e ou treinamento de habilidades. Nesse sentido, o conhecimento base do ensino era 

conceitualizado como um componente de conteúdo e um componente de método/habilidade. 

O papel de programas de formação era transmitir o conhecimento base – conhecimento sobre 

língua, teorias de aprendizagem, metodologia e cultura alvo – e treinar os professores para 

usar habilidades de ensino, dedicando pouca atenção para como o aluno-professor aprende a 

ensinar. A partir dos anos 1980, com as pesquisas relacionadas à cognição de professores e à 

forma como os professores aprendem a ensinar (BORG, 2009), a maneira de conceber o 

ensino começou a mudar: o foco recaiu sobre quem são os professores, o que já sabem e o que 

fazem quando estão ensinando. Assim, a atenção voltou-se para o conhecimento prévio dos 

alunos-professores e suas experiências e como isso afeta sua aprendizagem, conforme explica 

Graves (2009). 

O papel do conhecimento prévio alterou a visão do conhecimento base dos programas 

de formação de professores de línguas: o conhecimento prévio e os conceitos do professor 

passaram a integrar o conhecimento base. Nesse sentido, os alunos-professores não podem ser 

considerados tabulas rasas que serão preenchidas com conhecimento de conteúdo e de caráter 

pedagógico, segundo Graves (2009).  

 A autora esclarece que o conhecimento base dos programas de formação não é um 

conjunto fixo de conhecimentos e habilidades a serem ensinados. É preciso levar em 

consideração as necessidades dos aprendizes, sendo que o objetivo principal do currículo é 

auxiliar o aluno-professor a desenvolver ferramentas para continuar sua aprendizagem após a 
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conclusão do curso. Assim, o conteúdo do currículo de formação de professores varia 

amplamente, dependendo de quem são os formadores, os alunos-professores, de onde atuam 

ou atuarão e de seus futuros alunos (GRAVES, 2009). Além disso, como os formadores 

entendem língua, ensino e aprendizagem também afeta a seleção de materiais e a adoção de 

procedimentos metodológicos na elaboração do currículo de um programa de formação de 

professores de línguas. 

 De acordo com Graves (2009), o currículo deve possibilitar ao aluno-professor o 

desenvolvimento do conhecimento base necessário para a atividade docente. Assim, é tarefa 

do formador: auxiliar o aluno-professor a compreender e examinar seus conceitos e crenças 

sobre ensino; oferecer conceitos e teorias para compreender e organizar seu pensamento sobre 

o ensino e a aprendizagem de línguas; auxiliar no desenvolvimento de consciência 

intercultural e habilidades de comunicação; oferecer oportunidades para observar e praticar o 

ensino; desenvolver habilidades para a preparação de aulas e avaliação; contribuir para o 

desenvolvimento de habilidades de reflexão crítica sobre as experiências; incentivar os 

alunos-professores a serem não somente consumidores, mas também geradores de 

conhecimento. 

  Tendo em vista a complexa tarefa de formar um professor nos dias de hoje, os 

currículos dos cursos de Letras sofreram uma reformulação em 2002, com a Resolução 

CNE/CP1, que estabelece que a organização curricular deve possibilitar ao licenciando o 

preparo para: o ensino visando à aprendizagem do aluno; o acolhimento da diversidade; o 

exercício de atividades culturais; o aprimoramento em práticas investigativas; a elaboração e a 

execução de projetos sobre conteúdos curriculares; o uso de tecnologias, metodologias, 

estratégias e materiais inovadores; o desenvolvimento de colaboração e de trabalho em 

equipe. A fim de oferecer tal preparo, é necessário que a formação de professores tenha como 

princípios norteadores a competência como concepção nuclear na orientação do curso; a 

coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro professor; a pesquisa, com 

foco no processo de ensino e de aprendizagem (BRASIL, 2002a). 

No que diz respeito à carga horária, os cursos de Letras devem apresentar uma duração 

de 2.800 horas distribuídas da seguinte maneira: 400 horas de prática como componente 

curricular, vivenciadas ao longo do curso; 400 horas de estágio curricular supervisionado 

vivenciadas a partir do início da segunda metade do curso; 1.800 horas de aulas para os 

conteúdos curriculares de natureza científico-cultural; e as 200 restantes são dedicadas a 

outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais, de acordo com a Resolução 

CNE/CP2 de 2002.  
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As atividades relativas à prática como componente curricular
10

 devem ser articuladas 

entre si e com o estágio supervisionado, pois a Resolução CNE/CP1 estabelece que a 

dimensão prática transcenderá o estágio, tendo como finalidade promover a articulação das 

diferentes práticas, em uma perspectiva interdisciplinar. O estágio supervisionado, por sua 

vez, abrangerá atividades de observação e reflexão, visando à atuação em situações 

contextualizadas, além da inclusão de tecnologias da informação, como computador e vídeo, 

narrativas orais e escritas dos professores sobre práticas docentes, produções dos alunos, 

discussões sobre situações simuladoras e realização de estudos de caso (BRASIL, 2001b). As 

atividades referentes a conteúdos curriculares de natureza científico-cultural dizem respeito às 

disciplinas conhecidas como de conteúdo, enquanto as atividades acadêmico-científico-

culturais podem se referir à participação em programas de monitoria, elaboração de material 

didático e apresentação de trabalhos em eventos
11

, por exemplo. 

A noção de competências que norteia a legislação é vista de modo positivo por 

Gimenez e Cristovão (2004). Para as autoras, as competências procuram situar a formação em 

âmbito mais amplo do que a sala de aula, pois elas dizem respeito não somente ao domínio 

dos conteúdos a serem socializados, mas também ao comprometimento com os valores da 

sociedade democrática e com o papel social da escola. Além disso, as competências referem-

se também ao conhecimento pedagógico, ao conhecimento de processos de investigação para 

o aperfeiçoamento da prática docente e ao gerenciamento do desenvolvimento profissional do 

professor. “Esses tipos de competências, caracterizadoras da atuação profissional, precisam 

nortear a definição de objetivos em um curso que deve fazer a distinção entre formação no 

bacharelado e na licenciatura.” (GIMENEZ e CRISTOVÃO, 2004, p. 90) 

Já Pimenta e Lima (2012) tecem críticas à proposta, mostrando equívocos e 

retrocessos principalmente no que tange à noção de competência como habilidade técnica em 

detrimento da valorização de saberes profissionais. As autoras argumentam que: 

 

as (...) resoluções, ao colocar as competências como núcleo central dos currículos 

de formação de professores, podem provocar a redução dos professores a 

consumidores de cursos, em busca de permanente atualização de competências, 

como forma de competirem no mercado de trabalho da educação. Essa perspectiva 

                                                           
10

 O conceito de prática mais como componente curricular implica concebê-la como uma “dimensão 

do conhecimento que tanto está presente nos cursos de formação, nos momentos em que se trabalha na 

reflexão sobre a atividade profissional, como durante o estágio, nos momentos em que se exercita a 

atividade profissional”. (BRASIL, 2001b, p. 23) 
11

 Essas atividades acadêmico-científico-culturais foram retiradas do Projeto Político Pedagógico do 

curso de Letras que foi contexto da presente investigação. 
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se contrapõe à valorização dos professores como produtores de saber. (PIMENTA 

e LIMA, 2012, p. 87) 

 

Concordo com Gimenez e Cristovão (2004) e considero as competências de uma 

perspectiva favorável à formação de professores. Conforme é reconhecido por Pimenta e 

Lima (2012), o termo “competência” é polissêmico e aberto a várias interpretações. Entendo o 

conceito de competência como proposto por Consolo e Teixeira da Silva (2007, p. 13):  

 

um construto que engloba principalmente três grandes dimensões – com base em 

Almeida Filho (1993), Canale (1983), Chomsky (1963) e Hymes (1970): 

capacidade, embasamento teórico e prático, e também uma aura de ‘poder’ para se 

realizarem ações com propósitos pedagógicos. 

 

Desse modo, é necessário que o professor desenvolva competências, tendo em vista 

essas três dimensões. Pimenta e Lima (2012) parecem focar apenas na primeira, que é a 

capacidade ou habilidade técnica. 

O texto das resoluções evidencia que há diversas competências que o professor precisa 

desenvolver, como as apontadas anteriormente por Gimenez e Cristovão (2004), e não parece 

sugerir a visão de competência enquanto ter apenas desempenho técnico, segundo 

argumentam Pimenta e Lima (2012). Parece-me que as diretrizes sinalizam para as 

competências do professor de línguas (ALMEIDA FILHO, 2004, 2005, CONSOLO e 

TEIXEIRA DA SILVA, 2007) que são essenciais para que ele assuma um papel de professor 

mediador do conhecimento, pesquisador em sua sala de aula, transformador de práticas 

pedagógicas, e consciente de sua relevância no processo de ensino e aprendizagem. 

Outro aspecto positivo da proposta curricular para Vieira-Abrahão (2007) é que ela 

rompe com o modelo “três mais um”, em que três anos da graduação eram voltados para as 

disciplinas de conteúdo e um ano para a formação do professor, ou seja, três anos destinados à 

teoria e apenas um à prática. Concordo com a autora quando ela afirma que dessa maneira o 

professor formador tem condições de formar muito mais adequadamente o professor do que 

no esquema “três mais um”, em que o licenciando se preparava para a profissão somente no 

último ano do curso (VIEIRA-ABRAHÃO, 2010). 

Mais recentemente, em 2015, por meio da Resolução nº2, de 1º de julho de 2015, 

prevista para ser implementada dois anos após sua homologação, foram definidas novas 

diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior (curso de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) 

e também para a formação continuada, revogando as duas resoluções propostas em 2002 e 
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discutidas anteriormente. De acordo com o artigo primeiro, a Resolução nº2/2015 define 

“princípios, fundamentos, dinâmica formativa e procedimentos a serem observados nas 

políticas, na gestão e nos programas e cursos de formação, bem como no planejamento, nos 

processos de avaliação e de regulação das instituições de educação que as ofertam.” 

(BRASIL, 2015, p. 2)  

Em minha perspectiva, o artigo quinto também merece destaque e estabelece que: 

 
a formação de profissionais do magistério deve assegurar a base comum nacional

12
 

pautada pela concepção de educação como processo emancipatório e permanente, 

bem como pelo reconhecimento da especificidade do trabalho docente, que conduz 

à práxis como expressão da articulação entre teoria e prática e à exigência de que 

se leve em conta a realidade dos ambientes das instituições educativas da educação 

básica e da profissão (BRASIL, 2015, p. 6, ênfase no original) 

 

Tanto nas propostas de 2002 quanto na de 2015, é incentivada a relação entre os 

componentes teórico e prático na formação do professor. Porém, considero pertinente 

enfatizar que a Resolução de 2015 apresenta o conceito de práxis enquanto expressão da 

articulação entre teoria e prática, sugerindo um olhar mais sociocultural para a formação do 

professor, tendo em vista a práxis como unidade dialética entre teoria e prática (LANTOLF e 

POEHNER, 2014). Assim, parece haver uma nova tentativa de romper com a tradicional 

separação entre componente teórico e prático, incentivando a incorporação da práxis docente 

na formação inicial de professores de línguas.  

Outra questão é que a formação deixa de ser orientada por meio de competências e 

passa a abranger os três seguintes núcleos formativos: I – núcleo de estudos de formação 

geral, das áreas específicas e interdisciplinares, e do campo educacional, seus fundamentos e 

metodologias, e das diversas realidades educacionais; II – núcleo de aprofundamento e 

diversificação de estudos das áreas de atuação profissional, incluindo os conteúdos 

específicos e pedagógicos; III - núcleo de estudos integradores para enriquecimento 

curricular.  

Há também mudanças em relação à carga horária dos cursos de licenciatura: de 2.800 

                                                           
12

 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o 

conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver 

ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. Aplica-se à educação escolar, tal como a 

define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 

9.394/1996), e indica conhecimentos e competências que se espera que todos os estudantes 

desenvolvam ao longo da escolaridade. Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN), a BNCC soma-se aos propósitos 

que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva. 
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horas para 3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico em cursos com duração de, no mínimo, 

oito semestres ou quatro anos. Essas horas devem ser desenvolvidas da seguinte forma: 400 

horas de prática como componente curricular, distribuídas ao longo do processo formativo; 

400 horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de formação e atuação na educação 

básica, contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto de 

curso da instituição; pelo menos 2.200 horas dedicadas às atividades formativas estruturadas 

pelos núcleos I e II; 200 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas 

específicas de interesse dos estudantes, conforme núcleo III. 

Comparando as duas legislações, houve um aumento de 400 horas no estudo dedicado 

aos conteúdos curriculares de natureza científico-cultural, que agora referem-se aos núcleos I 

e II na legislação de 2015. Parece-me que são mais horas para serem destinadas à formação 

teórica e pedagógica do futuro professor, considerando a práxis docente como eixo orientador.  

 Desse modo, é possível observar vários avanços no que concerne à qualidade da 

formação inicial do professor, nos cursos de licenciatura. O grande desafio é materializar as 

diretrizes nas universidades. Graves (2009) muito bem nos lembra de que temos que 

questionar os resultados do currículo utilizado nos cursos de formação de professores: ele está 

contribuindo para educar professores para reproduzir práticas vigentes ou para desafiá-las e 

transformá-las? Em minha perspectiva, aumentar a carga horária das atividades previstas no 

currículo, por exemplo, não garante uma boa formação ao professor de línguas. O 

planejamento e bom aproveitamento dessas horas, além da postura teórico-metodológica 

assumida pelo formador são essenciais para a formação de profissionais mais preparados para 

transformar e criar novas práticas pedagógicas coerentes com as necessidades e expectativas 

dos alunos do século XXI. A disciplina de Estágio Supervisionado, próximo tópico a ser 

discutido, desempenha um papel fundamental nessa árdua empreitada. 

 

2.2.1.1 A disciplina de Estágio Supervisionado  

 

Tradicionalmente, o estágio é visto como a parte prática dos cursos de formação, 

desvinculado das disciplinas ditas teóricas, também isoladas entre si. Nessa perspectiva, o 

estágio fica reduzido à atividade de observação e posterior imitação da prática do professor da 

escola sem realizar uma análise embasada teoricamente e sem considerar questões específicas 

de um determinado contexto de ensino. Além disso, o estágio também pode assumir a função 

de oferecer técnicas a serem empregadas nas aulas e desenvolver no futuro professor 

habilidades relacionadas ao gerenciamento da sala de aula (PIMENTA e LIMA, 2012). É 
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possível verificar também, muitas vezes, que o papel do estagiário é simplesmente observar e 

criticar, frequentemente de maneira pouco ética, a prática do professor, ignorando suas 

crenças, conceitos e objetivos pedagógicos. 

Conforme propõe o Parecer CNE/CP 28/2001, o estágio curricular supervisionado de 

ensino é entendido como o tempo de aprendizagem vivenciado pelo estagiário em um lugar 

específico para aprender uma determinada prática e depois poder exercer a profissão. Assim, 

o estágio curricular supervisionado “é o momento de efetivar, sob a supervisão de um 

profissional experiente, um processo de ensino-aprendizagem que, tornar-se-á concreto e 

autônomo quando da profissionalização deste estagiário” (BRASIL, 2001, p. 10). Entre outros 

objetivos, o estágio pretende oferecer ao futuro licenciado um conhecimento da realidade das 

escolas, o acompanhamento de aspectos da vida escolar, como planejamento e organização 

das turmas, por exemplo, e a prática docente, por meio das regências, em que o estagiário atua 

como professor, assumindo as responsabilidades da profissão, sob supervisão do professor da 

escola e orientação do coordenador de estágios na universidade. 

O estabelecimento de parcerias entre universidade e escola para o desenvolvimento do 

estágio supervisionado previsto na Resolução CNE/CP 1/2002 é um ponto que merece 

destaque. Graves (2009) mostra que tais parcerias são importantes para a formação de 

professores por três razões: os alunos-professores aprendem com os professores das escolas 

sobre os discursos e normas da instituição; os formadores aprendem com os professores sobre 

a realidade da escola; os professores da escola oferecem perspectivas para os alunos-

professores. Assim, a prática colaborativa que envolve o professor, o aluno-professor e o 

formador é de extrema relevância para melhorar tanto a formação quanto o ensino. 

Também Gimenez e Cristovão (2004) reconhecem a importância da maior 

aproximação entre universidade e escola prevista na legislação. A escola não deve ser 

considerada somente um campo de estágio, onde o estagiário simplesmente cumpre as 

atividades referentes ao estágio de maneira burocrática, mas também um lugar de formação. 

Além disso, há uma maior integração entre os envolvidos no estágio: o aluno-professor, o 

supervisor e o professor regente se engajam nas atividades de ensino dos conteúdos 

disciplinares na escola, de formação inicial do aluno-professor e de formação continuada do 

professor regente e professor supervisor. 

Conforme afirma Vieira-Abrahão (2007), com a parceria universidade-escola, o 

estagiário tem a possibilidade de vivenciar o contexto real da escola e da sala de aula, 

observar, refletir e aprender com a prática do professor da escola, que também aprende com o 

estagiário, ao entrar em contato com as teorias trazidas pelo futuro professor, além de poder 
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refletir sobre sua própria prática. O professor universitário, responsável pelo estágio, também 

se beneficia. “Com a presença do estagiário na escola, vivenciando e levando questões para 

serem debatidas na universidade, o professor universitário (...) aprende com essa experiência, 

mantendo-se atualizado sobre o que ocorre no ensino básico, algo extremamente necessário 

para o seu trabalho como formador.” (VIEIRA-ABRAHÃO, 2007, p. 159). 

É importante salientar que para que tais parcerias contribuam significativamente para a 

qualidade da formação inicial do professor de línguas é imprescindível que todos os 

envolvidos – aluno-professor, professor da escola campo de estágio e formador – estejam 

empenhados e comprometidos com o seu papel, trabalhando de maneira colaborativa e 

articulada. Nesse caso, tanto o professor da escola quanto o professor universitário são 

responsáveis pela formação do licenciando. Este, por sua vez, precisa se dedicar e se envolver 

com as atividades da escola, (co) construindo conhecimentos com o professor e com os 

alunos. Nas aulas de Estágio Supervisionado, o estagiário será a ponte entre a universidade e a 

escola, ao aproximar as duas instituições com o objetivo de contribuir para a qualidade da 

educação básica. 

Considerando a legislação instituída em 2015, a disciplina de Estágio Supervisionado 

não sofreu alterações em sua carga horária, como mostrado anteriormente, e nem em seu 

papel no curso de formação. De acordo com as diretrizes, o estágio curricular supervisionado 

é componente obrigatório da organização curricular das licenciaturas, sendo uma atividade 

específica intrinsecamente articulada com a prática e com as demais atividades de trabalho 

acadêmico.  

O texto da resolução de 2015 reforça a diferença entre estágio supervisionado e prática 

como componente curricular, trazendo o Parecer CNE/CES nº 15/2005, em que essa diferença 

é enfatizada: a prática como componente curricular é o conjunto de atividades que visam à 

aplicação de conhecimentos ou ao desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício 

da docência, enquanto o estágio supervisionado é um conjunto de atividades realizadas sob a 

supervisão de docentes da instituição formadora e acompanhado por professores da escola 

campo de estágio em que o estagiário vivencia situações de efetiva prática de sala de aula. 

Em minha perspectiva, as resoluções apresentadas buscam atribuir relevância ao 

estágio, concebendo-o como uma excelente oportunidade para a práxis docente, em que teoria 

e prática estão dialeticamente relacionadas. Além disso, o componente teórico poderá estar 

presente na disciplina de estágio quanto nas referentes a conteúdos específicos e pedagógicos. 

Concordo com Vieira-Abrahão (2007), quando ela defende que pelo menos um terço das 400 

horas de estágio supervisionado deve ser conduzido na universidade com aulas teóricas e 
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discussões de situações-problema vivenciadas na escola. Assim, na disciplina de Estágio 

Supervisionado, além das atividades realizadas na escola campo de estágio, o futuro professor 

pode ter a oportunidade de refletir sobre a prática do professor da escola e também sobre sua 

própria prática à luz de teorias apresentadas pelo professor universitário. A partir de 

situações-problema encontradas na escola e dificuldades enfrentadas pelo estagiário, teorias 

podem ser trazidas pelo formador para as discussões a fim de proporcionar reflexões e 

possíveis encaminhamentos.  

Vários estudos (DANIEL, 2009, KANEKO-MARQUES, 2011 e SIMÕES, 2011, 

dentre outros) têm mostrado a relevância do estágio supervisionado na formação inicial do 

professor de línguas. Daniel (2009, p. 252) aponta que o estágio não deve ser considerado um 

espaço para aplicar teorias aprendidas na universidade, “mas para construir conhecimentos e 

mobilizá-los, quando necessário, para implementar ações.” Para isso, os alunos-professores 

devem conhecer e vivenciar o cotidiano escolar, se engajar em projetos interdisciplinares e 

desenvolver hábitos de colaboração.  

Também na tese de Kaneko-Marques (2011), o trabalho colaborativo assume um papel 

essencial no estágio, em que alunos-professores e professores atuam colaborativamente, 

buscando a melhoria das situações de ensino e aprendizagem e o desenvolvimento 

profissional. O resultado obtido na investigação conduzida por Simões (2011) revela que o 

estágio foi considerado de fundamental importância na construção social e cultural do 

conhecimento dos alunos-professores e um importante fator de impacto e de transformação 

em suas crenças pedagógicas. 

Desse modo, nos cursos de formação de professores, o estágio supervisionado deve 

receber atenção especial, pois é ele o responsável por proporcionar o estabelecimento da 

relação entre a teoria e a prática à medida que sua finalidade é integrar o processo de 

formação do futuro professor, que deve conceber o campo de atuação como objeto de análise, 

de investigação e de interpretação crítica a partir das relações com as outras disciplinas do 

curso, segundo defendem Pimenta e Lima (2012). Assim, o estágio não pode ser visto como o 

momento de colocar as teorias em prática, mas como uma excelente oportunidade de refletir 

sobre a prática docente, que deve estar sempre embasada em teorias. Em outras palavras, o 

estágio deve possibilitar ao professor da escola campo de estágio, ao professor universitário e 

ao estagiário a (co) construção de conhecimentos teórico-práticos, tendo em vista a 

perspectiva sociocultural na formação de professores.  

Antes de discutir tal perspectiva, considero relevante apresentar brevemente a teoria 

sociocultural proposta por Vigotski, focalizando seus principais fundamentos e conceitos, que 
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vem sendo recentemente utilizados nas pesquisas e práticas em formação de professores de 

línguas. 

 

2.3 A perspectiva sociocultural vigotskiana 

 

Lev Semionovitch Vigotski nasceu em 1896, na cidade de Orsha, na antiga União 

Soviética. Sua formação acadêmica foi bastante ampla, pois ele estudou artes, literatura, 

linguística, psicologia, pedagogia, filosofia, antropologia, deficiência física e mental, direito e 

até medicina. Assim como seu percurso acadêmico, sua atuação profissional, sempre ligada à 

produção intelectual, também foi muito diversificada: trabalhou em várias instituições de 

ensino e pesquisa, escreveu aproximadamente 200 trabalhos científicos relacionados às 

ciências humanas em geral e proferiu inúmeras palestras e conferências. Morreu 

precocemente de tuberculose em 1934 (OLIVEIRA, 1993; LURIA, 2007; REGO, 2014). 

 Apesar da vida breve, a produção intelectual de Vigotski foi muito intensa, complexa, 

claramente marcada pela interdisciplinaridade e ainda é considerada extremamente 

contemporânea (OLIVEIRA, 1993; REGO, 2014), revelando-se como valiosas contribuições 

para as ciências sociais, em especial para a psicologia e a educação. Seu principal 

empreendimento consistiu em “caracterizar os aspectos tipicamente humanos do 

comportamento e elaborar hipóteses de como essas características se formaram ao longo da 

história humana e de como se desenvolvem durante a vida de um indivíduo.” (VIGOTSKI, 

2007, p. 3). A fim de desenvolver tal investigação, três questões nortearam seus estudos: 

 

(1) Qual a relação entre os seres humanos e o seu ambiente físico e social? (2) 

Quais as formas novas de atividade que fizeram com que o trabalho fosse o meio 

fundamental de relacionamento entre o homem e a natureza e quais são as 

consequências psicológicas dessas formas de atividade? (3) Qual a natureza das 

relações entre o uso de instrumentos e o desenvolvimento da linguagem? 

(VIGOTSKI, 2007, p. 3). 

 

Nesse sentido, Vigotski buscou compreender como os seres humanos se relacionam 

com o ambiente e com seus semelhantes, destacando o papel mediador da linguagem, 

entendida como artefato cultural, e a importância da educação no desenvolvimento humano. 

Em relação ao desenvolvimento, Vigotski distingue dois processos: os processos elementares, 

que têm como característica fundamental o fato de serem total e diretamente determinados 

pela estimulação ambiental, ou seja, são de origem biológica; e as funções psicológicas 

superiores, de origem sociocultural, que apresentam a característica essencial da estimulação 
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autogerada, isto é, a criação e o uso de estímulos artificiais que se tornam a causa imediata do 

comportamento (VIGOTSKI, 2007).  

Vigotski dedicou-se ao estudo das funções psicológicas superiores, ou seja, do 

funcionamento psicológico tipicamente humano. “Esses processos mentais são considerados 

sofisticados e ‘superiores’, porque referem-se a mecanismos intencionais, ações 

conscientemente controladas, processos voluntários que dão ao indivíduo a possibilidade de 

independência em relação às características do momento e espaço presente.” (REGO, 2014, p. 

39). Segundo a autora, as funções psicológicas superiores resultam da interação dialética do 

homem e seu meio sociocultural. Desse modo, as funções psicológicas superiores “são 

processos mediados, e os signos constituem o meio básico para dominá-las e dirigi-las” 

(VIGOTSKI, 1996, p. 48).  

A seguir, apresento os conceitos de mediação e internalização, bem como o processo 

de formação de conceitos e a definição de conceitos cotidianos e científicos. 

 

2.3.1 Mediação e internalização 

 

 Vigotski (2007, p. 33-4) explica que a diferença entre as formas elementares de 

comportamento e as funções psicológicas superiores é a presença da mediação: 

 

toda forma elementar de comportamento pressupõe uma reação direta à situação-

problema defrontada pelo organismo – o que pode ser representado pela fórmula 

simples (S        R). Por outro lado, a estrutura de operações com signos requer um 

elo intermediário entre o estímulo e a resposta. Esse elo intermediário é um 

estímulo de segunda ordem (signo), colocado no interior da operação, onde 

preenche uma função especial; ele cria uma nova relação entre S e R. O termo 

“colocado” indica que o indivíduo deve estar ativamente engajado no 

estabelecimento desse elo de ligação. Esse signo possui, também, a característica 

importante de ação reversa (isto é, ele age sobre o indivíduo e não sobre o 

ambiente). Consequentemente, o processo simples estímulo-resposta é substituído 

por um ato complexo, mediado (...). Estudos cuidadosos demonstram que esse é 

um tipo básico de organização para todos os processos psicológicos superiores.  

 

A imagem seguinte representa o processo mediado referido na citação anterior: 
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Figura 1 ‒ Representação da organização dos processos psicológicos superiores 

 

S                                         R 

 

X 

Fonte: Vigotski (2007, p. 33) 

 

 De acordo com a figura 1, o vértice S indica um estímulo, que é seguido de uma 

resposta, representada pelo vértice R. Quando um estímulo gera uma resposta, temos uma 

relação direta entre ambos, que é o caso das funções elementares, conforme argumenta 

Vigotski. Por outro lado, quando um elemento novo é inserido nesta relação, representado 

pelo vértice X, a relação entre o estímulo e a resposta deixa de ser direta e torna-se mediada, 

que é o caso das funções psicológicas superiores. Esse elemento inserido refere-se à 

linguagem, que apresenta um caráter mediador nas relações humanas. 

Considerando as explicações de Vigotski, a mediação é entendida como um processo 

de intervenção de um elemento intermediário numa relação que antes era direta e torna-se 

mediada por esse elemento (OLIVEIRA, 1993). Esse conceito também pode ser definido 

como o processo pelo qual os seres humanos utilizam artefatos construídos culturalmente, 

conceitos e atividades para regular, ou seja, ganhar controle voluntário e transformar, o 

mundo material ou sua própria atividade social e mental e a dos outros (LANTOLF e 

THORNE, 2006). A criação e o uso de meios de ação auxiliares artificiais física, social e 

mentalmente também é outra maneira de conceituar a mediação (LANTOLF, 2011), que está 

presente em toda atividade humana (REGO, 2014). 

A mediação está relacionada ao conceito de internalização. Vigotski (2007) define o 

processo de internalização como a reconstrução interna de uma operação externa, que consiste 

em uma série de transformações: uma operação que inicialmente representa uma atividade 

externa é reconstruída e começa a ocorrer internamente; um processo interpessoal é 

transformado em um processo intrapessoal; a transformação de um processo interpessoal em 

um processo intrapessoal é o resultado de vários eventos ocorridos ao longo do 

desenvolvimento. As funções psicológicas superiores, que são processos mediados e se 

originam das relações entre os seres humanos, aparecem duas vezes: primeiramente no nível 
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social e depois no nível individual, ou seja, entre as pessoas – interpsicológico – e no interior 

do indivíduo – intrapsicológico. Em outras palavras, as funções psicológicas superiores se 

submetem ao processo de internalização ao longo do desenvolvimento do indivíduo. 

A linguagem assume um papel essencial na internalização, visto que “a internalização 

de formas culturais de pensamento envolve a reconstrução da atividade psicológica tendo 

como base as operações com signos” (VIGOTSKI, 2007, p. 58). É o aspecto que nos 

distingue dos animais, pois a internalização das atividades socialmente enraizadas e 

historicamente desenvolvidas é a base do salto qualitativo da psicologia animal para a 

psicologia humana. 

Para Johnson (2009a), a internalização refere-se ao processo por meio do qual a 

atividade de uma pessoa é inicialmente mediada por outras ou artefatos culturais que, mais 

tarde, passa a ser controlada por ela mesma quando começa a se apropriar e reconstruir 

recursos para regular suas próprias atividades. O processo de internalização é aplicado às 

formas sofisticadas de pensamento, como a atenção voluntária, a memória lógica e a formação 

de conceitos, tópico que é discutido em seguida. 

 

2.3.2 O processo de formação de conceitos 

 

 Analisando os métodos tradicionais de estudo dos conceitos na psicologia, como o 

método da definição e o da abstração
13

, Vigotski (2010) concluiu que eles apresentam falhas e 

não são adequados para a investigação do processo de formação dos conceitos. A fim de 

estudar esse processo corretamente, Vigotski e seus colaboradores, especialmente L. S. 

Sákharov, desenvolveram um método denominado método funcional de dupla estimulação, 

que tinha como propósito o estudo do desenvolvimento e da atividade das funções 

psicológicas superiores com o auxílio de duas séries de estímulos: uma desempenha a função 

do objeto da atividade do sujeito experimental; a outra, a função dos signos através dos quais 

essa atividade se organiza. 

Conforme explica Vigotski (2010), no experimento de Sákharov, diante do sujeito 

                                                           
13

 O método da definição tem o objetivo de investigar os conceitos já formados na criança por meio da 

definição verbal de seus conteúdos, deixando de lado o desenvolvimento do processo, ou seja, ele foca 

no produto em detrimento do processo. O método da abstração procura superar as deficiências dos 

métodos verbais de definição, mas também não é capaz de elucidar corretamente o processo de 

formação de conceitos, pois esse método, além de substituir o processo complexo por um elementar, 

ignora o papel da palavra na formação de conceitos (VIGOTSKI, 2010).  
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experimental, que é uma criança, foram colocadas em um tabuleiro várias figuras de cores, 

formas, alturas e tamanhos diferentes e embaixo delas havia palavras desprovidas de sentido. 

Vigotski (2010) esclarece que cada palavra foi disposta em figuras relacionadas ao mesmo 

conceito experimental comum designado por uma dada palavra. Veer e Valsiner (1994) 

enfatizam que as figuras foram colocadas de maneira desorganizada e aleatória no tabuleiro e 

que elas estavam baseadas em quatro conceitos experimentais associados com as palavras sem 

sentido escritas na parte inferior das figuras, não visível à criança. O primeiro conceito abriga 

todas as figuras pequenas e planas; o seguinte, as pequenas e espessas; o terceiro, todas as 

grandes e planas; e o último, as grandes e espessas, conforme ilustra a figura seguinte retirada 

do quinto capítulo de “A construção do pensamento e da linguagem”: 

 

Figura 2 – Método de Sákharov: estudo da formação de conceitos 

 

 

Fonte: Vigotski (2010, p. 166) 

 

De acordo com Veer e Valsiner (1994) e Oliveira (1992), a tarefa do experimentando 

é, portanto, agrupar todas as figuras que estão ligadas a um mesmo conceito experimental. O 

pesquisador elege um objeto, que é o modelo, e diz para a criança que se trata de um 

brinquedo de uma criança de outra cultura e que há outros brinquedos do mesmo tipo no 

tabuleiro que devem ser localizados por ela. Assim, a criança deve selecionar os objetos que 

têm a mesma inscrição do modelo. Após cada tentativa da criança para solucionar o problema, 

o experimentador vira outra figura mostrando para a criança a palavra escrita embaixo do 

objeto. Desse modo, ao longo do experimento, conforme a criança escolhe diferentes figuras 

como instâncias do conceito em questão, ela vai recebendo do pesquisador mais informações 

para resolver a tarefa proposta. Nesse sentido, segundo Friedrich (2012), as palavras guiaram 

e dirigiram o processo de formação de conceitos. Para a autora, nessa classificação orientada e 
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dirigida pelas palavras, a cor, a forma, a altura e o tamanho das figuras não foram traços 

distintivos, não estiveram na base da conceitualização.  

Foi possível verificar a importância das palavras no processo de formação de 

conceitos. Vigotski (2010, p. 170) afirma que “o conceito é impossível sem palavras, o 

pensamento em conceitos é impossível fora do pensamento verbal; em todo esse processo (...) 

é o emprego específico da palavra, o emprego funcional do signo como meio de formação de 

conceitos”. 

Os resultados obtidos em suas investigações levaram Vigotski (2010) a observar três 

estágios básicos constituídos de várias fases que culminam no desenvolvimento dos conceitos.  

O primeiro estágio, que é composto de três fases, compreende a formação de imagens 

sincréticas, ou seja, a formação de uma pluralidade não informada e não ordenada de imagens 

no momento em que a criança se vê diante de um problema que os adultos resolvem com a 

inserção de um novo conceito.  

O segundo estágio abrange o pensamento por complexos. As generalizações criadas 

por meio desse modo de pensamento representam complexos de objetos particulares 

concretos, não mais unificados a partir de vínculos subjetivos, como ocorre na formação das 

imagens sincréticas, mas de vínculos objetivos que efetivamente existem entre tais objetos. 

Assim, o complexo se baseia em vínculos fatuais que se revelam na experiência imediata e 

representa uma unificação concreta com um grupo de objetos com base na semelhança física 

entre eles. Durante esse estágio de pensamento por complexos, há cinco fases básicas de 

sistema complexo, a saber: complexo associativo; formação de coleções; complexo em 

cadeia; complexo difuso e pseudoconceito. Esse último tipo de complexo é denominado 

pseudoconceito porque a generalização formada na mente da criança é fenotipicamente 

semelhante ao conceito empregado pelos adultos em sua atividade intelectual, mas muito 

diferente do conceito propriamente dito pela essência e pela natureza psicológica. Nesse 

sentido, o pseudoconceito é uma ponte entre o pensamento concreto-metafórico e o 

pensamento abstrato da criança. 

O terceiro estágio trata dos conceitos verdadeiros e engloba duas fases, que são muito 

semelhantes ao pseudoconceito. Em relação ao conceito autêntico, Vigotski (2010, p. 220) 

afirma que: 

 

o conceito, em sua forma natural e desenvolvida, pressupõe não só a combinação e 

a generalização de determinados elementos concretos da experiência, mas também 

a discriminação, a abstração e o isolamento de determinados elementos e, ainda, a 

habilidade de examinar esses elementos discriminados e abstraídos fora do vínculo 
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concreto e fatual em que são dados na experiência. (...) um verdadeiro conceito se 

baseia igualmente nos processos de análise e também nos processos de síntese. A 

decomposição e a vinculação são igualmente momentos interiores necessários na 

construção de conceito. Assim, a função do terceiro estágio da evolução do 

pensamento infantil é desenvolver a decomposição, a análise e a abstração.  

 

 Assim, a decomposição, a análise e a abstração são os processos que levam à formação 

do conceito e que aparecem somente no terceiro estágio. Nos anteriores, os vínculos têm 

caráter direto, fatual e concreto. Aqui é a primeira vez que a abstração começa a ter papel 

essencial quando o conceito é formado. Vigotski (2010) argumenta que é o domínio do 

processo de abstração que possibilita a formação de conceitos verdadeiros pela criança. De 

acordo com ele, 

o conceito surge quando uma série de atributos abstraídos torna a sintetizar-se, e 

quando a síntese abstrata assim obtida se torna forma basilar de pensamento com o 

qual a criança percebe e toma conhecimento da realidade que a cerca. Neste caso, o 

experimento mostra que o papel decisivo na formação do verdadeiro conceito cabe 

à palavra. É precisamente com ela que a criança orienta arbitrariamente a sua 

atenção para determinados atributos, com a palavra ela os sintetiza, simboliza o 

conceito abstrato e opera com ele como lei suprema entre todas aquelas criadas 

pelo pensamento humano. (VIGOTSKI, 2010, p. 226) 

 

Destaco da citação anterior a importância da linguagem no processo de formação de 

conceitos na perspectiva vigotskiana. É graças à palavra que a criança abstrai atributos e os 

sintetiza para formar o conceito verdadeiro. Retomando o que foi concluído por Vigotski 

(2010) em sua investigação do processo de formação de conceitos, o conceito não existe sem 

as palavras, ou seja, o pensamento conceitual não se realiza fora do pensamento verbal. 

Vigotski (2010) distingue dois tipos de conceitos, que são definidos a seguir: os 

cotidianos e os científicos. 

 

2.3.3 Conceitos cotidianos e conceitos científicos  

 

Conceitos cotidianos ou espontâneos são aqueles aprendidos ao longo da vida diária, 

na interação com as pessoas, sem se ter consciência dessa aprendizagem. Os conceitos 

cotidianos são também utilizados inconscientemente e com facilidade. Já os conceitos 

científicos são aprendidos no ambiente escolar por meio da instrução formal. Diferentemente 

do que ocorre com os conceitos cotidianos, a aprendizagem dos conceitos científicos é 

consciente. Vigotski atribui maior nível de consciência dos conceitos científicos ao fato de 

que eles são produzidos em cooperação sistemática entre professor e aluno. Desse modo, os 
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dois tipos de conceitos tem uma relação diferente com a experiência e são aprendidos também 

de modo distinto (NEWMAN e HOLZMAN, 2014). 

A gênese dos conceitos cotidianos não necessita do quadro institucional como ocorre 

com os conceitos científicos, visto que são formados na atividade prática, na comunicação 

imediata com as pessoas, isto é, nas situações informais de aprendizagem. Por isso, os 

conceitos cotidianos apresentam nível pouco elevado de abstração, já que são generalizações 

de primeira ordem. Os conceitos científicos, ao contrário, são generalizações de segunda 

ordem, pois nunca se referem ao mundo real de maneira imediata e nem direta, ou seja, a 

referência se dá sempre por meio de algum outro conceito. Os conceitos científicos sempre se 

apoiam nos conceitos cotidianos, não podendo existir sem eles, e também sempre existem no 

interior de um sistema de conceitos (FRIEDRICH, 2012). 

Segundo Oliveira (1992), os conceitos cotidianos referem-se a conceitos 

desenvolvidos no cotidiano, nas interações sociais imediatas, enquanto os científicos 

abrangem aqueles adquiridos por meio do ensino, como parte de um sistema organizado de 

conhecimentos. Esses conceitos, diferentemente dos cotidianos, estão organizados em 

sistemas de interrelações e, por conta disso, implicam uma atitude metacognitiva, ou seja, o 

indivíduo tem consciência e controle deliberado, dominando seu conteúdo no nível de 

definição e de relação com outros conceitos, conforme argumenta a autora. 

Rego (2014) aponta que os conceitos cotidianos dizem respeito àqueles construídos a 

partir da observação, manipulação e vivência direta, como é o caso do conceito “gato”, por 

exemplo. A criança é capaz de reconhecer o animal, independentemente do tamanho, da raça 

ou da cor, e diferenciá-lo de outros animais e objetos do mundo. Os conceitos científicos, por 

sua vez, são os conhecimentos sistematizados e adquiridos na escola e que, portanto, não são 

diretamente acessíveis à observação ou ação imediata da criança. Tomando o exemplo do 

conceito “gato”, na escola, ele será ampliado e se tornará mais abstrato, pois em um sistema 

conceitual de abstrações serão incluídos outros conceitos como “mamífero” e “vertebrado”, 

por exemplo.  

Vigotski (2010) oferece exemplos muito pertinentes para ilustrar a diferença entre os 

dois tipos de conceitos, como o conceito cotidiano de “irmão” e o conceito científico da lei de 

Arquimedes
14

. A criança domina o conceito de “irmão”, que percorreu um longo caminho de 

                                                           
14

 A lei de Arquimedes postula que todo corpo imerso, total ou parcialmente, em um fluído em 

equilíbrio sofre a ação de uma força vertical para cima aplicada pelo fluído. Essa força é denominada 

empuxo, cuja intensidade é igual ao peso do fluído deslocado pelo corpo. Disponível em: 

<https://www.colegioweb.com.br/hidrostatica/lei-de-arquimedes-iii-a-c.html>. Acesso em: 09 mar. 

2018. 
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desenvolvimento e está saturado de experiência, mas não tem consciência desse domínio e 

não é capaz de operar com ele em situação não concreta. Vigotski (2010) faz referência a 

pesquisas de Piaget, em que a criança precisa resolver um problema abstrato sobre o irmão do 

irmão, mas enfrenta dificuldades e se confunde. Por outro lado, a criança, quando aprende o 

conceito da lei de Arquimedes, consegue defini-lo facilmente, aplica-o de modo não 

espontâneo e compreende a sua relação com outros conceitos, embora esse conceito não tenha 

relação direta com sua experiência pessoal. Vejamos o que ele afirma: 

  

considerações igualmente empíricas nos levam a reconhecer que a força e a 

fraqueza dos conceitos espontâneos e científicos no aluno escolar são inteiramente 

diversos: naquilo em que os conceitos científicos são fortes os espontâneos são 

fracos, e vice-versa, a força dos conceitos espontâneos acaba sendo a fraqueza dos 

científicos. Quem não sabe que a partir da comparação dos resultados das 

experiências mais simples de definição de conceitos espontâneos com a definição 

típica de conceitos científicos infinitamente mais complexos, definição que o aluno 

faz na aula de qualquer matéria, manifesta-se claramente a diferença de força e 

fraqueza de uns e de outros? É amplamente conhecido o fato de que a criança 

formula melhor o que é a lei de Arquimedes do que o que é irmão. Isto não só pode 

decorrer do fato de que os conceitos percorreram caminhos diferentes em seu 

desenvolvimento. A criança assimila o conceito sobre a lei de Arquimedes de 

modo diferente do que assimila o conceito de irmão. Ela sabia o que era irmão, e 

no desenvolvimento desse conceito percorreu muitos estágios antes que aprendesse 

a definir essa palavra, se é que alguma vez na vida se lhe apresentou essa 

oportunidade. O desenvolvimento do conceito de irmão não começou pela 

explicação do professor nem pela formulação científica do conceito. Em 

compensação, esse conceito é saturado de uma rica experiência pessoal da criança. 

Ele já transcorreu uma parcela considerável do seu caminho de desenvolvimento e, 

em certo sentido, já esgotou o conteúdo puramente fatual e empírico nele contido. 

Mas é precisamente estas últimas palavras que não podem ser ditas sobre o 

conceito de Arquimedes. (VIGOTSKI, 2010, p. 263-264) 

 

Muito interessantes as colocações de Vigotski (2010) quanto à fraqueza e à força dos 

conceitos cotidianos e científicos, mostrando bem a diferença entre eles: naquilo em que os 

conceitos científicos são fortes, como por exemplo, a aplicação do conceito de modo não 

espontâneo, os cotidianos são fracos, e vice-versa. Assim, a fraqueza do conceito científico 

está na ausência de concretude, como ocorre com a lei de Arquimedes. Essas diferenças se 

devem não somente a caminhos diversos de desenvolvimento percorridos, mas também ao 

modo como os conceitos são assimilados. 

No que concerne ao desenvolvimento dos conceitos cotidianos e o dos científicos, 

embora sigam trajetórias opostas, existem relações análogas entre eles. A fim de comprovar 

essas relações, Vigotski (2010) compara o ensino da língua estrangeira e o desenvolvimento 

da língua materna com o processo de desenvolvimento dos conceitos científicos e a formação 



56 
 

dos conceitos cotidianos. O estudo de uma língua estrangeira coincide com o 

desenvolvimento de conceitos científicos, ao passo que o desenvolvimento da língua materna 

é semelhante à formação dos conceitos cotidianos, conforme argumenta Vigotski (2010). Na 

aprendizagem da língua estrangeira, bem como no desenvolvimento dos conceitos científicos, 

o ensino escolar tem papel essencial nesses processos, diferentemente do que ocorre com a 

língua materna e com os conceitos cotidianos, que são adquiridos na experiência prática e 

concreta da criança ao interagir com os membros de sua comunidade. Assim, há um 

desenvolvimento espontâneo da linguagem para a língua materna e um desenvolvimento não 

espontâneo para a língua estrangeira.  

Nesse sentido, pode-se afirmar que a aprendizagem de uma língua estrangeira segue 

um caminho oposto àquele por onde se desenvolve a língua materna. Isso também é 

verdadeiro no que diz respeito aos conceitos científicos e cotidianos. No entanto, entre essas 

vias de desenvolvimento de sentidos contrários existe uma interdependência. A aprendizagem 

consciente e intencional de uma língua estrangeira se apóia com toda evidência em um 

determinado nível de desenvolvimento da língua materna e o contrário também é verdade: a 

aprendizagem da língua estrangeira abre caminho ao domínio das formas superiores da língua 

materna, conforme discute Vigotski (2010).  

A fim de esquematizar as relações entre o desenvolvimento dos conceitos cotidianos e 

o dos conceitos científicos, Vigotski (2010) propõe duas linhas de trajetórias opostas. O 

conceito cotidiano da criança se desenvolve de baixo para cima, das propriedades mais 

elementares e inferiores, que amadurecem mais cedo, às superiores, que são aquelas mais 

complexas, vinculadas à tomada de consciência e à arbitrariedade e que se desenvolvem mais 

tarde, enquanto os conceitos científicos se desenvolvem de cima para baixo, das propriedades 

mais complexas e superiores para as mais elementares e inferiores.  

O seguinte esquema que elaborei baseado em Vigotski (2010) ilustra a trajetória 

ascendente do conceito cotidiano e a descendente do conceito científico: 
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Figura 3 – Trajetórias de desenvolvimento dos conceitos cotidianos e científicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em seu dia a dia, ao se relacionar com as pessoas ao seu redor, a criança forma 

espontaneamente os conceitos cotidianos e somente se torna consciente e começa a fazer uso 

arbitrário deles bem mais tarde. Já o curso de desenvolvimento dos conceitos científicos, que 

ocorre por meio da instrução formal, se dá de modo contrário: a criança começa a desenvolvê-

los conscientemente e de maneira não espontânea. Vigotski (2010) afirma que o conceito 

cotidiano, que se desenvolveu de baixo para cima, abriu caminho para que o científico 

continuasse a crescer. Do mesmo modo, esse conceito, que percorreu certo trecho de 

desenvolvimento de cima para baixo, abriu caminho para o desenvolvimento do conceito 

cotidiano, preparando uma série de formações estruturais necessários à apreensão as 

propriedades superiores do conceito. 

 É claramente possível observar nas proposições do autor a relação dialética entre os 

conceitos cotidianos e os científicos. Embora cada tipo de conceito tenha a sua trajetória 

específica de crescimento, o desenvolvimento de um possibilita o avanço do outro por meio 

de estruturas que servem como sua base e vice-versa. Assim, os conceitos cotidianos são 

fundamentais para o desenvolvimento dos científicos e estes, por sua vez, têm enorme 

influência no desenvolvimento dos cotidianos. Na verdade, esses dois processos que se 

influenciam constantemente referem-se ao desenvolvimento conceitual, uma das grandes 

preocupações nos estudos de Vigotski.  

 Proponho a figura seguinte elaborada com base em Vigotski (2010) para ilustrar a 

relação dialética entre os conceitos cotidianos e científicos, bem como o papel da mediação na 

construção de novos conceitos: 

 

         Conceitos cotidianos                                                     Conceitos científicos 

 

 Tomada de consciência e arbitrariedade 
                    

 Tomada de consciência e arbitrariedade 
 

 

 

 Experiência pessoal e concretude 
                                       

 Experiência pessoal e concretude 
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Figura 4 – Relação dialética entre conceitos cotidianos e científicos 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com a figura 4, há um embate ou contradição entre os conceitos cotidianos 

e científicos por conta de sua natureza oposta de desenvolvimento e também de conteúdo. Em 

outras palavras, quando entram em contato, os conceitos cotidianos e científicos, que estão em 

contradição, se chocam dialeticamente. A fim de proporcionar a transformação dos conceitos 

científicos, a mediação é fundamental, ou seja, a mediação que ocorre nas práticas formais de 

ensino e aprendizagem é essencial para a ressignificação dos conceitos cotidianos à luz dos 

científicos. Nesse sentido, o conceito científico não é assimilado diretamente, mas 

transformado. 

É importante destacar o que Vigotski (2010, p. 247) afirma sobre o ensino de 

conceitos científicos:  

 

Não menos que a investigação teórica, a experiência pedagógica nos ensina que o 

ensino direto de conceitos sempre se mostra impossível e pedagogicamente estéril. 

O professor que envereda por esse caminho costuma não conseguir senão uma 

assimilação vazia de palavras, um verbalismo puro e simples que estimula e imita a 

existência dos respectivos conceitos na criança mas, na prática, esconde o vazio. 

Em tais casos, a criança não assimila o conceito mas a palavra, capta mais de 

memória que de pensamento e sente-se impotente diante de qualquer tentativa de 

emprego consciente do conhecimento assimilado. No fundo, esse método de ensino 

de conceitos é a falha principal do rejeitado método puramente escolástico de 

ensino, que substitui a apreensão do conhecimento vivo pela apreensão de 

esquemas verbais mortos e vazios. 

 

Tanto os estudos teóricos quanto as experiências práticas provam que “transmitir” 

diretamente os conceitos não proporciona seu desenvolvimento adequado. Na verdade, o 

resultado obtido é apenas uma assimilação vazia de palavras, simulando um conceito 

verdadeiro, o que impossibilita o emprego consciente desse conhecimento. Vigotski (2010) 

critica severamente esse tradicional método de ensino de conceitos, que é responsável por 

privilegiar uma falsa apreensão do conhecimento ao invés de promover o pensamento 
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conceitual.  

Desse modo, Vigotski (2010) sugere a importância do papel da mediação no 

desenvolvimento de conceitos científicos, que não devem ser ensinados diretamente. É 

necessário que o conceito cotidiano e científico sejam postos em uma relação de contradição, 

a fim de possibilitar um processo de transformação. Assim, o conceito científico é 

ressignificado pelo indivíduo; caso contrário, ou seja, se o conceito cotidiano e científico não 

forem confrontados dialeticamente e mediados por outros conceitos científicos com o auxílio 

do professor, ocorrerá apenas assimilação vazia de palavras e não a construção de conceitos 

científicos autênticos. 

Podemos observar o papel de destaque assumido pelo ensino para Vigotski (2010, p. 

290) no que tange ao desenvolvimento dos conceitos científicos: 

 

(...) a tomada de consciência se baseia na generalização dos próprios processos 

psíquicos, que redunda em sua apreensão. Nesse processo manifesta-se em 

primeiro lugar o papel decisivo do ensino. Os conceitos científicos – com sua 

relação inteiramente distinta com o objeto –, mediados por outros conceitos – com 

seu sistema hierárquico interior de inter-relações -, são o campo em que a tomada 

de consciência dos conceitos, ou melhor, a sua generalização e a sua apreensão 

parecem surgir antes de qualquer coisa. Assim surgida em um campo do 

pensamento, a nova estrutura da generalização, como qualquer estrutura, é 

posteriormente transferida como um princípio de atividade sem nenhuma 

memorização para todos os outros campos do pensamento e dos conceitos. Desse 

modo, a tomada de consciência passa pelos portões dos conceitos científicos. 

 

Oliveira (1992, p. 33) aponta que os procedimentos de instrução deliberada que 

ocorrem na escola são fundamentais na construção dos processos psicológicos dos indivíduos:  

 

A intervenção pedagógica provoca avanços que não ocorreriam espontaneamente. 

A importância da intervenção deliberada de um indivíduo sobre outros como forma 

de promover desenvolvimento articula-se com um postulado básico de Vygotsky: a 

aprendizagem é fundamental para o desenvolvimento desde o nascimento da 

criança. A aprendizagem desperta processos internos de desenvolvimento que só 

podem ocorrer quando o indivíduo interage com outras pessoas. O processo de 

ensino-aprendizagem que ocorre na escola propicia o acesso dos membros imaturos 

da cultura letrada ao conhecimento construído e acumulado pela ciência e a 

procedimentos metacognitivos, centrais ao próprio modo de articulação dos 

conceitos científicos. 

 

 Assim, é função primordial do ensino contribuir para a tomada de consciência, 

possibilitando o pensamento conceitual por meio do desenvolvimento de conceitos 

científicos. Na área de formação de professores de línguas, este é seu principal papel: 

proporcionar o desenvolvimento conceitual do professor, tendo em vista a perspectiva 
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sociocultural vigotskiana na formação de professores de línguas, que está caracterizada a 

seguir.  

    

2.4 A perspectiva sociocultural na formação de professores de línguas  

 

Os princípios epistemológicos de uma perspectiva sociocultural são oriundos dos 

trabalhos de Vigotski (1978, 1986) e de seus seguidores Leont’ev (1981) e Luria (1982) e 

mais recentemente dos teóricos que têm expandido o pensamento vigotskiano, como Cole 

(1996), John-Steiner (1997), Kozulin (1998), Lantolf (2000, 2006), Wells (1999) e Wertsch 

(1991), conforme esclarece Johnson (2009a). A autora afirma que a perspectiva sociocultural 

defende que a cognição humana é formada por meio do engajamento em atividades sociais e 

que as relações sociais e os artefatos semióticos, ou seja, os materiais construídos 

culturalmente, signos e símbolos medeiam essas relações que criam formas de pensamento 

superior unicamente humanas. Consequentemente, o desenvolvimento cognitivo é um 

processo interativo, mediado pela cultura, contexto, língua e interação social. 

A perspectiva sociocultural na aprendizagem humana informa diversos aspectos 

interrelacionados na formação de professores de línguas, de acordo com Johnson (2009a). 

Primeiramente, essa perspectiva explica os processos cognitivos que ocorrem na 

aprendizagem do professor, ao oferecer uma teoria da mente que reconhece a relação entre o 

cognitivo e o social. Ela possibilita traçar como os professores aprendem, como diferentes 

conceitos e funções na consciência dos professores se desenvolvem e como essa atividade 

interna transforma os entendimentos dos professores sobre eles mesmos enquanto professores, 

sobre seus alunos e as atividades de ensino. 

Em segundo lugar, a perspectiva sociocultural entende que a formação de professores 

não é somente um processo de aculturação a práticas sociais já existentes associadas ao ensino 

e à aprendizagem, mas também um processo dinâmico de reconstrução e transformação 

dessas práticas para serem adequadas às necessidades individuais e locais. Portanto, a agência 

humana é essencial porque os professores são considerados indivíduos que se apropriam e 

reconstroem os recursos desenvolvidos e disponíveis a eles, além de reelaborar esses recursos 

para atingir novos desafios.  

Em terceiro lugar, a perspectiva sociocultural informa tanto o conteúdo quanto os 

processos de formação. Johnson e Golombek (2011) explicam que ao ingressar em um 

programa de formação de professores, os futuros professores trazem consigo noções sobre 

língua, ensino e aprendizagem, denominadas conceitos cotidianos, que são formadas nas 
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experiências práticas enquanto aprendizes de língua, conforme já foi discutido. A 

responsabilidade dos cursos de formação é apresentar os conceitos científicos relevantes de 

modo a relacionar, de forma dialética, esses conceitos à atividade prática, ligando-os ao 

conhecimento cotidiano dos futuros professores e às atividades de ensino.  

Mais recentemente, Johnson e Golombek (2016) enfatizam que os cursos de formação 

de professores visam à apresentação de conceitos científicos aos futuros professores ou 

professores experientes que, uma vez internalizados, permitirão a eles superar suas noções 

cotidianas, possíveis preconceitos, do que significa ser um professor, como ensinar, e como 

auxiliar a aprendizagem do aluno. A internalização de conceitos por meio do ensino formal 

tem vários resultados significativos para os professores. Quando os professores pensam por 

meio de conceitos, eles são capazes de refletir e atuar em seu ensino efetiva e 

apropriadamente em vários contextos, para propósitos pedagógicos diferentes, e conseguem 

justificar teoricamente suas ações. As autoras argumentam que a qualidade e o caráter da 

mediação que emerge nas práticas de formação de professores de línguas desempenham papel 

essencial para possibilitar aos professores entender seus conceitos cotidianos de língua, ensino 

e aprendizagem por meio dos conceitos científicos. 

Nesse sentido, os futuros professores não são receptores passivos de teorias, tabulas 

rasas a serem preenchidas com conhecimento teórico, conforme ocorria no paradigma 

positivista de formação de professores, em que havia a crença de que o conhecimento sobre 

ensino e aprendizagem poderia ser transmitido para os professores. Tendo em vista a 

perspectiva sociocultural, o conhecimento é socialmente construído e emerge das práticas 

sociais nas quais as pessoas se engajam e, portanto, não pode ser transmitido. Vieira-Abrahão 

(2014), considerando os pressupostos vigotskianos, defende que o conhecimento científico é 

mediador e mediado pelo professor e o novo conhecimento pode ser internalizado pelo 

aprendente, mas transformado pela relação dialética com seus conhecimentos e crenças, que 

são seus conceitos cotidianos. 

Além disso, a perspectiva sociocultural requer que os formadores examinem as 

ferramentas de mediação já existentes e também criem ferramentas alternativas por meio das 

quais os professores possam externalizar sua compreensão de conceitos, reconceitualizando-

os e recontextualizando-os, e desenvolver modos alternativos de se engajar nas atividades 

associadas a esses conceitos, de acordo com Johnson (2009a). 

Considerar a perspectiva sociocultural na formação de professores de línguas significa 

atribuir maior atenção ao seu desenvolvimento profissional. Essa perspectiva: a) altera o foco 

da atenção para os professores enquanto aprendizes da tarefa de ensinar; b) enfatiza a natureza 
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socialmente situada de sua aprendizagem e exemplifica os processos cognitivos e sociais por 

quais passam quando aprendem a ensinar; c) proporciona meios de mediação que moldam a 

aprendizagem do professor; d) mostra que sua aprendizagem não somente molda como os 

professores pensam e agem, mas também como as mudanças nas suas maneiras de pensar e 

agir têm o potencial de mudar os modos que os alunos se engajam nas atividades que, por sua 

vez, podem mudar suas maneiras de aprender, bem como o que eles aprendem. É importante 

lembrar que a perspectiva sociocultural não é uma metodologia ou uma abordagem de como 

“fazer” a formação de professores de línguas: ela é uma lente teórica ou um modo de 

conceituar a aprendizagem do professor que informa como os formadores entendem e apoiam 

o desenvolvimento profissional dos professores de línguas (JOHNSON, 2009a). 

Vieira-Abrahão (2012) destaca que a perspectiva sociocultural na formação, no 

desenvolvimento e na pesquisa na área de formação de professores de línguas, especialmente 

com foco na aprendizagem do professor, pode enriquecer os estudos sobre cognição, mais 

especificamente sobre as crenças dos professores, e também sobre a abordagem reflexiva 

conduzidos no Brasil e no exterior. 

Salomão (2013) mostra que a perspectiva sociocultural parece oferecer um suporte 

para os cursos de formação inicial ou continuada de professores, ao considerarem o 

levantamento e explicitação das concepções dos professores sobre língua(gem), ensino e 

aprendizagem, relacionando-as aos seus conceitos cotidianos e aos conceitos científicos que 

trazem de sua formação e experiências educacionais prévias, para que elas possam ser 

reexaminadas à luz de novos conceitos científicos, de modo que haja a transformação do 

social em psicológico. 

Entendo que a perspectiva sociocultural enquanto fundamentação teórica para os 

estudos em formação inicial e continuada de professores de línguas tem o potencial de 

contribuir com a formação que se almeja buscar no século XXI: professores comprometidos 

com sua prática docente, com a aprendizagem de seus alunos e com seu constante 

desenvolvimento profissional e conceitual, isto é, conscientes de seus conceitos de língua, 

ensino e aprendizagem, que estão em constante transformação e (re)construção e, sobretudo, 

que se consideram eternos aprendizes da tarefa de ensinar.  

 Em seguida, são apresentadas diferentes concepções sobre a aprendizagem do 

professor. 
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2.4.1 Aprender a ensinar  

 

 Tradicionalmente, uma das maneiras de se conceber a aprendizagem do professor é 

considerá-la originária das experiências cotidianas, conhecida como aprendizagem por 

observação. Cunhado por Lortie (1975), esse termo descreve os conhecimentos adquiridos 

pelo indivíduo que passou milhares de horas na escola observando e avaliando as práticas dos 

professores. Geralmente, esses conhecimentos, que são intuitivos e imitativos (LORTIE, 

1975) carregam muitos preconceitos sobre o ensino que os alunos de Letras trazem para os 

cursos de formação. Isso ocorre porque as ações dos professores que são observadas e 

avaliadas correspondem a apenas uma parte de todo o trabalho realizado pelo professor: o 

planejamento das aulas, a seleção de materiais e as reflexões do professor sobre suas aulas, 

por exemplo, não estão acessíveis aos alunos que somente observam sua prática pedagógica. 

 É importante destacar que a aprendizagem por observação, que está bastante 

enraizada, acaba prevalecendo para muitos alunos-professores ao longo do curso de 

graduação, que, por sua vez, não afeta ou reconstrói esses conhecimentos mediados por 

conceitos científicos e, portanto, não cumprem seu papel. Como consequência, os novos 

professores formados acabam por ensinar da mesma maneira que foram ensinados, segundo 

Lortie (1975). Nesse sentido, não se pode ignorar a aprendizagem por observação que, apesar 

de ser um poderoso entendimento sobre o ensino, é intuitivo e limitado (BORG, 2004). Para 

Vieira-Abrahão (2014), a aprendizagem por meio da observação parece estar sendo 

responsável pela perpetuação de modelos e um obstáculo na formação inicial de professores 

de línguas. 

Richards e Farrell (2005) apontam que a depender do modo como é entendida a 

aprendizagem do professor podemos ter diferentes abordagens na formação de professores de 

línguas. Ela pode ser entendida como aprendizagem de habilidades, processo cognitivo, 

construção pessoal e prática reflexiva. A primeira visão concebe a aprendizagem do professor 

como o desenvolvimento de uma variedade de habilidades ou competências. Assim, o ensino 

pode ser dividido em habilidades que podem ser dominadas uma por vez.  

A aprendizagem enquanto processo cognitivo considera o ensino como uma atividade 

cognitiva complexa e privilegia a natureza das crenças e do pensamento dos professores e 

como eles influenciam seu ensino e sua aprendizagem. Na formação de professores, essa 

visão incentiva-os a explorar suas próprias crenças e processos de pensamento ao examinar 

como isso impacta sua prática em sala de aula.  
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A aprendizagem como construção pessoal está baseada na crença de que o 

conhecimento é ativamente construído pelos aprendizes e não passivamente recebidos. A 

aprendizagem envolve a reorganização e reconstrução e é por meio desses processos que o 

conhecimento é internalizado. No âmbito da formação de professores, isso leva a uma ênfase 

nas contribuições pessoais e individuais dos professores à aprendizagem e ao entendimento de 

suas salas de aula.  

A última visão de aprendizagem do professor proposta pelos autores refere-se à prática 

reflexiva, em que reflexão é vista como o processo de exame crítico das experiências, um 

processo que pode levar a uma melhor compreensão das práticas de ensino e rotinas do 

professor. No escopo da formação de professores, essa visão favorece a noção de ensino 

reflexivo, ou seja, a prática docente como base para a reflexão crítica por meio de 

procedimentos, como por exemplo, observação e estudos de caso. 

Por outro lado, de uma perspectiva sociocultural, aprender a ensinar está baseada na 

noção de que conhecer, pensar e compreender surgem da participação nas práticas sociais de 

ensino e aprendizagem. A aprendizagem do professor e as atividades de ensino são entendidas 

como emergentes da participação nas práticas sociais nas salas de aula e o que os professores 

sabem e como usam esse conhecimento nas aulas é contingente ao conhecimento de si 

mesmo, do ambiente, dos alunos, do currículo e da comunidade (JOHNSON, 2009a). 

Johnson e Golombek (2016) afirmam que, de uma perspectiva sociocultural, os 

professores de línguas são moldados na e por meio das experiências como aprendizes, nas 

práticas culturais de formação de professores e nas particularidades de seus contextos de 

ensino. Nesse sentido, a aprendizagem do professor requer a participação prolongada e 

contínua nas práticas sociais de se tornar e ser um professor de línguas, o que não significa 

que os programas de formação não tenham importância. Pelo contrário: o curso de formação é 

o lugar ideal para a aprendizagem sistemática do ensino de línguas por meio da instrução 

intencional e organizada. (ênfases adicionadas) 

 A seguir, defino alguns conceitos de língua, ensino e aprendizagem que fundamentam 

diferentes práticas de ensino de línguas. É relevante a discussão sobre tais conceitos, visto que 

as três perguntas norteadoras desta investigação abrangem conceitos de língua, ensino e 

aprendizagem. A primeira pergunta busca verificar os conceitos de língua, ensino e 

aprendizagem apresentados pelos futuros professores antes de cursarem a disciplina de 

Metodologia I. A segunda objetiva identificar e investigar como conceitos científicos de 

língua, ensino e aprendizagem são introduzidos e trabalhados em disciplinas do curso de 

formação. Por fim, a terceira pergunta tem o propósito de reconhecer conceitos de língua, 
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ensino e aprendizagem que podem ser inferidos das práticas e dos discursos das alunas-

professoras no estágio e compreender as relações estabelecidas entre esses conceitos e os 

introduzidos em disciplinas do curso de Letras investigado. 

 

2.5 Conceitos de língua, ensino e aprendizagem 

 

Nesta seção, são apresentadas diversas concepções de língua, ensino e aprendizagem 

segundo a interpretação de diferentes autores brasileiros e estrangeiros que, em sua grande 

maioria, se dedicam às pesquisas em LA especialmente na área de ensino e aprendizagem de 

línguas estrangeiras. 

É importante registrar que Vigotski não separa os conceitos de ensino e de 

aprendizagem. O termo que ele utiliza em russo é “obuchenie” que significa algo como 

“processo de ensino-aprendizagem”, incluindo sempre aquele que aprende, aquele que ensina 

e a relação entre essas pessoas (OLIVEIRA, 1993). Assim, para Vigotski, ensinar e aprender 

são processos interrelacionados, sempre envolvendo a interação social. 

 

2.5.1 Conceitos de língua  

 

A língua pode ser definida de diversas maneiras. Ela pode ser concebida como um 

sistema linguístico, cujos componentes são gramática, vocabulário, fonologia, discurso, estilo 

e adequação, conforme é apresentado em Tudor (2001). Geralmente, o estudo da gramática e 

do vocabulário são priorizados nos contextos de ensino norteados por esse conceito de língua. 

De modo semelhante, para Kumaravadivelu (2006), a língua enquanto sistema é composta 

pelos sistemas fonológico, semântico e sintático. Desse modo, é possível combinar fonemas 

para formar palavras, palavras para formar frases e frases para formar textos, tanto escritos 

quanto orais, considerando as regras previstas na língua para as referidas combinações.  

 A partir de uma perspectiva funcional, a língua pode ser entendida como ação social 

(TUDOR, 2001) ou discurso (KUMARAVADIVELU, 2006), uma concepção que começou a 

ganhar força durante a década de 1970 principalmente com os trabalhos de Halliday (1973, 

1975) e Hymes (1972) em oposição ao conceito de língua enquanto sistema defendido por 

Chomsky, dentre outros. O conceito de competência comunicativa – o conhecimento e a 

habilidade comunicativa de utilizar a língua em situações concretas – proposto pelo linguista 

norte-americano desempenhou um importante papel ao introduzir uma nova perspectiva sobre 

a natureza da língua no ensino de línguas estrangeiras, de acordo com Tudor (2001). O autor 
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afirma que o ensino comunicativo de línguas surgiu a partir dessa concepção de língua, que é 

uma abordagem de ensino, cujo objetivo é possibilitar aos aprendizes o uso da língua em 

diferentes contextos sociais.  

 Há também a concepção de língua como cultura e ideologia, em que a língua abrange 

e expressa aspectos da cultura e da visão de mundo de seus falantes, segundo Tudor (2001). 

Nesse caso, o autor explica que ter competência comunicativa em uma língua envolve um 

entendimento e uma habilidade para interagir com a cultura e a visão de mundo dos falantes 

dessa língua. Já o conceito de língua como ideologia vai além dos dois conceitos referidos e 

coloca a língua como lugar de poder e dominação ao transportar e traduzir a ideologia que 

serve a determinados interesses (KUMARAVADIVELU, 2006). 

 Em suma, tendo em vista as diversas abordagens e métodos de ensino de línguas 

estrangeiras, como, por exemplo, gramática-tradução, método direto, método audiolingual, 

sugestopédia e abordagem comunicativa, há pelo menos três visões teóricas distintas no que 

diz respeito ao conceito de língua: estrutural, funcional e interacional (RICHARDS e 

RODGERS, 2001). A estrutural, que é a mais tradicional, entende a língua como um sistema 

de elementos estruturalmente relacionados que são definidos em termos de unidades 

fonológicas e gramaticais, bem como operações gramaticais e itens lexicais. A visão funcional 

concebe a língua como um veículo para expressão de significado funcional, enfatizando as 

dimensões semântica e comunicativa ao invés das características gramaticais da língua. Por 

fim, a visão interacional vê a língua como um meio para a realização de relações interpessoais 

e para o desempenho de transações sociais entre os indivíduos, ou seja, a língua é uma 

ferramenta para a criação e manutenção de relações sociais. 

De acordo com a perspectiva sociocultural, a língua é um meio vital pelo qual os seres 

humanos representam o pensamento, é uma ferramenta psicológica, algo que utilizamos para 

fazer sentido de nossas experiências, e também uma ferramenta cultural que usamos para 

compartilhar experiências e fazer sentido delas com os outros. Assim, a língua é um meio de 

transformar a experiência em conhecimento cultural e entendimento. Como a perspectiva 

sociocultural representa uma teoria da mente e não uma teoria de língua, o conceito de língua 

nessa perspectiva é compatível com as teorias que enfatizam a natureza fundamentalmente 

social da língua e a entende como prática social (JOHNSON, 2009a). 
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2.5.2 Conceitos de ensino 

 

Na tradição behaviorista, o ensino era entendido como transmissão de conhecimento, 

em que o conhecimento consistia em um grupo de fatos e regras claramente articulados. Nesse 

sentido, a visão de ensino era tecnicista, em que o papel principal do professor na sala de aula 

era atuar como um conduíte, ou seja, sua função era transmitir o conhecimento ao aluno. A 

abordagem tecnicista do ensino e também da formação de professores atribui aos teóricos o 

papel de produzir conhecimento e ao professor cabe apenas compreendê-lo e implementá-lo 

como um técnico passivo (KUMARAVADIVELU, 2003). 

Essa concepção de ensino refere-se à visão de educação bancária profundamente 

criticada por Freire (1987). De acordo com o autor, nessa perspectiva, o saber é uma “doação 

dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber” (FREIRE, 1987, p. 33). Ou seja, o 

professor, que é o detentor do saber, transfere-o para os alunos, que são desprovidos de 

conhecimentos. Assim, a educação é erroneamente entendida como o ato de depositar, 

transferir, transmitir valores e conhecimentos, uma concepção ainda muito presente em 

diversos contextos educacionais no Brasil. 

O ensino também pode ser definido como a facilitação do processo de aprendizagem. 

Amaral-Oliveira (2013, 2014) explica que facilitar a aprendizagem demanda do professor a 

mobilização de conhecimentos linguísticos, pedagógicos e didáticos, além do envolvimento 

de questões que vão desde o gerenciamento da aula, como o arranjo das carteiras na sala, a 

formação de grupos e o manejo de equipamentos audiovisuais até o gerenciamento da 

indisciplina e o cuidado com aspectos afetivos dos estudantes, como a timidez e a baixa 

autoestima. Assim, facilitar a aprendizagem, de acordo com o autor, significa também 

contribuir para a criação de uma atmosfera afetiva positiva na sala de aula. Amaral-Oliveira 

(2014, p. 27) afirma que ao conceber o ensino como facilitação da aprendizagem, o professor 

vê os aprendizes como “seres ativos e responsáveis pela construção dos seus conhecimentos. 

Ao mesmo tempo, ele é visto pelos alunos como o mediador do processo de aprendizagem, e 

não como aquele que detém os conhecimentos a serem transferidos para suas cabeças ocas.” 

Penso que o papel do professor facilitador seja diferente do papel do professor 

mediador, embora ambos considerem os aprendizes como seres ativos em seu processo de 

aprendizagem. O professor facilitador, assim como mostra o autor, atribui responsabilidade ao 

aprendiz no que diz respeito à construção do conhecimento, ou seja, de uma perspectiva 

piagetiana, o aluno sozinho constrói conhecimentos. Já o professor mediador se engaja no 

processo de aprendizagem com os aprendizes, coconstruindo e reconstruindo o conhecimento, 
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tendo em vista a perspectiva vigotskiana. Nesse sentido, o ensino é visto como “um processo 

essencialmente de mediação com o outro, professor ou aluno mais experiente, onde o 

conhecimento não é transmitido, mas socialmente construído através da linguagem.” (GIL, 

2013, p. 123).  

Vigotski (2010, p. 244) atribui um papel fundamental ao ensino escolar, ao defender 

que o desenvolvimento do conceito científico, que é aquele apresentado e trabalhado na 

escola, transcorre sob as condições do processo educacional, “que constitui uma forma 

original de colaboração sistemática entre o pedagogo e a criança, colaboração essa em cujo 

processo ocorre o amadurecimento das funções psicológicas superiores da criança com o 

auxílio e a participação do adulto.” Em outras palavras, é graças ao ensino, definido como 

essa colaboração sistemática entre professor e aprendiz, que os conceitos científicos são 

desenvolvidos, o que proporciona níveis de arbitrariedade do pensamento científico, isto é, 

formas superiores de pensamento, inerentemente humanas. Considerando essa perspectiva, o 

ensino representa o meio pelo qual o desenvolvimento avança e progride. 

Conforme já foi discutido, o ensino direto de conceitos científicos, ou seja, a 

transmissão direta de conceitos, é fortemente criticado por Vigotski (2010) por proporcionar 

uma simples assimilação de palavras e não o desenvolvimento de conceitos verdadeiros, 

autênticos. Nesse sentido, para aprender um conceito é necessário, além das informações 

recebidas do exterior, uma intensa atividade mental por parte do indivíduo; em outras 

palavras, um conceito não é aprendido por meio de um treinamento mecânico, nem tampouco 

pode ser meramente transmitido pelo professor ao aluno (REGO, 2014). Além da intensa 

atividade mental do aluno, considero fundamental a mediação do professor concretizada em 

discussões e atividades diversas para o desenvolvimento de conceitos científicos. Assim, o 

ensino entendido de acordo com a perspectiva sociocultural pode ser mais frutífero e com 

resultados mais satisfatórios. 

 

2.5.3 Conceitos de aprendizagem  

 

Assim como ocorre com os conceitos de língua e ensino, há também diferentes 

maneiras de explicar a aprendizagem. Ela pode ter um caráter experiencial ao referir-se à 

aprendizagem adquirida na experiência direta com a língua-alvo. A ideia por trás dessa visão 

de aprendizagem é que o uso da língua-alvo para propósitos comunicativos não é somente o 

objetivo da aprendizagem, mas também um meio da própria aprendizagem, de acordo com 

Tudor (2001). O autor mostra que esse conceito baseia-se em cinco princípios que foram 



69 
 

desenvolvidos no início do movimento comunicativo: foco na mensagem, prática holística, 

uso de materiais autênticos, uso de estratégias comunicativas e o uso de modelos 

colaborativos de aprendizagem. A aprendizagem experiencial envolve a tentativa de 

introduzir no contexto formal de ensino as características da aprendizagem naturalística, em 

que a ênfase recai sobre o papel da exposição à língua e ao uso como meio de promover esse 

processo.  

Enquanto a aprendizagem experiencial atribui relevância ao papel da exposição à 

língua e ao uso, uma abordagem analítica sugere que a aprendizagem da língua pode envolver 

o uso de habilidades analíticas dos aprendizes em atividades que estão baseadas no estudo 

explícito das regularidades estruturais e padrões comunicativos da língua-alvo (TUDOR, 

2001). Assim, o foco está no estudo explícito da língua enquanto um sistema linguístico e 

comunicativo. 

Outra visão de aprendizagem diz respeito à formação de hábitos, tão característica do 

método audiolingual. Para Tudor (2001), esse método está fundamentado no conceito de 

língua enquanto sistema linguístico estruturado que é organizado hierarquicamente e que pode 

ser apresentado com propósitos de aprendizagem de uma maneira internamente coerente, e na 

psicologia comportamental que vê a aprendizagem como a criação de respostas condicionadas 

a estímulos. Desse modo, aprender uma língua envolve a aquisição de um conjunto de 

associações verbais de estímulo-resposta. A automatização dessas respostas, que gera um 

hábito, é parte do domínio fluente de uma língua estrangeira. 

Assim como Tudor (2001), Hall (2011) também reconhece que a aprendizagem pode 

ser entendida como a formação de hábitos. Na sala de aula, a formação de hábitos pode ser 

realizada por meio da repetição de formas linguísticas. Hall (2011) acrescenta mais duas 

visões de aprendizagem: ela pode ser vista como um processo cognitivo, conforme defendem 

as hipóteses krashenianas, e como prática social, conceito compatível com a perspectiva 

sociocultural vigotskiana. Nesse caso, a aprendizagem não é do âmbito individual e nem um 

processo mental interno, mas uma atividade social em que os aprendizes interagem entre si 

em um determinado contexto sócio-histórico-cultural. Nesse sentido, a presença do outro é 

fundamental para a aprendizagem. 

De acordo com a perspectiva sociocultural vigotskiana, aprendizagem e 

desenvolvimento são processos interrelacionados. Vigotski (2010) explica que há uma relação 

temporal entre eles: a aprendizagem está sempre adiante do desenvolvimento, ou seja, a 

criança adquire certos hábitos e habilidades numa área específica antes de aprender a aplicá-
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los de modo consciente e arbitrário. O papel desempenhado pelo outro é essencial na 

aprendizagem:  

 

(...) na escola a criança não aprende o que sabe fazer sozinha mas o que ainda não 

sabe e lhe vem a ser acessível em colaboração com o professor e sob sua 

orientação. O fundamental na aprendizagem é justamente o fato de que a criança 

aprende o novo. Por isso a zona de desenvolvimento imediato, que determinada 

esse campo das transições acessíveis à criança, é a que representa o momento mais 

determinante na relação da aprendizagem com o desenvolvimento. (...) o que a 

criança é capaz de fazer hoje em colaboração conseguirá fazer sozinha amanhã. Por 

isso nos parece verossímil a ideia de que a aprendizagem e o desenvolvimento na 

escola estão na mesma relação entre si que a zona de desenvolvimento imediato e o 

nível de desenvolvimento atual. (VIGOTSKI, 2010, p. 331) 

 

 

 Ao propor a zona de desenvolvimento proximal ou imediato
15

, Vigotski (2010) mostra 

que a aprendizagem deve apoiar-se na zona de desenvolvimento proximal, nas funções ainda 

não amadurecidas, criticando o ensino que defende que o desenvolvimento deve 

necessariamente percorrer os seus ciclos para que a aprendizagem ocorra. O ensino seria 

desnecessário se estivesse baseado no que já está maduro no desenvolvimento, se ele mesmo 

não fosse fonte de desenvolvimento e surgimento do novo, conforme esclarece Vigotski 

(2010), lembrando que o autor não separa ensino de aprendizagem. Assim, a aprendizagem é 

satisfatória quando está à frente do desenvolvimento, pois ela desencadeia uma série de 

funções que se encontravam em fase de amadurecimento e na zona de desenvolvimento 

proximal: é nisto que consiste o papel principal da aprendizagem no desenvolvimento 

(VIGOTSKI, 2010). 

Tendo em vista os conceitos de língua, ensino e aprendizagem apresentados, é possível 

sintetizá-los, considerado uma perspectiva tradicional e uma perspectiva sociocultural, 

conforme observamos no quadro 2: 

 

 

 

 

                                                           
15

 De acordo com Vigotski (2007, p. 97), a zona de desenvolvimento proximal refere-se à “distância 

entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de 

problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob 

a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes.” (grifo do autor) 

 



71 
 

Quadro 2 – Conceitos de língua, ensino e aprendizagem, numa perspectiva 

tradicional e sociocultural 

Conceitos  Perspectiva tradicional Perspectiva sociocultural 

Língua  Sistema linguístico Discurso/ prática social 

Ensino  Transmissão de conhecimentos/ 

facilitação de aprendizagem 

Colaboração sistemática entre professor 

e aprendiz (mediação)  

Aprendizagem  Aquisição de conhecimentos/ 

formação de hábitos  

Processo que desencadeia o 

desenvolvimento 

 

Tradicionalmente, temos uma visão estrutural de língua que norteia práticas de ensino 

e aprendizagem, bem como a formação de professores de línguas. Por outro lado, a 

perspectiva sociocultural entende a língua como prática social, em que membros de uma 

determinada comunidade se apropriam de sua língua para fazer sentido do mundo, 

compartilhando experiências e (co) construindo conhecimentos. Os conceitos de ensino e 

aprendizagem de uma perspectiva tradicional atribuem pouca ou quase nenhuma participação 

do aprendiz nesse processo, ou seja, ele recebe passivamente os conhecimentos transmitidos. 

Por outro lado, a perspectiva sociocultural considera os conceitos de ensino e aprendizagem, 

reconhecendo o papel ativo de professor e aprendiz, em que ambos se engajam 

colaborativamente nos processos de ensinar e aprender.  

Ao longo do capítulo de fundamentação teórica, foram apresentadas e discutidas 

questões essenciais referentes à formação de professores de línguas. Primeiramente, apontei 

algumas tendências nas pesquisas em formação de professores de línguas tanto no Brasil 

quanto no exterior, destacando os aportes teóricos advindos das teorias sócio-histórico-

culturais presentes nos estudos atuais. Também tracei um percurso histórico na formação 

inicial de professores de línguas no Brasil, mostrando os principais paradigmas orientadores 

do processo formativo, bem como alguns programas de incentivo à formação inicial que vêm 

sendo propostos nos últimos anos. Em seguida, o currículo do curso de Letras foi abordado, 

além de legislações recentes que determinam a organização curricular e a perspectiva de 

diferentes pesquisadores em relação a essas propostas. A disciplina de Estágio 

Supervisionado foi focalizada, enfatizando-se a relevância dessa disciplina na formação 

inicial de professores. Dando prosseguimento ao capítulo, a perspectiva sociocultural 

vigotskiana foi apresentada e os conceitos de mediação, internalização, processo de formação 

de conceitos, conceitos cotidianos e científicos foram definidos e discutidos. Em seguida, foi 

conceitualizada a formação de professores de línguas a partir de uma perspectiva 

sociocultural, à luz da qual os dados gerados neste estudo foram analisados. Por fim, alguns 

conceitos de língua, ensino e aprendizagem que embasam práticas e pesquisas na formação 
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docente foram definidos, dando destaque aos conceitos compatíveis com a perspectiva 

sociocultural. 

O próximo capítulo é dedicado à apresentação da metodologia adotada para o 

desenvolvimento desta investigação. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: 

METODOLOGIA DE 

PESQUISA 
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 Neste capítulo, é traçado o percurso metodológico realizado ao longo deste estudo. 

São caracterizados a natureza e os contextos do estudo. Em seguida, são abordados os 

participantes da pesquisa
16

. Logo após, são descritas as fases da pesquisa e os instrumentos de 

geração e coleta de dados utilizados, bem como os objetivos pretendidos em cada fase e com 

cada instrumento. Por fim, são explicitados os procedimentos de análise aos quais os dados 

foram submetidos.  

 

3.1 Natureza da pesquisa 

 

Tendo em vista que o objetivo geral deste estudo é investigar a (co) construção de 

conhecimentos teórico-práticos na formação inicial do professor de língua inglesa no norte do 

Brasil a partir de uma perspectiva sociocultural, foi considerada a abordagem de pesquisa 

qualitativa de base etnográfica para o desenvolvimento do presente trabalho. 

As pesquisas qualitativas caracterizam-se pela variedade de dados que são coletados e 

gerados, como, por exemplo, por meio de gravações, entrevistas, diários e anotações de 

campo; pelo tipo de fenômeno que investigam, que são fenômenos sociais do modo como 

ocorrem, sem tentativas de manipulação da situação sendo estudada; pela consideração das 

visões e opiniões dos participantes a respeito do fenômeno investigado; pela interpretação dos 

dados realizada pelo pesquisador (DÖRNYEI, 2007). Para Bogdan e Biklen (2003), a 

pesquisa de natureza qualitativa é naturalística, descritiva e indutiva, além de considerar o 

processo, e não o produto, e as perspectivas dos participantes. Tais traços típicos da pesquisa 

de natureza qualitativa podem ser observados nesta investigação. 

De acordo com André (2000), a etnografia é um método de pesquisa desenvolvido por 

antropólogos com o propósito de estudar a cultura e a sociedade, cujas principais 

características são: ênfase no processo; preocupação com a visão pessoal dos participantes; 

trabalho de campo; descrição; indução, além da utilização de técnicas como a observação 

participante, a entrevista e a análise de documentos. Como a preocupação central dos 

estudiosos da área da educação é com o processo educativo, tem sido feita uma adaptação da 

etnografia à educação a fim de investigar tal processo. Desse modo, trabalhos que apresentam 

esse propósito são estudos do tipo etnográfico e não etnografia no seu sentido estrito, uma vez 

que as pesquisas educacionais possuem traços da etnografia – como, por exemplo, 

preocupação com o processo, com as perspectivas dos participantes, com o trabalho de campo 

                                                           
16

 Os participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Vide Apêndice A. 
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e descrição dos dados – e não necessitam ter todos os requisitos da etnografia. Por isso, tais 

pesquisas denominam-se estudos de base, cunho ou tipo etnográfico (ANDRÉ, 2000), que é o 

caso do presente estudo. 

 

3.2 Cenários da pesquisa 

 

 Os contextos deste estudo são as aulas das disciplinas de Metodologia I, Metodologia 

II, Estágio I e Estágio II que ocorreram na universidade e as aulas ministradas pelas 

estagiárias participantes em uma escola pública municipal. 

 

3.2.1 Na universidade: o curso de Letras e as disciplinas investigadas 

  

Esta pesquisa foi desenvolvida em uma universidade pública
17

 no estado do 

Amazonas, no norte do Brasil. É constituída por dezoito unidades de ensino, entre institutos e 

faculdades, em todo o estado, sendo a maioria localizada na capital. Atualmente, são 

oferecidos noventa e seis cursos de graduação, trinta e nove de pós-graduação strictu sensu 

credenciados pela CAPES, sendo trinta e um de mestrado e oito de doutorado. Em relação à 

pós-graduação lato sensu, são mais de trinta cursos oferecidos anualmente. No que se refere à 

extensão, são mais de seiscentos projetos que beneficiam diretamente a população e dezessete 

programas extensionistas. A instituição oferece inúmeros laboratórios e bibliotecas para a 

prática acadêmica e a pesquisa. 

 Nos cursos de graduação, considerando os campi do interior e da capital, há um total 

de vinte mil estudantes e nos de pós-graduação são dois mil alunos. Considerando os tipos de 

seleção para ingresso no ensino superior, a universidade realiza anualmente dois tipos: o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Processo Seletivo Contínuo (PSC) com 50% 

das vagas para cada um deles.  

 Atualmente, a Faculdade de Letras oferece seis cursos de licenciatura
18

, a saber: Letras 

– Língua e Literatura Espanhola (matutino); Letras – Língua e Literatura Francesa 

(vespertino); Letras – Língua e Literatura Inglesa (vespertino); Letras – Língua e Literatura 

Japonesa (noturno); Letras – Língua e Literatura Portuguesa (vespertino e noturno); Letras – 

Libras (vespertino). A presente investigação foi conduzida no curso de Letras – Língua e 

Literatura Inglesa.  

                                                           
17

 As informações referentes à universidade foram retiradas do site da instituição. 
18

 Atualmente, os cursos de Letras desta universidade são de licenciatura única. 
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O curso de Letras
19

 foi criado em 1965 e inicialmente, durante o regime seriado, a 

habilitação em língua e literatura inglesa fazia parte de uma dupla licenciatura em Português-

Inglês. Na implantação do regime de créditos em 1972, o componente de língua inglesa 

passou a ser uma habilitação do curso de Letras, com a escolha a ser feita a partir do terceiro 

período
20

. Em 1992, foi criado o curso de Letras – Língua e Literatura Inglesa, 

individualizando-se o acesso e as vagas iniciais de cada habilitação: o Curso de Letras – 

Língua e Literatura Inglesa passou a ter vagas próprias, independentes das vagas das demais 

habilitações. A partir de 2009, passaram a ser ofertadas cinquenta vagas anualmente, sendo 

trezentas e sessenta e duas nos diversos cursos de Letras. 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP), o curso de Letras – Língua e 

Literatura Inglesa deve contribuir para o desenvolvimento das seguintes competências e 

habilidades:  domínio do uso da língua inglesa nas suas manifestações oral e escrita, em 

termos de recepção e produção de textos; reflexão analítica e crítica sobre a linguagem como 

fenômeno psicológico, educacional, social, histórico, cultural, político e ideológico; visão 

crítica das perspectivas teóricas adotadas nas investigações linguísticas e literárias, que 

fundamentam sua formação profissional; percepção de diferentes contextos interculturais; 

utilização dos recursos tecnológicos no âmbito educacional; domínio dos conteúdos básicos 

do ensino fundamental e médio; domínio dos métodos e técnicas pedagógicos que permitam a 

transposição dos conhecimentos para os diferentes níveis de ensino.   

A formação proposta no PPP deve ser organizada com base no princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, tendo o compromisso com a construção 

do conhecimento, tendo em vista a diversidade cultural que um curso de língua estrangeira 

propõe. Segundo o PPP, a Licenciatura em Letras – Língua e Literatura Inglesa consiste na 

formação de professores, capacitando-os à transmissão de conhecimentos específicos da área 

da língua inglesa e suas correspondentes literaturas a estudantes de nível fundamental e 

médio.  

 Em relação aos objetivos gerais do curso de Letras – Língua e Literatura Inglesa, é 

possível destacar: formar docentes habilitados no domínio da língua inglesa e com 

conhecimento crítico das literaturas de expressão inglesa; promover a formação de 

                                                           
19

 As informações relativas ao curso de Letras foram retiradas do Projeto Político Pedagógico do 

curso. 
20

 É importante registrar que o curso de Letras nesta universidade é ministrado por período semestral e 

não anual, conforme ocorre com a maioria dos cursos de Letras no sudeste do Brasil. Assim, a duração 

do curso é de quatro anos, sendo realizados no mínimo em oito e no máximo em doze semestres 

letivos. Cada semestre é relativo a um período, totalizando, então, oito períodos de curso. 
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profissionais para atuarem no ensino médio e fundamental; capacitar o aluno para o uso 

efetivo da língua inglesa como veículo de comunicação; promover a aproximação entre a 

cultura dos países de língua inglesa e a brasileira e colaborar para o desenvolvimento de 

atitudes e valores na sociedade internacional.  

No que diz respeito à carga horária do curso, no PPP são propostas 3.170 horas, 

distribuídas em oito períodos, incluindo atividades de prática como componente curricular, 

estágio supervisionado e trabalho de conclusão de curso. As 3.170 horas estão divididas em 

disciplinas obrigatórias (2.790 horas), disciplinas optativas (180 horas) e atividades 

acadêmico-científico-culturais
21

 (200 horas), conforme estabelecem as legislações vigentes
22

. 

Convém mencionar que essa configuração do curso de Letras foi aprovada em janeiro de 

2017. No período de geração e coleta de dados para esta pesquisa, a carga horária do curso era 

menor, de 2.885 horas. 

No quadro 3, são apresentadas a carga horária e as ementas das disciplinas 

investigadas que foram disponibilizadas no plano de curso pelos docentes responsáveis: 

 

Quadro 3 – Carga horária e ementa das disciplinas 

Disciplina 
Carga 

horária 
Ementa 

Metodologia I 

  

60 horas Objetivos do ensino de língua estrangeira. O ensino de línguas no 

Brasil. Apresentação, discussão e análise de métodos e 

abordagens do ensino de língua estrangeira. Apresentação dos 

conceitos básicos e técnicas do ensino de língua estrangeira. 

Metodologia II 

75 horas Aprofundamento dos conceitos, princípios e técnicas 

apresentados em Metodologia do Ensino de Língua Inglesa I. 

Microensino das técnicas de ensino de língua inglesa. Manejo de 

classe. Planejamento. Avaliação. Preparação e adaptação de 

material didático. Observação em sala de aula. 

Estágio I 

75 horas Estágio supervisionado. Corregência de classe. Plano de curso. 

Plano e Preparação de aula. Análise e discussão do processo 

ensino-aprendizagem de maneira geral e do ensino da língua 

inglesa, em particular. 

Estágio II 
75 horas Estágio supervisionado. Plano de curso. Regência de classe: 

preparação de aula e de avaliação. 

 

                                                           
21

 Para integralizar as 200 horas de atividades acadêmico-científico-culturais, o aluno poderá 

frequentar cursos de treinamento, participar, como organizador ou participante simples, de semana de 

curso, encontros, congressos, fóruns acadêmicos, palestras, conferências, projetos de pesquisa ou 

extensão, apresentar ou publicar trabalho científico, e demais atividades culturais internas ou externas. 
22

 Cabe lembrar que, de acordo com a Resolução CNE/CP 2/2015, os cursos de formação inicial de 

professores para a educação básica em nível superior, de licenciatura, devem ter, no mínimo, 3.200 

horas de trabalho acadêmico.  
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De acordo com as ementas, as disciplinas de Metodologia voltam-se para o estudo de 

métodos e abordagens de ensino de línguas estrangeiras, bem como questões relacionadas a 

planejamento de curso, enquanto as de Estágio focam na realização dos estágios de 

observação e regência. 

 

3.2.2 Na escola pública: os estágios supervisionados 

 

A escola pública
23

 de nível fundamental onde o estágio foi realizado foi criada em 

2005 para atender a crescente demanda por vagas no setor educacional público, reivindicadas 

pelos moradores das áreas de expansão urbana de seu entorno. Atualmente, a escola, que 

funciona nos períodos matutino e vespertino, atende setecentos e setenta e nove alunos. Há 

três funcionários administrativos e trinta e nove professores. Em relação aos valores da escola, 

destacam-se a educação de qualidade, baseada na honestidade, respeito e solidariedade, 

fundamentada nos princípios da ética e da cidadania. 

Tendo em vista as orientações oferecidas na disciplina de Estágio II, os alunos-

professores deveriam ministrar duas aulas em escolas públicas de nível fundamental e/ou 

médio. As três estagiárias que acompanhei ministraram suas aulas nas datas e nos anos 

apresentados no quadro 4: 

 

Quadro 4 – Aulas ministradas pelas estagiárias 

Estagiárias Aulas ministradas 

Data Ano 

Pandora 25/11/2016 8º 

02/12/2016 8º 

Maria Alice 02/12/2016 7º 

05/12/2016 6º 

Victoria 29/11/2016 8º 

06/12/2016 8º 

 

 De acordo com o quadro anterior, as alunas-professoras ministraram suas aulas nos 

meses de novembro e dezembro de 2016 em salas dos 6º, 7º e 8º anos do ensino fundamental. 

 

 

 

                                                           
23

 As informações referentes à escola pública, um dos contextos desta pesquisa, foram coletadas pela 

pesquisadora em informativos afixados no mural da escola. 
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3.3 Participantes da pesquisa 

 

A seguir, apresento os participantes da pesquisa: os professores universitários 

responsáveis pelas disciplinas mencionadas anteriormente, a turma de alunos-professores e as 

três estagiárias. 

 

3.3.1 Os formadores 

 

As disciplinas de Metodologia I e II foram ministradas pelo professor Mário
24

, doutor 

em Linguística, e as de Estágio I e II estavam sob responsabilidade da professora Aruna, 

mestre em Estudos da Linguagem
25

.  

Mário trabalha nesta instituição desde 1991 e já ministrou várias disciplinas: Língua 

inglesa I a VI, Prática escrita I a III, Prática oral I a III, Metodologia do ensino de língua 

inglesa I e II, Estrutura da língua inglesa I e II, Introdução à linguística, Análise do discurso, 

Leitura em língua inglesa I e II, Inglês instrumental. De acordo com ele, a instituição oferece 

possibilidade de autonomia para o docente no planejamento das disciplinas: “o professor deve 

apenas considerar a ementa da disciplina na definição de seu planejamento.” (Trecho retirado 

do questionário respondido em 15/04/2015)
26

 

Já Aruna atua na universidade desde 2012 e também já ministrou diversas disciplinas:  

Estágio em língua inglesa I, II e III; Prática curricular I; Inglês instrumental I; Língua inglesa 

I e II; Tópicos especiais em Língua Inglesa (Revisão, formatação de trabalhos acadêmicos). A 

docente também afirma que a instituição oferece autonomia para o professor no planejamento 

das disciplinas: “tanto é que, apesar de a ementa estar antiquada, como professora de Estágio 

daqui nos últimos 2 anos, tenho tido liberdade de sugerir mudanças no modo como a 

disciplina é conduzida” (Trecho retirado do questionário respondido em 14/10/2016). 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Os nomes dos docentes, bem como os das alunas-professoras, são fictícios e foram escolhidos por 

eles. 
25

 A professora Aruna afastou-se da universidade no início de 2017 para cursar o doutorado. 
26

 Os questionários aplicados aos docentes Mário e Aruna encontram-se em Apêndice C e Apêndice D, 

respectivamente. 
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3.3.2 A turma 

 

A turma de futuros professores do curso de Letras – Língua e Literatura Inglesa que 

acompanhei ao longo das disciplinas de Metodologia I e II e Estágio I e II era composta por 

aproximadamente vinte e cinco licenciandos
27

.  

O quadro 5 apresenta dados gerais sobre o grupo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Ao longo das quatro disciplinas, houve alguns graduandos que desistiram do curso e outros que 

trancaram a matrícula, fazendo com que o número de professores em formação variasse. 
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 Quadro 5 – Perfil da turma 

Tópicos Número de alunos-professores/opiniões 

Frequenta ou já 

frequentou curso 

particular de inglês 

17 

Pretende ser professor de 

inglês 
15 

Já tem experiência com a 

atividade docente 
10 

Atividades que mais 

gostava de fazer na escola 

- Atividades dinâmicas; 

- Atividades de leitura;  

- Atividades de compreensão oral e 

produção oral; 

- Atividades de estudo de vocabulário; 

- Exercícios gramaticais; 

- Tradução; 

- Repetição; 

- Teatro; 

- Jogos e atividades lúdicas; 

- Atividades que envolvam 

músicas e filmes. 

Boa aula de inglês 

- Dinâmica; 

- Motivadora; 

- Interativa; 

- Lúdica; 

- Prazerosa; 

- Envolvente; 

- Contempla as quatro 

habilidades; 

- Incentiva a participação do 

aluno; 

- Significativa e relevante para 

a vida do aluno; 

- Há interação professor-aluno. 

Características do bom 

professor de língua 

inglesa 

- Comunicativo; 

- Responsável; 

- Dinâmico; 

- Disponível; 

- Observador; 

- Estrategista; 

- Paciente; 

- Calmo; 

- Dedicado; 

- Determinado; 

- Compreensivo; 

- Interativo; 

- Organizado; 

- Atento; 

- Envolvente; 

- Mediador; 

- Objetivo; 

- Esforçado; 

- Criativo; 

- Bem-humorado; 

- Comprometido; 

- Pesquisador; 

- Disposto a ouvir e a aprender; 

- Preparado para imprevistos; 

- Gosta do que faz; 

- Ajuda os alunos; 

- Não tem medo de desafios; 

- Transmite conhecimentos 

com clareza; 

- Tem conhecimento do 

idioma; 

- Promove a interação na sala 

de aula; 

- Estuda constantemente. 

 

Conhecimentos 

necessários para se 

qualificar um professor 

de língua estrangeira 

como “bom professor” 

- Conhecimento de mundo; 

- Conhecimento teórico; 

- Conhecimento pedagógico;  

- Conhecimento sobre a língua; 

- Conhecimento sobre a gramática da 

língua; 

- Conhecimento cultural no idioma; 

- Formação na área; 

- Boa fluência; 

- Boa proficiência; 

- Boa desenvoltura em sala de 

aula; 

- Talento e aptidão para 

ensinar; 

- Experiência; 

- Vontade de ensinar e de 

aprender; 

- Gostar do que faz; 

- Dedicar-se à formação 

continuada; 

- Ler muito. 
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As informações do quadro anterior foram obtidas no questionário 1
28

 respondido por 

vinte e um alunos-professores no dia 15/04/2015, que se refere à segunda aula da disciplina de 

Metodologia I. De acordo com esses dados, a maioria dos alunos-professores já frequentou ou 

frequenta algum curso particular de idiomas. Também a maioria deles pretende ser professor 

de inglês depois que concluir a graduação. Aproximadamente metade dos licenciandos já 

atuou como professor de inglês, embora esteja cursando ainda o quinto período do curso de 

formação, o que é bastante comum em diversos contextos de formação de professores de 

línguas no país. 

Em relação às atividades que mais gostavam de fazer na escola, os professores em 

formação listaram várias, dentre as quais destaco as atividades dinâmicas, envolvendo 

oralidade e jogos. Eles também apreciavam atividades que trabalhavam com música, filmes e 

dramatização. Atividades com foco na leitura, gramática, tradução e repetição também foram 

mencionadas como atividades que agradavam alguns deles. 

Uma boa aula de inglês foi definida pelos alunos-professores como dinâmica, 

motivadora, interativa, lúdica, prazerosa e envolvente. Muitos afirmaram que uma boa aula de 

inglês contempla as quatro habilidades e é significativa e relevante para o aluno, ou seja, ele 

realmente aprende algo útil para sua vida e vai usar esse conhecimento quando necessário. 

Também enfatizo o incentivo à participação dos alunos e à interação que deve estar presente 

em uma boa aula de inglês, de acordo com os dados obtidos no questionário 1. 

Quanto às características do bom professor de língua inglesa, os graduandos 

enumeraram diversas qualidades. Para eles, o bom professor de inglês deve ser comunicativo, 

responsável, dinâmico, disponível, observador, estrategista, paciente, calmo, dedicado, 

determinado, compreensivo, interativo, organizado, atento, envolvente, mediador, objetivo, 

esforçado, criativo, bem-humorado e comprometido. Também foram apontados como 

aspectos importantes o estudo contínuo, a disposição para ouvir, aprender e ajudar. Além 

disso, o bom professor deve transmitir conhecimentos com clareza e promover a interação em 

sala de aula. 

No que tange aos conhecimentos necessários para se qualificar um professor de língua 

estrangeira como “bom professor”, vários tipos foram apontados, como por exemplo, o 

conhecimento de mundo, teórico, pedagógico, sobre a língua, sobre a gramática da língua e o 

cultural. Além desses conhecimentos, é necessário que o bom professor tenha formação na 

área, apresente uma boa proficiência na língua e desenvoltura em sala de aula e dedique-se à 

                                                           
28

 Vide Apêndice E. 
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formação continuada. Também considero relevante salientar a experiência com a prática de 

sala de aula e o gosto pela profissão. 

 

3.3.3 As estagiárias 

 

 O presente estudo foi dividido em duas fases: na primeira, acompanhei a turma de 

licenciandos ao longo das disciplinas Metodologia I e II e Estágio I e na segunda selecionei 

três deles para acompanhar durante os estágios realizados ao longo da disciplina de Estágio II. 

Foram escolhidas as três alunas-professoras – Pandora, Maria Alice e Victoria – porque elas 

aceitaram ter suas aulas gravadas em áudio. Coincidentemente, elas realizaram o estágio na 

mesma escola, que fica próxima às suas casas. 

 Pandora nasceu no estado do Pará, Maria Alice, no Maranhão e Victoria, no 

Amazonas. As três ingressaram no curso de Letras – Língua e Literatura Inglesa em 2013 com 

aproximadamente dezoito anos. Na época em que responderam ao questionário 1, apenas 

Maria Alice já tinha experiência com a atividade docente. Maria Alice e Victoria pretendiam 

ser professoras de inglês quando concluíssem a graduação, enquanto Pandora estava em 

dúvida em relação a isso. 

 Antes de se formarem, na ocasião da realização dos estágios supervisionados, as três 

participantes estavam atuando como professoras de inglês: Maria Alice em uma escola 

infantil bilingue, e Pandora e Victoria em uma escola de idiomas. Pandora formou-se no 

início de 2017, enquanto Maria Alice e Victoria graduaram-se em meados de 2017. 

Atualmente
29

, Pandora trabalha em um centro de idiomas de um instituto federal, Maria Alice 

atua como professora de inglês em uma escola de idiomas e Victoria está em busca de uma 

vaga no mercado de trabalho. 

 A seguir, apresento as fases da pesquisa mais detalhadamente, bem como os 

instrumentos de geração e coleta de dados utilizados em cada uma. 

 

3.3.4 Fases da pesquisa e instrumentos de geração e coleta de dados utilizados 

 

Conforme já foi afirmado, esta investigação foi dividida em duas fases durante o 

período de geração e coleta de dados. Na primeira, acompanhei uma turma de futuros 

professores de inglês ingressantes em 2013 no curso de Letras – Língua e Literatura Inglesa 

                                                           
29

 Refere-se a outubro de 2017. 
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ao longo das disciplinas Metodologia I e II e Estágio I, que integram o quinto, sexto e sétimo 

períodos da graduação. Na segunda fase, acompanhei as aulas da disciplina de Estágio II, que 

faz parte do oitavo e último período, e três graduandas durante a realização do estágio de 

regência em uma escola pública. Assim, o início configurou-se como um estudo panorâmico e 

depois o foco recaiu sob as três participantes. 

A primeira fase (fase 1) da pesquisa teve início em abril de 2015 e encerrou-se em 

setembro de 2016. Ao longo desse período, foram observadas e gravadas em áudio as aulas 

das disciplinas de Metodologia I e II e Estágio I. Também produzi diários reflexivos após a 

observação e gravação de cada aula a fim de registrar todos os acontecimentos, focalizando na 

apresentação de conceitos científicos. Em 15/04/2015, a turma de futuros professores 

respondeu ao questionário 1, cujo objetivo foi levantar informações gerais sobre os 

licenciandos, bem como os conceitos cotidianos e científicos de língua, ensino e 

aprendizagem apresentados por eles antes de cursarem a disciplina de Metodologia I. Os 

docentes responsáveis pelas referidas disciplinas também responderam a um questionário, 

cujo propósito foi obter informações gerais sobre sua formação acadêmica, experiência como 

formador e suas concepções de língua, ensino e aprendizagem, conforme já foi apresentado. 

 Portanto, os instrumentos utilizados nesse período foram: gravações de aulas em 

áudio, diários reflexivos produzidos pela pesquisadora e questionários respondidos pelos 

professores em formação e pelos docentes. O objetivo dessa fase foi gerar dados para 

responder à primeira e à segunda perguntas de pesquisa, ou seja, verificar os conceitos de 

língua, ensino e aprendizagem apresentados pelos alunos-professores, bem como identificar 

os conceitos científicos de língua, ensino e aprendizagem introduzidos nas disciplinas, 

observando de que modo foram trabalhados. 

 No quadro 6, estão listadas as aulas das disciplinas acompanhadas ao longo da fase 1, 

bem como as respectivas datas e os instrumentos utilizados em cada uma: 
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Quadro 6 - Fase 1  

FASE 1 (abril de 2015 a setembro de 2016) 

Disciplinas Aula Data Instrumentos utilizados 

Metodologia I 1 08/04/2015 Diário da pesquisadora 

2 15/04/2015 Gravação em áudio / Questionário 1/ Diário da 

pesquisadora  

3 29/04/2015 Gravação em áudio/ Diário da pesquisadora  

4 06/05/2015 Gravação em áudio/ Diário da pesquisadora  

5 13/05/2015 Gravação em áudio/ Diário da pesquisadora  

6 27/05/2015 Gravação em áudio/ Diário da pesquisadora  

7
30

 28/10/2015 Gravação em áudio/ Diário da pesquisadora  

8 04/11/2015 Gravação em áudio/ Diário da pesquisadora  

9 25/11/2015 Gravação em áudio/ Diário da pesquisadora  

10 02/12/2015 Gravação em áudio/ Diário da pesquisadora  

11 16/12/2015 Gravação em áudio/ Diário da pesquisadora  

Metodologia II 1 08/01/2016 Gravação em áudio/ Diário da pesquisadora 

2 22/01/2016 Gravação em áudio/ Diário da pesquisadora 

3 12/02/2016 Gravação em áudio/ Diário da pesquisadora 

4 19/02/2016 Gravação em áudio/ Diário da pesquisadora 

5 26/02/2016 Gravação em áudio/ Diário da pesquisadora 

6 18/03/2016 Gravação em áudio/ Diário da pesquisadora 

7 01/04/2016 Gravação em áudio/ Diário da pesquisadora 

8
31

 08/04/2016 - 

9 15/04/2016 - 

Estágio I 1 03/06/2016 Gravação em áudio/ Diário da pesquisadora 

2 10/06/2016 Gravação em áudio/ Diário da pesquisadora 

3 17/06/2016 Gravação em áudio/ Diário da pesquisadora 

4 24/06/2016 Gravação em áudio/ Diário da pesquisadora 

5 01/07/2016 Gravação em áudio/ Diário da pesquisadora 

6 08/07/2016 Gravação em áudio/ Diário da pesquisadora 

7 02/09/2016 Gravação em áudio/ Diário da pesquisadora 

8 16/09/2016 Gravação em áudio/ Diário da pesquisadora 

 

 Conforme é mostrado no quadro 6 acima, na disciplina de Metodologia I houve onze 

aulas, na de Metodologia II, nove, e na de Estágio I, oito. Todas as aulas foram observadas e 

gravadas em áudio, com exceção da primeira de Metodologia I, que foi apenas observada e 

não gravada. Também as duas últimas aulas da disciplina de Metodologia II não foram 

gravadas, pois não se configuraram como dados para o presente trabalho. Os diários foram 

produzidos imediatamente após a observação e gravação de cada aula. 

Já a segunda fase (fase 2) foi iniciada em outubro de 2016 e concluída em junho de 

                                                           
30

 A aula 7 de Metodologia I foi ministrada quatro meses depois da aula 6 por conta de um longo 

período de greve que ocorreu na universidade. 
31

 As aulas 8 e 9 de Metodologia II foram ministradas pela pesquisadora como parte das atividades 

desenvolvidas no âmbito do Estágio de Docência, conforme é estabelecido na Resolução UNESP 

78/2002 e na Portaria CAPES 76/2010. Por isso, essas aulas não foram gravadas e não constituem 

dados para esta pesquisa. 
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2017. Durante esse tempo, acompanhei as duas aulas de Estágio II ministradas na 

universidade, bem como a realização do estágio de três alunas-professoras em uma escola 

pública municipal. Essas aulas também foram gravadas em áudio. Em 14/10/2016, as 

participantes responderam ao questionário 2
32

, que tinha o propósito de verificar se suas 

concepções de língua, ensino e aprendizagem foram modificadas após a realização do estágio 

de observação, ao longo da disciplina de Estágio I. Além disso, foi realizada uma sessão de 

feedback com cada estagiária depois de ministradas suas aulas no estágio com o propósito de 

discutir sobre o planejamento e desenvolvimento das aulas.  

De acordo com as orientações oferecidas na disciplina de Estágio II, os futuros 

professores deveriam ministrar duas aulas que seriam acompanhadas pelo professor de inglês 

da escola e pela formadora responsável pela disciplina de Estágio II ou pela pesquisadora
33

. 

Outra exigência era a participação em uma sessão de feedback imediatamente após cada aula 

ministrada pelos estagiários que seria conduzida pela formadora ou pela pesquisadora. Assim, 

realizei sessões de feedback com as três estagiárias participantes individualmente, que 

também foram gravadas em áudio, e tiveram uma duração média de vinte minutos. As 

perguntas direcionadas às estagiárias não foram elaboradas previamente, mas surgiram da 

necessidade de discussão de algum tópico. As alunas-professoras foram questionadas sobre a 

motivação do objetivo da aula e se ele foi atingido, participação e desempenho dos alunos nas 

atividades propostas, dificuldades enfrentadas, dentre outros assuntos pertinentes à aula 

ministrada.  

Também foi conduzida uma entrevista semiestruturada
34

, que foi gravada em áudio, 

com cada estagiária individualmente a fim de obter mais informações sobre seus conceitos de 

língua, ensino e aprendizagem. Seus relatórios de estágio, bem como os planos de aula 

também foram considerados como fontes de dados. 

Retomando os instrumentos utilizados na fase 2: gravações de aulas em áudio, planos 

de aula, questionários, sessões de feedback, entrevistas e relatórios de estágio. O objetivo 

dessa fase foi oferecer dados para responder à terceira pergunta de pesquisa, isto é, identificar 

os conceitos cotidianos e científicos de língua, ensino e aprendizagem inferidos das práticas e 

dos discursos das alunas-professoras no estágio e verificar como esses conceitos se 

relacionam aos conceitos científicos introduzidos nas disciplinas. 

                                                           
32

 O questionário 2 encontra-se em Apêndice F. 
33

 O acompanhamento de alguns estagiários e a realização de sessões de feedback foram parte das 

atividades desenvolvidas pela pesquisadora no âmbito do Estágio de Docência, conforme é 

estabelecido na Resolução UNESP 78/2002 e na Portaria CAPES 76/2010. 
34

 As perguntas feitas às estagiárias na entrevista encontram-se em Apêndice G. 
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O quadro 7 apresenta as aulas de Estágio II e as aulas ministradas pelas professoras 

em formação acompanhadas pela pesquisadora na segunda fase, bem como as respectivas 

datas e os instrumentos utilizados: 

 

 Quadro 7 - Fase 2  

FASE 2 (outubro de 2016 a junho de 2017) 

Disciplinas/Estagiárias Aula Data Instrumentos utilizados 

Estágio II 1 14/10/2016 Gravação em áudio/ Questionário 2/ Diário da 

pesquisadora 

2 09/12/2016 Gravação em áudio/ Diário da pesquisadora 

Pandora 1 25/11/2016 Gravação em áudio/ Diário da pesquisadora/ Plano 

de aula/ Sessão de feedback 1 

2 02/12/2016 Gravação em áudio/ Diário da pesquisadora/ Plano 

de aula/ Sessão de feedback 2 

Maria Alice 1 02/12/2016 Gravação em áudio/ Diário da pesquisadora/ Plano 

de aula/ Sessão de feedback 1 

2 05/12/2016 Gravação em áudio/ Diário da pesquisadora/ Plano 

de aula/ Sessão de feedback 2 

Victoria 1 29/11/2016 Gravação em áudio/ Diário da pesquisadora/ Plano 

de aula/ Sessão de feedback 1 

2 06/12/2016 Gravação em áudio/ Diário da pesquisadora/ Plano 

de aula/ Sessão de feedback 2 

Pandora - 23/05/2017 Entrevista 

Maria Alice - 01/06/2017 Entrevista 

Victoria - 08/06/2017 Entrevista 

 

 Além dos instrumentos utilizados indicados no quadro, também foram considerados 

como dados os relatórios de estágio, conforme já foi afirmado.   

A seguir, o quadro 8 sintetiza as duas fases da pesquisa, mostrando o período, as 

disciplinas investigadas, o objetivo, os instrumentos de geração e coleta de dados utilizados e 

as perguntas de pesquisa envolvidas em cada etapa: 
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Quadro 8 – Fases da pesquisa 

 FASE 1 FASE 2 

Período De abril/ 2015 a setembro/ 2016 De outubro/ 2016 a junho/ 2017 

Disciplinas 

acompanhadas 

Metodologia I e II e Estágio I  

 

Estágio II  

Objetivo 

Levantar conceitos cotidianos e 

científicos de língua, ensino e 

aprendizagem apresentados pelos 

alunos-professores antes de 

cursarem Metodologia I e 

observar quais e como conceitos 

científicos de língua, ensino e 

aprendizagem foram trabalhados 

em Metodologia I e II e Estágio I 

e II 

Identificar conceitos cotidianos e 

científicos de língua, ensino e 

aprendizagem inferidos das práticas e 

dos discursos das alunas-professoras no 

estágio e verificar como esses conceitos 

se relacionam aos conceitos científicos 

introduzidos nas disciplinas 

Instrumentos de 

geração e coleta de 

dados utilizados 

Gravações em áudio das aulas de 

Metodologia I e II e Estágio I; 

Questionário 1;  

Diários da pesquisadora. 

Gravações em áudio das aulas de Estágio 

II e das ministradas pelas três alunas-

professoras;  

Planos de aula; 

Diários da pesquisadora; 

Questionário 2; 

Sessões de feedback; 

Entrevista; 

Relatórios de estágio. 

Perguntas de 

pesquisa envolvidas 

(1) Quais conceitos cotidianos e 

científicos de língua, ensino e 

aprendizagem são apresentados 

pelos alunos-professores antes de 

cursarem a disciplina de 

Metodologia I?;  

(2) Quais conceitos científicos de 

língua, ensino e aprendizagem são 

introduzidos e de que modo são 

trabalhados nas disciplinas de 

Metodologia I e II e Estágio I e 

II? 

(3) Quais conceitos cotidianos e 

científicos de língua, ensino e 

aprendizagem podem ser inferidos das 

práticas e dos discursos dos alunos-

professores por ocasião dos estágios 

supervisionados e como esses conceitos 

se relacionam aos conceitos científicos 

introduzidos nas disciplinas de 

Metodologia I e II e Estágio I e II? 

 

 

3.4 Procedimentos de análise 

 

 Os procedimentos de análise utilizados, característicos da pesquisa de natureza 

qualitativa e interpretativista, referem-se à análise de conteúdo e categorização dos dados 

(GLASER e STRAUSS, 1967; DÖRNYEI, 2007). As categorias não foram estabelecidas 

previamente, mas levantadas dos dados. Não houve comprovação de hipóteses e nem 

pretensão de generalização. Porém, como a geração e análise dos dados foram sistemáticas, é 

possível que os resultados obtidos possam fazer sentido em outros contextos. 

Após a leitura do questionário 1 respondido pelos futuros professores, foram 

identificados os conceitos cotidianos e científicos de língua, ensino e aprendizagem 
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apresentados por eles antes de cursarem a disciplina de Metodologia I, o que respondeu à 

primeira pergunta de pesquisa. 

 Foi observado que conceitos científicos de língua, ensino e aprendizagem foram 

introduzidos apenas na disciplina de Metodologia I. Por isso, foram transcritas
35

 as aulas 

gravadas em áudio dessa disciplina em que os referidos conceitos científicos foram 

trabalhados. Embora o foco da análise tenha recaído sobre esses encontros, todas as aulas das 

disciplinas acompanhadas foram descritas, considerando a ordem cronológica de sua 

realização. Esses dados, bem como os gerados pelos diários da pesquisadora e pelo 

questionário respondido pelo docente responsável pela disciplina, ofereceram a resposta à 

segunda pergunta norteadora da investigação. 

 Para responder à terceira pergunta de pesquisa, foram utilizados os dados obtidos com 

a gravação em áudio das aulas das estagiárias, os planos de aula, o questionário 2, a 

entrevista, as sessões de feedback e os relatórios de estágio. Após a transcrição integral das 

duas aulas ministradas por cada estagiária individualmente, foram identificados e analisados 

os momentos que evidenciaram seus conceitos cotidianos e científicos de língua, ensino e 

aprendizagem em suas práticas. Os planos de aula sugeriram conceitos cotidianos e científicos 

principalmente de língua que orientaram a sua elaboração. No questionário 2 e na entrevista, 

foi possível observar os conceitos cotidianos e científicos de língua, ensino e aprendizagem 

das alunas-professoras em respostas a perguntas referentes a esses conceitos. As sessões de 

feedback e os relatórios de estágio também contribuíram para oferecer mais informações 

sobre suas visões de língua, ensino e aprendizagem. É importante enfatizar que foram 

considerados conceitos cotidianos aqueles definidos com base na experiência direta 

vivenciada pelas participantes e científicos os baseados no conhecimento acadêmico 

desenvolvido em ambientes formais de ensino e aprendizagem. Os dados gerados por meio 

desses instrumentos foram analisados e categorizados a fim de investigar os conceitos 

cotidianos e científicos de língua, ensino e aprendizagem inferidos das práticas e dos 

discursos das participantes e relacioná-los aos conceitos científicos introduzidos no curso de 

formação. 

 Nesse sentido, todos os dados gerados e coletados por meio dos instrumentos 

adotados, e uma vez triangulados, contribuíram para responder à grande pergunta de pesquisa, 

que é: Como se dá a (co) construção de conhecimentos teórico-práticos na formação inicial de 

professores de inglês em uma universidade pública no norte do Brasil?  

                                                           
35

 O código utilizado na transcrição das aulas encontra-se em Apêndice B. 
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 Proponho no quadro 9 uma síntese dos procedimentos metodológicos utilizados para 

desenvolver o presente estudo: 

 

Quadro 9 – Síntese da metodologia da pesquisa 

Natureza da 

pesquisa 

Qualitativa de base etnográfica 

Fases da 

pesquisa 

Fase 1 (04/2015 a 09/2016) 

 

Fase 2 (10/2016 a 06/2017) 

Contexto  
Metodologia I e II e Estágio I  

 

Estágio II  

Participantes  

Turma de alunos-professores do curso 

de Letras – Língua e Literatura Inglesa 

(ingresso em 2013) 

Docentes Mário e Aruna 

Alunas-professoras Pandora, Maria 

Alice e Victoria 

 

Instrumentos 

de coleta e 

geração de 

dados 

Gravações em áudio das aulas de 

Metodologia I e II e Estágio I; 

Questionário 1;  

Diários da pesquisadora 

Gravações em áudio das aulas de 

Estágio II; 

Gravações em áudio das aulas 

ministradas pelas três alunas-

professoras;  

Planos de aula; 

Diários da pesquisadora; 

Questionário 2; 

Sessões de feedback; 

Entrevista; 

Relatórios de estágio 

Objetivo 

Levantar conceitos cotidianos e 

científicos de língua, ensino e 

aprendizagem apresentados pelos 

alunos-professores antes de cursarem 

Metodologia I e observar quais e como 

conceitos científicos de língua, ensino e 

aprendizagem foram trabalhados em 

Metodologia I e II e Estágio I e II 

Identificar conceitos cotidianos e 

científicos de língua, ensino e 

aprendizagem inferidos das práticas e 

dos discursos das alunas-professoras no 

estágio e verificar como esses conceitos 

se relacionam aos conceitos científicos 

introduzidos nas disciplinas 

Perguntas de 

pesquisa 

envolvidas 

(1) Quais conceitos cotidianos e 

científicos de língua, ensino e 

aprendizagem são apresentados pelos 

alunos-professores antes de cursarem a 

disciplina de Metodologia I?;  

(2) Quais conceitos científicos de língua, 

ensino e aprendizagem são introduzidos 

e de que modo são trabalhados nas 

disciplinas de Metodologia I e II e 

Estágio I e II? 

(3) Quais conceitos cotidianos e 

científicos de língua, ensino e 

aprendizagem podem ser inferidos das 

práticas e dos discursos dos alunos-

professores por ocasião dos estágios 

supervisionados e como esses conceitos 

se relacionam aos conceitos científicos 

introduzidos nas disciplinas de 

Metodologia I e II e Estágio I e II? 

 

Procedimentos 

de análise 

Análise de conteúdo e categorização dos dados 

 

 Ao longo deste capítulo, foi delineada a trajetória metodológica percorrida para o 

desenvolvimento da presente investigação. Foram caracterizados a natureza da pesquisa, os 

contextos, os participantes, os instrumentos de geração e coleta de dados e os procedimentos 
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de análise utilizados. As duas fases da pesquisa foram descritas, bem como seus objetivos, 

mostrando como as perguntas de pesquisa foram respondidas. 

 No próximo capítulo, estão relatados e discutidos os resultados obtidos com a análise 

dos dados realizada à luz do referencial teórico adotado, que é a perspectiva sociocultural na 

formação do professor de línguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4:  

DISCUSSÃO DOS DADOS 

E RESULTADOS 
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 O objetivo deste capítulo é apresentar e discutir os resultados alcançados nesta 

investigação. À luz do referencial teórico apresentado anteriormente, os dados coletados e 

gerados neste estudo foram analisados a fim de responder à grande pergunta de pesquisa e às 

três perguntas norteadoras, que são, respectivamente: 

 

 Como se dá a (co) construção de conhecimentos teórico-práticos na formação 

inicial de professores de inglês em uma universidade pública no norte do 

Brasil? 

 

(1) Quais conceitos cotidianos e científicos de língua, ensino e aprendizagem são 

apresentados pelos alunos-professores antes de cursarem a disciplina de Metodologia 

I?;  

(2) Quais conceitos científicos de língua, ensino e aprendizagem são introduzidos e de 

que modo são trabalhados nas disciplinas de Metodologia I e II e Estágio I e II?;  

(3) Quais conceitos cotidianos e científicos de língua, ensino e aprendizagem podem 

ser inferidos das práticas e dos discursos dos alunos-professores por ocasião dos 

estágios supervisionados e como esses conceitos se relacionam aos conceitos 

científicos introduzidos nas disciplinas de Metodologia I e II e Estágio I e II? 

 

 Este capítulo está dividido em três grandes seções, com subdivisões, que 

correspondem às três questões que orientaram o desenvolvimento deste trabalho. Na primeira 

seção, trago os resultados da análise dos dados que se referem aos conceitos cotidianos e 

científicos de língua, ensino e aprendizagem apresentados pelos graduandos antes de 

cursarem a disciplina de Metodologia I. Essa parte está subdividida em três, sendo uma 

dedicada aos conceitos de língua, a outra aos de ensino e a terceira aos de aprendizagem. A 

segunda grande seção abrange a discussão dos resultados concernentes aos conceitos 

científicos de língua, ensino e aprendizagem introduzidos no curso de formação e está 

subdividida em quatro partes, enfocando os conceitos apresentados em Metodologia I, 

Metodologia II, Estágio I e Estágio II. Por fim, na terceira seção, considero os resultados 

referentes aos conceitos de língua, ensino e aprendizagem observados nas práticas e nos 

discursos das alunas-professoras no âmbito do estágio supervisionado e suas relações com os 

conceitos trabalhados no curso de Letras. Essa seção compreende três subseções, sendo a 

primeira destinada aos conceitos de língua, a segunda aos de ensino e a terceira aos de 

aprendizagem. 
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4.1 Conceitos cotidianos e científicos de língua, ensino e aprendizagem apresentados 

pelos futuros professores antes de cursarem a disciplina de Metodologia I 

 

 Primeiramente, discuto os resultados que dizem respeito aos conceitos de língua; em 

seguida, são considerados os conceitos de ensino e, por fim, os conceitos de aprendizagem 

evidenciados por meio da análise dos dados. 

 

4.1.1 Língua 

 

 A fim de responder à primeira pergunta de pesquisa, foi elaborado o questionário 1, 

cujo objetivo era, além de obter informações gerais sobre o perfil da turma, levantar seus 

conceitos cotidianos e científicos de língua, ensino e aprendizagem. No dia 15 de abril de 

2015, quando a segunda aula da disciplina de Metodologia I foi realizada, os graduandos 

responderam ao questionário 1. 

As respostas referentes ao conceito de língua oferecidas pelos vinte e um alunos-

professores
36

 que responderam ao questionário estão listadas no quadro 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 Dos vinte e um respondentes, um deles não ofereceu respostas às perguntas referentes aos conceitos 

de língua, ensino e aprendizagem. 
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Quadro 10 – Conceitos de língua apresentados pelos futuros professores 

Pergunta: O que você entende por língua?
 37 

1-Um idioma utilizado por um povo. Mas não 

somente um povo. Todas as pessoas que 

pretendem se comunicar com as outras, sendo 

elas falantes de diferentes línguas. Língua é o que 

utilizamos para nos comunicar com as pessoas. 

11-Conjunto de regras gramaticais, sons, escrita, 

ou seja, um meio de comunicação humana. 

2-Língua é o conjunto de códigos instituído 

socialmente para um entendimento, “padrão”, 

comum a “todos”. 

12-Importantíssima para nos comunicar. 

 

3- Linguagens e códigos adquiridos por um povo. 

 
13-É o idioma falado em um país, em um 

determinado grupo, etc. 

4-Algo universal, que padroniza uma cultura e 

um povo. 

14-Veículo/ objeto utilizado para a comunicação 

de uma cultura/ civilização. 
5-Seria justamente esse meio de comunicação 

dotado de toda uma estrutura que permite uma 

socialização entre indivíduos. 

15-Um meio de comunicação que todos podem 

aprender. 

6-Língua é um meio pelo qual os seres humanos 

se comunicam, tendo, cada língua, seus próprios 

signos e convenções. Ela também está ligada à 

cultura de uma sociedade, ou seja, é parte 

primordial na concepção das próprias pessoas 

falantes de uma língua das suas identidades. 

16-É o âmbito no qual encontra-se a cultura, a 

história de um povo. É o meio que propicia o 

conhecimento desta cultura, desta história, destes 

costumes. 

7-Um instrumento social. 17-Instrumento de comunicação. 

8-É a forma da fala de como devemos nos 

comunicar com o outro. 
18-A que carrega a identidade de um povo ou a 

história de um único falante. 
9-Língua seria o idioma, o português no caso. 

 
19-A língua é um mecanismo de comunicação 

que pode ser em algum ou qualquer idioma e que 

pode ser falado ou escrito e contém fonemas, 

fonéticas etc. 
10-Um conjunto de códigos utilizado por um 

grupo com objetivo de comunicação. 
20-Idioma que usamos para nos comunicar. 

Língua materna por exemplo. 

 

 É possível observar que a maioria dos alunos-professores afirmou no questionário que 

língua é um meio de comunicação (respostas 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20). Além 

desse conceito, outros respondentes relacionaram língua à cultura e à identidade de um grupo 

(respostas 4, 16, 18). Alguns também nomearam língua como idioma (respostas 9, 13). A 

língua também foi considerada como linguagens e códigos (respostas 2, 3). Outro conceito 

oferecido diz respeito a instrumento social (resposta 7). 

A língua entendida como comunicação atribui relevância ao desenvolvimento da 

competência comunicativa do aprendiz no ensino de línguas estrangeiras. Não somente a 

forma da língua é importante para se comunicar, mas também a habilidade em utilizar a 

língua de maneira bem sucedida em diferentes contextos. Assim, ao conceber a língua como 

                                                           
37

 Destaquei as palavras das respostas dos licenciandos que estão fielmente reproduzidas no quadro 

para enfatizar os conceitos recorrentes. Isso também foi realizado nas respostas oferecidas para as 

perguntas referentes aos conceitos de ensino e de aprendizagem.  
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instrumento de comunicação, a maioria dos futuros professores considera importante não 

apenas os componentes morfológico e sintático da língua, como ocorre na visão tradicional de 

língua, mas também o discursivo, que é essencial para a produção de sentidos. Dessa forma, a 

perspectiva funcional (TUDOR, 2001; KUMARAVADIVELU, 2006; RICHARDS e 

RODGERS, 2001) é a defendida pela maioria dos alunos-professores no que diz respeito ao 

conceito de língua.  

Quando perguntados sobre uma boa aula de inglês, vários professores em formação a 

caracterizaram como uma aula interativa no questionário 1, conforme foi possível observar no 

quadro 5 em que apresentei o perfil da turma. No quadro 11, estão listadas apenas as respostas 

que fizeram referência à interação
38

: 

 

Quadro 11 – Definição de uma boa aula de inglês 

 
 

 

 

Pergunta: 

Em seu 

ponto de 

vista, o que é 

uma boa aula 

de inglês? Dê 

exemplos.
39

 

1- Uma aula onde há troca de informações entre aluno e professor e que seja 

divertida. 

2- Uma aula em que os alunos interajam entre si, e com o professor. 

3- Uma boa aula de inglês consiste em atender ou pelo menos tentar atender as quatro 

habilidades. 

4- Uma aula onde o professor interage com os alunos, permita que se expresse, que 

leiam e debatam até. 

5- Uma aula interativa (...) usando coisas do nosso próprio cotidiano, com assuntos 

interessantes, não apenas estruturas. 

6- Uma boa aula de inglês precisa ter atividades lúdicas com os alunos, assim como 

uma maior interação entre professor e aluno. 

7-Uma aula com excelente didática, com dinamismo e interação entre todas as faixas 

etárias, diferentes ou não em sala de aula. 

8-Acho que a interação do professor com o aluno, o interesse de ambos. 

9- A interatividade do professor com aluno e demais alunos. Debates, trabalhos em 

grupo, apresentações, oportunidade para conversação e esclarecimento de dúvidas. O 

uso da tecnologia também ajuda. Fazer o link do assunto ministrado com a realidade 

do aluno. 

 

Como vinte graduandos responderam à essa pergunta, é possível afirmar que quase 

metade da turma atribui relevância à interação ou à comunicação em uma boa aula de inglês. 

Dessa forma, a língua deve ser ensinada a fim de proporcionar aos alunos a capacidade de se 

comunicar utilizando a língua estrangeira, tendo em vista o ensino comunicativo de línguas, 

uma abordagem de ensino que, segundo Tudor (2001), tem o propósito de possibilitar aos 

aprendizes o uso da língua em diversas situações. 

                                                           
38

 Neste trabalho, considero equivalentes os conceitos de comunicação e interação, apesar de haver 

diferenças entre eles nos estudos linguísticos, como se pode observar em Dik (1997) e Barros (2006), 

por exemplo. 
39

 Dos vinte e um respondentes, vinte ofereceram respostas à essa pergunta no questionário 1. 
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 O gráfico seguinte apresenta os resultados obtidos de um modo mais global:  

 

  Gráfico 1 – Conceitos de língua apresentados pelos alunos-professores 

 

  

Segundo o gráfico 1, 60% dos licenciandos acreditam que língua é um meio de 

comunicação; 15% relacionam língua, cultura e identidade; 10% afirmam que língua é o 

idioma; também 10% pensam que língua é um conjunto de códigos e apenas 5% definem 

língua como instrumento social. 

De um modo geral, a turma toda parece definir língua com base em suas percepções e 

experiências concretas e diretas como falantes nativos da língua portuguesa, uma vez que não 

há referências explícitas a conceitos científicos. As respostas, que parecem estar saturadas da 

relação direta com um determinado contexto sociocultural, revelam um nível pouco elevado 

de abstração, característico do conceito cotidiano, conforme explica Friedrich (2012). Desse 

modo, os dados sugerem que se trata de um conhecimento experiencial, intuitivo, adquirido 

nas vivências do dia a dia. 

Embora as participantes Pandora, Maria Alice e Victoria sejam focalizadas na segunda 

fase da pesquisa, considero relevante neste momento destacar os conceitos de língua, ensino e 

aprendizagem apresentados por elas, conforme podemos observar no quadro 12: 
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Quadro 12 – Conceitos de língua de Pandora, Maria Alice e Victoria  

 Pandora Maria Alice Victoria 

Conceitos 

de língua 

Um idioma utilizado por 

um povo. Mas não 

somente um povo. Todas 

as pessoas que 

pretendem se comunicar 

com as outras, sendo elas 

falantes de diferentes 

línguas. Língua é o que 

utilizamos para nos 

comunicar com as 

pessoas. 

A língua é um mecanismo de 

comunicação que pode ser em 

algum ou qualquer idioma e 

que pode ser falado ou escrito 

e contém fonemas, fonéticas 

etc. 

 

Algo universal, que 

padroniza uma cultura e 

um povo. 

 

 

Assim como a maioria de seus colegas, Pandora e Maria Alice entendem a língua 

como instrumento de comunicação. Já Victoria limitou-se a expressar que a língua é algo 

universal, que padroniza uma cultura e um povo. As três também parecem se basear em suas 

vivências e impressões cotidianas para conceituar língua. Maria Alice, ao afirmar que a língua 

contém fonemas e fonéticas, sugere desconhecer a diferença entre os dois conceitos, embora 

seja possível que Maria Alice já tenha cursado uma disciplina no curso de formação que trate 

de Fonética e Fonologia. De acordo com Bechara (2010), fonemas são unidades 

combinatórias que pertencem ao sistema de sons de uma língua, dotados de valor distintivo 

nas palavras que o homem produz. Já a fonética diz respeito ao estudo dos sons da língua. 

Então, afirmar que a língua contém fonemas é uma colocação adequada; porém, a afirmação 

de que a língua contém fonéticas é incoerente, tendo em vista o conhecimento teórico e 

acadêmico. Isso evidencia o caráter experiencial da concepção de língua de Maria Alice. 

 

4.1.2 Ensino 

 

No que tange ao conceito de ensino, metade dos respondentes pensa que ensino é 

transmissão de conhecimentos. No quadro 13, estão transcritas integralmente todas as 

respostas oferecidas no questionário 1 para a questão: O que você entende por ensino? 
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Quadro 13 – Conceitos de ensino apresentados pelos futuros professores 

Pergunta: O que você entende por ensino? 

1- A transição do conhecimento já adquirido 

para aqueles que ainda não o possuem. 

11- A passagem (transmissão) da informação 

com o objetivo de transformar em conhecimento 

em saber. 

2-Troca de experiências entre aluno e instrutor. 12- Passar o conhecimento obtido para outrem. 

3- Sistema de passagem de conhecimento. 13- Um conjunto de métodos e práticas que o 

professor usa para que seu aluno aprenda 

determinado assunto. 

4- Algo que pode ser transferido de algum 

modo, seja presencial, semi-presencial, de um 

humano a um animal, ou de um humano a outro. 

14- Ação de transmitir conhecimento/ técnicas 

de um mestre/ professor a um pupilo/ aluno. 

5-Seria o ato de passar aos indivíduos 

conhecimento, procedimentos, entre outros, de 

como fazer, ler, falar, escrever, etc, algo. 

15- Vai muito além de palavras ditas e palavras 

na lousa. 

6- Processo que visa e tem por principal objetivo 

a aprendizagem. Esse processo deve ocorrer da 

forma mais adequada possível para que os alunos 

– principais privilegiados nesse processo – 

realmente se desenvolvam de maneira 

significativa. É tudo que o professor faz para 

ajudar os alunos a se desenvolverem. 

16- É o algo aprendido, sendo que esta 

aprendizagem pode ser construída e reconstruída 

várias vezes, o que não prejudica, mas soma os 

conhecimentos. 

7- Um comprometimento com o futuro de uma 

nação. Uma grande responsabilidade que não 

cabe a qualquer um, ensinar é um desafio. 

17- Transmissão de conhecimento. 

 

8- É a forma de como eu ensino. 18- Algo que tem que ser valorizado em nosso 

país. 

9- A técnica de mediar o conhecimento aos 

alunos. 

 

19- Ensino é o conteúdo que vai ser passado 

por um mediador, através de métodos para se 

obter conhecimento. 

10- Quando você transmite uma mensagem ou 

um assunto para outra pessoa com o interesse de 

que essa pessoa entenda sua mensagem ou o que 

você quis dizer. 

20- Compartilhar conhecimento. 

 

 

Conforme é possível observar, o conceito de ensino como transmissão de 

conhecimentos (FREIRE, 1987; KUMARAVADIVELU, 2003) foi o mais recorrente 

(respostas 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 17, 19). Algumas respostas foram comentários genéricos e 

pessoais sobre ensino sem chegar a definir precisamente o conceito, como é o caso das 

respostas 7, 15 e 18. Para alguns futuros professores, ensino é trocar e compartilhar 

experiências e conhecimentos (respostas 2, 20). Alguns deles entendem que ensino é 

sinônimo de metodologia (respostas 8, 13). O ensino também foi definido como o processo 

que visa à aprendizagem (resposta 6). Outra resposta dada (resposta 9) mostra a concepção do 

professor em formação de ensinar como a técnica de mediar o conhecimento aos alunos. O 

ensino também foi considerado sinônimo de aprendizagem na resposta 16. 

Transmitir conhecimento é, certamente, a visão de ensino mais comum em grande 
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parte dos contextos educacionais. Nesse caso, o professor, que detém o conhecimento, passa-o 

para os alunos, tidos como tabulas rasas, cujo papel é receber e absorver passivamente as 

informações fornecidas pelo professor. Conforme apontei anteriormente, Kumaravadivelu 

(2003) atribui ao professor a função de conduíte, o que sugere a relação unilateral entre 

professor e aluno, excluindo as possibilidades de discussão e questionamentos. Na década de 

1980, Paulo Freire (1987) já criticava fortemente essa noção de ensino referida por ele como 

educação bancária que nada contribuía para a aprendizagem significativa do aluno. 

Esse conceito de ensino também apareceu em respostas à pergunta: “Quais são as 

características de um bom professor de língua inglesa? Comente algumas delas.”, como 

verificamos no quadro 5 a respeito do perfil da turma. Dentre as respostas oferecidas, destaco 

as seguintes no quadro 14: 

 

Quadro 14 – Características de um bom professor de língua inglesa 

 
 

Pergunta: “Quais são as 

características de um bom 

professor de língua inglesa? 

Comente algumas delas. 

1- Precisa ter um bom conhecimento do idioma, tem que ser 

paciente e comunicativo. Sem um bom conhecimento o professor 

se torna alvo de insegurança, ele precisa ser paciente pelo fato de 

lidar com diferentes tipos de pessoas e comunicativo para transmitir 

as informações; 

2- De início paciente, boa dicção, atento, e envolvente com os 

alunos, entre outras transmitir conhecimento com clareza. 

 

De acordo com esses dados, um bom professor de inglês deve ser capaz, dentre outras 

coisas, de transmitir informações e conhecimentos ao aluno de maneira clara. 

 Atualmente, essa concepção de ensino não deveria ter mais espaço na sala de aula, 

uma vez que o conhecimento não é mais tido como objetivo e identificável, representando 

verdades universais (JOHNSON, 2009a), mas como algo a ser coconstruído, transformado e 

ressignificado nas relações interpessoais, tendo em vista a perspectiva sociocultural. Para 

tanto, essa perspectiva exige que o professor deixe o papel de detentor e assuma o de 

mediador do conhecimento, favorecendo a mediação, a interação e a negociação em sala de 

aula. No entanto, a perspectiva positivista ainda é muito forte na formação de muitos 

professores de línguas, o que pode explicar o conceito de ensino como transferência de 

conhecimentos ainda tão recorrente entre professores e alunos. 

 Vimos que o curso de Letras no qual os dados para esta investigação foram gerados 

parece estar fundamentado na concepção de ensino como transmissão de conhecimentos. 

Segundo o PPP, o curso de Licenciatura em Letras – Língua e Literatura Inglesa proporciona 

a formação de professores capazes de transmitir conhecimentos na área de língua inglesa e 
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suas literaturas no âmbito da educação básica. Dessa maneira, é possível que essa visão de 

ensino do curso tenha influenciado o conceito dos professores em formação. 

 É interessante observar nos dados que alguns futuros professores afirmaram que 

ensino é o compartilhamento de experiências, mostrando uma visão mais contemporânea e 

compatível com a perspectiva sociocultural. Houve também quem definisse ensino como a 

técnica de mediar o conhecimento, o que evidencia a presença da mediação na (co) construção 

do conhecimento, apesar da utilização da palavra “técnica”, que pode remeter à tradição 

behaviorista. Essa visão de ensino mostra uma transição entre o conceito tradicional e o 

defendido pelo enfoque sociocultural na educação. A presença dessas concepções mais 

contemporâneas entre os alunos-professores pode ser devido ao contato com formadores que 

defendem essa visão e põem em prática esses conceitos em suas aulas. 

 A seguir, apresento no gráfico 2 os conceitos de ensino de uma forma panorâmica: 

 

Gráfico 2 – Conceitos de ensino apresentados pelos alunos-professores  

 

 

 Nota-se que 50 % dos futuros professores pensam que ensino é transmissão de 

conhecimentos. Comentários genéricos e pessoais sobre o ensino ao invés de definições foram 

observados em 15% das respostas. Ensinar enquanto troca e compartilhamento de 

experiências é a visão de 10% dos respondentes. Outros 10% afirmaram que ensino é 

sinônimo de metodologia. Para apenas 5%, ensino é o processo que visa à aprendizagem. 

Ensino enquanto a técnica de mediar o conhecimento foi o conceito oferecido também por 5% 

dos professores em formação. Finalmente, o ensino foi equiparado à aprendizagem por 5% 

das respostas. 
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 Considerando as licenciandas Pandora, Maria Alice e Victoria, seus conceitos de 

ensino são os seguintes: 

 

Quadro 15 – Conceitos de ensino de Pandora, Maria Alice e Victoria 

 Pandora Maria Alice Victoria 

Conceitos 

de ensino 

A transição do 

conhecimento já 

adquirido para aqueles 

que ainda não o 

possuem. 

 

Ensino é o conteúdo que vai 

ser passado por um mediador, 

através de métodos para se 

obter conhecimento. 

 

Algo que pode ser 

transferido de algum 

modo, seja presencial, 

semi-presencial, de um 

humano a um animal, ou 

de um humano a outro. 

 

 Para Pandora, Maria Alice e Victoria, ensinar é transmitir conhecimentos, visão 

compartilhada por metade de sua turma. Pandora parece acreditar que o professor possui o 

conhecimento, enquanto o aluno não, o que nos remete à ideia da tabula rasa: o professor vai 

preencher a mente do aluno com informações, desconsiderando suas experiências e 

conhecimentos prévios em relação a determinado assunto. Além disso, Pandora entende que o 

conhecimento é adquirido ao invés de ser (co) construído e transformado pelos indivíduos no 

engajamento em atividades socioculturais diversas com seus pares. De modo semelhante, 

Victoria define ensino como algo que pode ser transferido como se o conhecimento fosse um 

conjunto fixo de elementos que são mobilizados de um lugar para o outro, típico do 

paradigma positivista. 

 Em relação à resposta de Maria Alice, destaco a palavra “mediador” que, à primeira 

vista, nos remete ao conceito de mediação, essencial na perspectiva sociocultural. Porém, 

Maria Alice parece desconhecer a definição do conceito ao atribuir ao mediador o papel de 

“passar” o conhecimento. Isso pode evidenciar um conhecimento que não é mediado por 

conceitos científicos, mas diz respeito às suas percepções cotidianas do conceito de ensino. 

 De um modo geral, os conceitos de ensino da turma parecem dizer respeito a 

conhecimentos adquiridos no dia a dia, em situações informais de aprendizagem. Também as 

experiências escolares, além do convívio com os formadores na universidade, podem ter sido 

relevantes para a formação desses conceitos, que parecem não ser mediados por conceitos 

científicos, baseando-se possivelmente na aprendizagem por meio da observação (LORTIE, 

1975). 
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4.1.3 Aprendizagem 

 

 No que tange ao conceito de aprendizagem, foi possível observar que metade dos 

alunos-professores que responderam ao questionário 1 acredita que aprendizagem é aquisição 

do conhecimento, conforme podemos observar no quadro 16: 

 

Quadro 16 – Conceitos de aprendizagem apresentados pelos futuros professores 

Pergunta: O que você entende por aprendizagem? 

1- A aquisição do conhecimento. Aquilo que foi 

apreendido a partir do ensino. 

11- A apreensão do conhecimento, de forma 

que este seja relevante e não seja esquecido.  

2- Compreensão de conteúdo. 12- Deve ser uma coisa habitual. 

3- Recebimento de conhecimentos. 13- O resultado dos métodos e práticas de ensino. 

4- Algo que pode ser adquirido, passado, 

transferível, independente de idade, sexo, 

religião, cor, ideias. 

14- Resultado de uma prática, estudo de qualquer 

ação ou conhecimento. 

5- É o ato de absorção dos conhecimentos 

ensinados. 

15- Quando o aluno realmente consegue botar em 

prática o que recebeu do professor. 

6- Deve ser o principal objetivo do ensino. É todo 

o desenvolvimento pessoal, intelectual e, 

consequentemente, profissional de uma pessoa 

por meio da educação e vivências. Ocorre 

principalmente no ambiente escolar, e esse deve 

ser o principal objetivo da escola: proporcionar a 

real aprendizagem dos alunos. 

16- É o novo apreendido, sendo que o mesmo 

sempre inova e amplia os conhecimentos que já 

carregamos dentro de nós. 

 

7- Uma dádiva, a única coisa que levaremos 

dessa vida será o conhecimento. Aprender 

enriquece a alma. 

17- Apreensão de conhecimento. 

 

8- É como eu ensinei se o aluno obteve o 

aprendizado com qualidade. 

18- Algo que tem que ser incentivado. Aquilo 

que o aluno de fato internaliza. 

9- A meta os degraus a subirmos para 

entendermos as coisas mais são degraus 

constantes. 

19- Aprendizagem é a absorção do conteúdo 

que foi passado e a prática dele. 

10- É quando você consegue entender ou captar a 

mensagem dada por alguém. 

20- Aquisição de conhecimento. 

 

 

 Destaquei no quadro 16 as partes das respostas que mostram que aprender é adquirir 

conhecimentos, o conceito mais recorrente (respostas 1, 3, 4, 5, 11, 16, 17, 18, 19 e 20). Há 

também comentários mais genéricos e pessoais que não chegam a oferecer uma definição para 

aprendizagem (respostas 7, 9 e 12). Outra definição para o conceito é o resultado de práticas 

de ensino (respostas 8, 13 e 14). A aprendizagem também foi conceituada como a 

compreensão de conteúdo ou mensagem (respostas 2 e 10). Houve um aluno-professor que a 

definiu como a capacidade de praticar o conhecimento recebido pelo professor (resposta 15) e 

outro que entende aprendizagem como o principal objetivo do ensino (resposta 6). 

O fato de metade dos respondentes ter afirmado que aprendizagem é aquisição de 
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conhecimento mostra o conceito tradicional ainda vigente nos dias de hoje. Em grande parte 

das salas de aulas, os alunos chegam com a expectativa e a crença de receber o conhecimento 

que vai ser passado pelo professor e assumem um papel passivo de receptores que devem 

apenas adquirir ou absorver e, posteriormente, reproduzir o conhecimento. De um modo geral, 

as outras respostas dadas pelos graduandos de alguma forma aludem ao conceito tradicional 

de aprendizagem, em que o aluno compreende e depois põe em prática o conteúdo 

transmitido.  

O gráfico 3 mostra todos os resultados obtidos em relação ao conceito de 

aprendizagem: 

 

Gráfico 3 – Conceitos de aprendizagem apresentados pelos alunos-professores  

 

  

 A aprendizagem enquanto aquisição de conhecimentos foi a resposta oferecida por 

50% dos alunos-professores. Assim como ocorreu com o conceito de ensino, que foi apenas 

comentado e não definido, a aprendizagem não chegou a ser conceituada por 15% dos 

respondentes. Também 15% afirmaram que a aprendizagem é o resultado de práticas de 

ensino. A aprendizagem foi vista como compreensão de conteúdo por 10% dos alunos-

professores. Somente 5% entendem a aprendizagem como a capacidade de praticar o 

conhecimento recebido. A aprendizagem como principal objetivo do ensino foi a resposta de 

5% dos licenciandos.  

 A seguir, destaco os conceitos de aprendizagem apresentados por Pandora, Maria 

Alice e Victoria: 
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Quadro 17 – Conceitos de aprendizagem de Pandora, Maria Alice e Victoria 

 Pandora Maria Alice Victoria 

Conceitos de 

aprendizagem 

A aquisição do 

conhecimento. Aquilo 

que foi apreendido a 

partir do ensino. 

Aprendizagem é a absorção 

do conteúdo que foi passado 

e a prática dele. 

 

Algo que pode ser 

adquirido, passado, 

transferível, 

independente de idade, 

sexo, religião, cor, ideias. 

  

Do mesmo modo que metade da turma concebe aprendizagem, as três alunas-

professoras também a entendem como aquisição de conhecimento, o que sugere uma postura 

passiva do aprendiz no processo de ensino e aprendizagem. Maria Alice acrescenta que, além 

da absorção do conteúdo, a aprendizagem também envolve a prática desse conhecimento. 

 Ao longo desta seção, apresentei os conceitos de língua, ensino e aprendizagem 

apresentados pelos professores em formação antes de cursarem a disciplina de Metodologia I 

obtidos no questionário 1. Foi possível observar que a maioria dos respondentes entende a 

língua como meio de comunicação e metade define ensino como transmissão de 

conhecimentos e aprendizagem como aquisição de conteúdos. Além disso, houve várias 

respostas que não chegaram a oferecer definições precisas para os conceitos, configurando-se 

como comentários mais genéricos e pessoais. 

 As concepções trazidas pelos alunos-professores podem ter sido formadas em suas 

vivências cotidianas, nas mais diversas relações sociais, e como aprendizes de língua materna 

e estrangeira durante os anos escolares, por exemplo. É possível também que disciplinas do 

curso de formação que não foram observadas neste estudo tenham contribuído para a 

formação desses conceitos. Os dados sugerem que essas concepções, expressas por meio de 

uma linguagem simples e com baixo nível de abstração, parecem indicar um conhecimento 

intuitivo adquirido por meio da aprendizagem de observação (LORTIE, 1975), pois parecem 

refletir as impressões e percepções vivenciadas no dia a dia. Além disso, esses entendimentos 

não parecem estar mediados por outros conceitos, o que sugere que não são conceitos 

científicos. 

Na próxima seção, são enfocados os conceitos científicos de língua, ensino e 

aprendizagem trabalhados em disciplinas do curso de formação. 

 

4.2 Conceitos científicos de língua, ensino e aprendizagem introduzidos no curso de 

formação 

 

 Para responder à segunda pergunta de pesquisa, que é: Quais conceitos científicos de 
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língua, ensino e aprendizagem são introduzidos e de que modo são trabalhados nas disciplinas 

de Metodologia I, Metodologia II, Estágio I e Estágio II?, foram utilizados os dados coletados 

e gerados por meio das gravações de aulas das disciplinas em áudio, dos diários da 

pesquisadora e dos questionários respondidos pelos docentes. 

 

4.2.1 Metodologia I 

 

A disciplina Metodologia I, com carga horária semestral de 60 horas, foi ministrada no 

primeiro semestre de 2015
40

, às quintas-feiras no período vespertino, pelo professor Mário. O 

quadro 18 apresenta os principais itens do plano de curso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 O primeiro semestre letivo de 2015 teve início em abril por conta de uma greve realizada em 2014. 

Como houve novamente um grande período de greve, de junho a outubro de 2015, a disciplina 

encerrou-se em dezembro de 2015. 
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Quadro 18 – Plano de curso da disciplina Metodologia I 

Ementa  

Objetivos do ensino de língua estrangeira. O ensino de línguas no Brasil. Apresentação, 

discussão e análise de métodos e abordagens do ensino de língua estrangeira. Apresentação 

dos conceitos básicos e técnicas do ensino de língua estrangeira. 

Objetivos  

GERAL: Conhecer a história e os pressupostos teóricos das abordagens de ensino de língua 

inglesa, bem como os métodos e as técnicas delas constituintes. 

ESPECÍFICOS: 

1. Conhecer a história do ensino de línguas no Brasil e a implicação da história para o cenário 

atual; 

2. Analisar métodos e abordagens propostos para a aprendizagem da língua inglesa; 

3. Refletir sobre o papel da interação no relacionamento professor-aluno, aluno-aluno, material 

didático-aluno no processo ensino-aprendizagem, referenciado pelos construtos teóricos das 

abordagens estudadas; 

4. Relacionar as abordagens e métodos com o senso de plausibilidade para o exercício do 

ensino de línguas. 

Conteúdo 

programático 

Unidade I - Breve história do ensino de línguas estrangeiras no Brasil 

Unidade II - Principais tendências do ensino de línguas no século XX e XXI 

♦ A história do ensino de línguas: a natureza dos métodos e abordagens de ensino 

♦ A Abordagem Oral/Situational Language Teaching, Audiolingualismo e a contestação do 

behaviorismo por Chomsky 

Unidade III - Abordagens e métodos alternativos: a tentativa dos anos 70 

♦ Total Physical Response, Silent Way, Community Language Learning, Suggestopedia, 

Multiple Intelligences, The Lexical Approach 

Unidade IV - Abordagens comunicativas 

♦ Communicative Language Teaching, The Natural Approach, Content-Based Instruction, 

Cooperative Language Learning, Task-Based Language Teaching 

♦ A era pós-método 

Metodologia Aulas expositivas, seminários e exposições, pesquisa bibliográfica e trabalhos de grupo 

Referências  

Referência básica: 

OLIVEIRA, L. A. Métodos de ensino de inglês: teorias, práticas, ideologias. São Paulo: 

Parábola, 2014. 

RICHARDS, J; RODGERS, T. Approaches and methods in language teaching. 2 ed. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 

SOUZA, S.A.F. O movimento dos sentidos sobre línguas estrangeiras no Brasil: discurso, 

história e educação. Tese de doutorado. Campinas, Unicamp, 2005. 

Referência complementar: 

ANTHONY, E. “Approach, method, and technique”. English Language Teaching Journal. 

Vol 17 (Jan 1963). 

BROWN, H. D. Teaching by principles – an interactive approach to language pedagogy. 

Englewood Cliffs: Prentice Hall Regents, 1994. 

______. Principles of language learning and teaching. Englewood Cliffs: Prentice Hall 

Regents, 1994. 

HARMER, J. The practice of English language teaching. Essex: Longman, 1993. 

KRASHEN, A.; TERRELL, T. The natural approach. San Francisco: Alemany Press, 1983. 

LACOSTE, Y; RAJAGOPALAN, K. A geopolítica do inglês. São Paulo: Parábola, 2005. 

LIMA, D. C. (Org.). Inglês em escolas públicas não funciona: uma questão de múltiplos 

olhares. São Paulo: Parábola, 2011. 

NUNAN, David. Task-based language teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 

2004. 

PAIVA, V. L. O. (Org.). Ensino de língua inglesa: reflexões e experiências. Campinas, 

Pontes; Belo Horizonte, UFMG, 1996. 

PRABHU, N. S. “There is no best method – why?” In TESOL Quarterly, vol. 24, no 2, 1990. 

Pp. 161-176. 

UR, P. A course in language teaching: practice and theory. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1996. 

 

É possível observar que a disciplina foi organizada em quatro unidades que refletem a 
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ementa e os objetivos do curso. Ao todo, foram ministradas onze aulas, tendo em vista as 

quatro unidades propostas. O quadro 19 apresenta uma síntese dos conteúdos trabalhados em 

cada aula: 

 

Quadro 19 – Síntese dos conteúdos trabalhados em Metodologia I 

Aula Data Conteúdo 

1 08/04/2015 

Apresentação do plano de curso; 

Breve síntese dos métodos e abordagens de ensino de línguas; 

Percurso histórico do ensino de línguas no Brasil: As línguas no Brasil 

Colônia. 

2 15/04/2015 

Apresentações de seminários (texto base para os seminários: SOUZA, S. A. 

F. O movimento dos sentidos sobre línguas estrangeiras no Brasil: discurso, 

história e educação. Tese de doutorado. Campinas, Unicamp, 2005.): 

1º grupo: Fase Joanina e Império. 

3 29/04/2015 
2º grupo: Primeira República e Segunda República; 

3º grupo: Estado Novo. 

4 06/05/2015 4º grupo: República Populista e Regime Militar 

5 13/05/2015 
5º grupo: A Nova República – Sarney, Collor, FHC; 

Síntese sobre os governos de Lula e Dilma. 

6 27/05/2015 Prova escrita (individual e com consulta ao material) 

De junho a 

outubro/2015 

Período de greve 

7 28/10/2015 

Panorama geral dos métodos de ensino de línguas: 

Gramática-tradução; 

Método direto; 

Situational English teaching; 

Audiolingualismo; 

Método silencioso; 

Sugestopédia; 

Resposta física total; 

Métodos comunicativos; 

Era pós-método. 

8  04/11/2015 

Retomada dos métodos; 

Modelo hierárquico de Edward Anthony proposto em 1963; 

Ampliação do modelo por Richards e Rodgers em 1986. 

9  25/11/2015 

Apresentações de seminários: 

1º grupo: método Audiolingual; 

2º grupo: método Resposta física total. 

10 02/12/2015 3º grupo: método Sugestopédia 

11 16/12/2015 

4° grupo: método Silencioso; 

5° grupo: Ensino comunicativo de línguas; 

Encerramento da disciplina. 

 

 Conforme é possível observar no quadro anterior, a disciplina foi iniciada com a 

apresentação do plano de curso, com destaque para os assuntos que seriam tratados em cada 

unidade ao longo da disciplina. Em seguida, o professor abordou os diversos métodos e 

abordagens de ensino de línguas que seriam tratados durante as aulas, apresentando-os 

brevemente. O trecho seguinte retirado do diário da pesquisadora registra alguns aspectos 
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relevantes dessa aula: 

Excerto 1  

O professor disse que a aula seria mais expositiva. Falou resumidamente sobre os principais métodos 

de ensino e disse que vai encerrar o curso com o texto clássico de Prabhu sobre a não existência do 

melhor método. Enfatizou a não valoração dos métodos, todos têm sua relevância. Outro ponto 

destacado pelo professor foi a importância de se conhecer os métodos para poder escolher o mais 

adequado a depender das necessidades e objetivos dos alunos. Ao final da disciplina, o aluno deverá 

ser capaz de observar uma determinada metodologia e saber classificá-la. Além disso, quanto mais se 

conhece sobre as diferentes metodologias, mais o professor pode elaborar atividades que atendam aos 

objetivos dos alunos. Por exemplo: o professor conhece o método “Resposta física total” e pode 

elaborar uma atividade com base nesse método para uma turma de crianças, o que será muito 

relevante. Desenvolver um curso com base nesse método pode ser entediante, mas trazer algumas 

atividades com base nesse método pode ser muito útil para motivar os alunos adultos, que 

trabalharam o dia todo, no início da aula (warm up), por exemplo. O professor também destacou o 

senso de plausibilidade do professor. Definiu-o como “bom senso”, ou seja, a capacidade do 

professor em verificar o que é adequado, relevante, para um determinado grupo de alunos, conceito 

esse que faz parte da era pós-método. 

(Diário da pesquisadora) 

  

De acordo com o excerto 1, fica evidente o cuidado do formador em justificar a 

relevância para o aluno-professor de se conhecer os diferentes métodos e abordagens de 

ensino de línguas a fim de fazer escolhas informadas (LARSEN-FREEMAN, 2000), 

desenvolvendo uma prática pedagógica coerente e adequada a objetivos e necessidades de um 

determinado grupo de alunos. Assim, o senso de plausibilidade (PRABHU, 1990) é 

indispensável ao professor. 

 Em seguida, foi iniciada a Unidade I, que trata da trajetória histórica do ensino de 

línguas no Brasil. Primeiramente, foi enfocado o período do Brasil Colônia e como o ensino 

de línguas foi conduzido nessa época. Os demais períodos históricos foram sorteados entre os 

alunos-professores, que formaram cinco grupos de modo que cada grupo ficou responsável 

por apresentar um seminário referente a um período específico. O texto no qual os 

licenciandos deveriam se basear era Souza (2005). 

 Na aula seguinte, Mário retomou o ensino de línguas no Brasil Colônia e lembrou o 

motivo de estarem estudando história nesta disciplina: ao retomar o percurso histórico do 

ensino de línguas no país é possível compreender melhor o ensino de línguas na atualidade. 

Também enfatizou que o objetivo dos seminários é compreender o que aconteceu ao longo da 

história, considerando as políticas educacionais propostas que se referiram às línguas 

estrangeiras. Em seguida, iniciaram-se as apresentações de seminários. O primeiro grupo 

considerou a Fase Joanina e o Império. O trecho seguinte do diário da pesquisadora aponta 

algumas observações a respeito do primeiro seminário: 
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Excerto 2  
Enquanto os alunos falavam, o professor fazia anotações e os outros alunos ouviam. Um ou outro 

aluno fez algum comentário. O professor, porém, fez várias intervenções para enfatizar algum ponto 

que estava sendo apresentado. Por exemplo: ele chamou atenção para o fato de que a educação era 

para o povo, mas essa categoria era formada apenas pelos latifundiários e pessoas com alto poder 

aquisitivo. A partir daí é estabelecida a crença de que só os ricos têm acesso à educação. Essa crença 

tem, portanto, raízes históricas. A universalização da educação só ocorreu no governo FHC, o que 

gerou o problema da falta de qualidade: aumentou consideravelmente o número de alunos nas escolas 

e os investimentos não acompanharam, ou seja, a qualidade diminuiu. O professor também 

interrompeu a apresentação para salientar a conclusão que se deve tirar do estudo histórico do ensino 

de línguas no Brasil: as políticas públicas educacionais que dizem respeito ao ensino de línguas não 

têm continuidade, há uma fragmentação. Daí, a dificuldade de se aprender LE na escola. Como a 

aprendizagem é um processo, é necessário bastante tempo de estudo de uma LE. Mas com tantas leis 

que ora inclui, ora elimina a LE da escola, fica difícil ensinar e aprender satisfatoriamente a língua-

alvo. O professor destacou que não há necessidade de decorar as leis, é preciso entender que elas 

refletem interesses culturais, econômicos e políticos de sua época e isso interfere no ensino de línguas 

nas escolas. 

(Diário da pesquisadora) 

 

 Durante a apresentação, o formador procurava complementar as falas dos alunos-

professores, enfatizando algum aspecto relevante. Ao final, ele retomou os pontos principais. 

 A terceira aula foi dedicada às apresentações referentes à Primeira e à Segunda 

Repúblicas e ao Estado Novo. Quando as apresentações terminaram, o professor formador 

retomou os tópicos principais e reforçou novamente a importância de se estudar a história do 

Brasil para a compreensão do cenário atual no âmbito do ensino de línguas estrangeiras. 

Mário afirmou que embora essas aulas pareçam chatas porque nem todos gostam de história, é 

preciso conhecê-la. Antes de conhecer as metodologias de ensino de línguas, objetivo 

principal da disciplina, é necessário saber o lugar das línguas estrangeiras na escola que foi 

motivado por acontecimentos históricos. 

 Na aula 4, as apresentações foram sobre a República Populista e o Regime Militar. 

Quando foram encerradas, o professor retomou o conteúdo das falas dos licenciandos, 

oferecendo muitos detalhes. O diário da pesquisadora enfoca aspectos relevantes que o 

professor salientou:  

Excerto 3  

Um ponto que o professor enfatizou foi a primeira LDB, a 4024, que estabelecia que o ensino da 

língua inglesa era secundário, ou seja, não era essencial, ela passava a ser optativa. Outra lei que o 

professor destacou foi a LDB 5692, que foi o “atestado de óbito” do inglês na escola pública, nas 

palavras dele. Com essa lei, a escola pública retirou a LE a partir de 1971 e, por conta disso, surgiram 

as escolas de idiomas, as franquias. A lei 5692 fez a separação do inglês bom (particular) e o ruim 

(público). Assim, nasceu a crença de que aprender inglês é só nos cursos de línguas oferecidos na 

iniciativa privada, não se aprende inglês na escola pública. Segundo o professor, em 1996, a LDB 

tentou corrigir essa falha, mas era tarde demais, pois ninguém acreditava no ensino da escola pública: 

diretor, professor, aluno, pai de aluno, comunidade. 

(Diário da pesquisadora) 
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Interessante o professor formador abordar essas questões com os futuros-professores: 

as consequências de legislações que favoreceram o surgimento de crenças que atualmente são 

tão enraizadas. Infelizmente, os graduandos não pareceram manifestar interesse em discutir 

essas questões, eles limitavam-se a apresentar os seminários somente para cumprir atividades 

acadêmicas sem notar a relevância de tais discussões para sua formação. 

A quinta aula foi dedicada à apresentação da Nova República. Como de costume, 

depois que o grupo encerrou a apresentação, Mário retomou os pontos mais importantes e 

acrescentou mais informações às falas dos graduandos. Em seguida, o professor formador 

abordou os governos de Lula e Dilma, tendo em vista as políticas educacionais para o ensino 

de línguas estrangeiras. Para concluir, Mário afirmou que ao longo da história do Brasil as 

políticas linguísticas públicas foram restritivas e não houve continuidade; por isso, o ensino 

de línguas estrangeiras não é valorizado nas escolas atualmente.  

Na aula seguinte, os alunos-professores realizaram uma prova escrita com consulta ao 

material a respeito das apresentações realizadas. Depois dessa aula, a universidade entrou em 

greve, que se estendeu até outubro do mesmo ano.  

Assim, a aula 7 ocorreu em 28/10/2015. Nessa aula, Mário, antes de delinear um 

panorama dos métodos e abordagens do ensino de línguas, destacou a importância de 

compreender as concepções de língua, ensino e aprendizagem
41

, conforme é possível observar 

no excerto 4 retirado da aula 7: 

Excerto 4  

Bom, o que que nós vamos começar a falar hoje? Hoje nós vamos falar, retomar, falando um pouco, 

vou fazer aqui um pouco do percurso histórico da questão do ensino de línguas, mas do ponto de vista 

metodológico, né? Dando um recorte do começo do século até mais ou menos os dias de hoje, falando 

algumas questões, nós vamos entrar em detalhes em algumas delas, eu vou sinalizar à medida que a 

gente for falando aqui. Mas a ideia hoje é ter um panorama geral desses movimentos metodológicos 

que a gente teve aí na história do ensino de línguas, né? (...) Mas vamos tentar entender mais ou 

menos alguns conceitos fundamentais. Por exemplo, a gente começa com três perguntas fundamentais 

pra quem trabalha com ensino de língua, né? A primeira delas é o que que é ensinar? O que que a 

gente entende por ensinar? A segunda é o que que é aprender, né? E tá conectado com a primeira de 

alguma forma. E uma terceira pergunta importantíssima é o que que é língua pra gente? E por que que 

eu trago essas três perguntas? O que que é ensinar, o que que é aprender e o que que é língua? Porque 

a partir do momento que eu me localizo enquanto professor dentro dessas três perguntas eu começo a 

montar meu quadro teórico ou o meu, né, ou a minha cultura de ensinar. Se eu penso que ensinar é 

uma coisa, é X, eu vou trabalhar obviamente o meu conteúdo com meus alunos de forma X. Se eu 

penso que ensinar é outra coisa, a minha prática de sala de aula vai ser obviamente, né, 

correspondente a essa outra coisa que eu penso.  

(Aula 7 – MET I) 

                                                           
41

 É importante registrar que os formadores Mário e Aruna não conheciam as perguntas da presente 

pesquisa. Eles sabiam apenas que este estudo visava a investigar a formação de professores de línguas. 

Portanto, os objetivos deste trabalho seguramente não influenciaram o planejamento das aulas das 

disciplinas observadas.  
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O formador avisou que nesta aula seria traçado um percurso histórico no que tange às 

metodologias propostas para o ensino de línguas estrangeiras ao longo do século XX. O 

professor formador introduziu conceitos fundamentais antes de caracterizar as abordagens e 

métodos de ensino de línguas: ele chamou a atenção dos futuros professores para a relevância 

das concepções de língua, ensino e aprendizagem que constituem a cultura de ensinar do 

professor, influenciando diretamente sua prática pedagógica. Assim, a visão de ensino do 

professor orienta seu trabalho em sala de aula; daí a extrema importância de se considerar tais 

questões. 

 Em relação a ensino, ele afirmou que o conceito pode ser interpretado de duas 

maneiras: 

Excerto 5  

Vamos pensar nessa primeira pergunta: o que que é ensinar? E aí a gente pode dentro desse espectro, 

essa é uma pergunta assim que daria um curso todo só a gente falar sobre isso né, o que que é 

ensinar? Didática, por exemplo, é uma disciplina que tenta explorar um pouco isso aí, ensinar e 

aprender. Hum, a gente podia resumir a título operacional pra gente, né, entender um pouco do que 

nós estamos falando: hum, ensinar pode ser pensado de duas formas diferentes, né? E aí a gente vai se 

enquadrar numa ou noutra, a gente vai se ver como professor numa ou noutra, a gente vai se ver como 

aluno numa ou noutra também, né, em relação aos professores que a gente teve. Ensinar pode ser 

visto primeiro como transferência de conhecimento. Alguém tem o conhecimento e transfere esse 

conhecimento para outro alguém, né? Ou ensinar pode ser visto como um processo de facilitação de 

aprendizagem. São duas maneiras diferentes de entender o processo de ensino, né? Ah, ensinar é isso: 

eu tenho o conteúdo e vou lá e passo esse conteúdo pro meu aluno. Esse é um modo, né? O outro 

modo é dizer: não, é o seguinte, ninguém ensina ninguém, o aluno aprende sozinho. Agora, eu, como 

professor, preciso criar condições pedagógicas, psicológicas, afetivas, metodológicas pra que ele 

possa processar um determinado conteúdo e aí transformar sua prática, seu pensamento, né, sua 

personalidade, seu jeito de pensar o mundo etc. Veja, são duas formas diferentes de pensar o que que 

é ensinar, né? A primeira forma é assim tipo, é aquilo que Paulo Freire chamava naquele livro dele A 

pedagogia do oprimido, lá em 1970, de educação bancária, né? Bancária no sentido de banco mesmo. 

(...) Ora, se eu penso que ensinar é transferir conhecimento nesse sentido, né, o aluno tem zero 

conhecimento e eu, o iluminado, né, vou colocar esse conhecimento na cabeça do aluno. Tá 

pressuposto que o aluno então é uma, a psicologia da aprendizagem chama de tabula rasa, como uma 

lousa, um quadro em branco, né? (...) Como falei pra vocês, o Paulo Freire, lá em 1970, (...) critica 

isso, lá em 1970, dizendo que esse tipo de conhecimento não dá conta da nossa realidade 

contemporânea. Isso era 1970 hein, realidade contemporânea de lá, imagina hoje, né? 

(Aula 7 – MET I) 

 

No excerto 5, Mário disse que discutir sobre ensinar poderia ser um tópico para um 

curso todo, mas de maneira resumida é possível considerar o ensino como transferência de 

conhecimentos ou facilitação de aprendizagem. No primeiro caso, o professor transfere o 

conhecimento para o aluno. O formador fez referência a Paulo Freire, que critica essa visão de 

ensino entendida como educação bancária, em que o professor é o detentor do conhecimento, 

enquanto o aluno é tido como uma tabula rasa. Ao enfatizar que em 1970 essa concepção já 

era criticada e sugerir que nos dias de hoje a crítica é ainda mais acentuada, Mário explicitou 
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seu posicionamento contrário ao ensino visto como transferência de informação.  É 

importante afirmar que a apresentação dos conceitos não se dá de forma neutra; pelo 

contrário, foi possível observar que o professor procurava se posicionar, defendendo 

determinada concepção.  

Em relação ao segundo modo de conceber ensino, o formador afirmou que a 

facilitação de aprendizagem diz respeito à criação de condições pedagógicas, psicológicas, 

afetivas e metodológicas a fim de que o aluno possa processar um determinado conteúdo e 

transformar sua visão de mundo. 

No excerto seguinte, o professor formador ofereceu maiores esclarecimentos sobre o 

conceito de ensino visto como facilitação de aprendizagem: 

Excerto 6  
Agora, existe uma outra forma, como eu falei pra vocês, de pensar ensino, né, que é exatamente a 

facilitação da aprendizagem. E por facilitação de aprendizagem eu não tô querendo dizer spoon 

feeding, colocar, né, a comidinha na boca do aluno de forma facilitada, não é isso que tô falando, não. 

Porque isso aí é só outra forma de conteúdo, né? Ou você joga e despeja o conteúdo ou você coloca 

devagarzinho, mas continua sendo conteudismo da mesma forma. Quando eu falo de facilitação de 

aprendizagem, eu tô falando em a gente criar na sala de aula, nós professores, uma atmosfera positiva 

de aprendizagem e o que que compõem uma atmosfera positiva de aprendizagem? (...) que é a gente 

exercitar as competências, né, como professor. São várias competências, mas assim pra criar um 

ambiente, né, facilitador hoje em dia fundamentalmente o professor tem que exercitar três 

competências, me parece. Primeiro, é a competência teórica. Ora, você é professor de uma disciplina, 

você tem que conhecer a disciplina que você vai dar. (...) Eu não posso dar aula de inglês se eu não 

falo inglês! (...) Quer dizer, existe um pré-requisito mínimo básico, né, do conteúdo daquela 

disciplina que você vai trabalhar. E pra isso a gente precisa ter certa teoria, né? A gente precisa 

desenvolver uma certa competência teórica. É o que vocês estão fazendo aqui na universidade. (...) 

Transformar o conteúdo que tá lá em algo relevante. Isso a gente chama de competência aplicada, né? 

Então, é preciso ter competência teórica e saber o assunto, mas é preciso trabalhar esse assunto de 

forma relevante pros alunos. Eu preciso ter competência aplicada, né? (...) Se você tá num curso de 

línguas, você recebe lá o syllabus todinho: olha, nível 1 você vai trabalhar, né, where are you from?, 

What’s your name?, Greetings, tem lá toda a relação das coisas que você tem que trabalhar. O grande 

desafio é: como é que vou trabalhar isso de forma agradável pro meu aluno, de forma que ele goste, 

né? É a grande pergunta que a gente tem que fazer. Transformar esse conhecimento teórico em um 

conhecimento aplicado. 

(Aula 7 – MET I) 

 

Além de transmissão de conhecimentos, o ensino também pode ser definido como 

facilitação de aprendizagem. O professor explicou que facilitar a aprendizagem não é passar o 

conteúdo de maneira facilitada, mas criar na sala de aula uma atmosfera que favoreça a 

aprendizagem e, para isso, é necessário que o professor exercite suas competências. O 

professor formador citou e explicou as competências teórica e a aplicada: a teórica refere-se 

ao conhecimento que o professor deve ter sobre a disciplina que leciona, enquanto a aplicada 

diz respeito à capacidade de tornar os conteúdos relevantes para os alunos.  

Não é possível identificar nos dados o referencial teórico adotado para definir tais 
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competências. Se considerarmos as competências do professor de línguas propostas por 

Almeida Filho (1999, 200, 2005), a competência teórica mencionada pelo formador refere-se 

à competência linguístico-comunicativa, que significa “ensinar o que sabe sobre a língua em 

questão e envolver os aprendentes numa teia de linguagem na língua-alvo”. (ALMEIDA 

FILHO, 2004, p. 8). A competência teórica “requer que se saiba e se saiba explicar por meio 

de termos e teorizações explícitas e articuladas como se dá o processo de ensinar e aprender 

língua(s)” (ALMEIDA FILHO, 2004, p. 9), enquanto a aplicada sintetiza as competências 

linguístico-comunicativa e teórica, “um misto de teoria e prática na medida do seu ajuste 

possível num dado momento.” (ALMEIDA FILHO, 2004, p. 9). 

Em relação ao conceito de aprendizagem, o professor apontou também duas maneiras 

de defini-la: 

Excerto 7  

Então, tem esses dois tipos de ensinar: você pode ensinar transferindo, né, informação ou você pode 

ensinar facilitando o conhecimento. São duas formas, são dois PARADIGMAS, vamos começar a 

usar essa palavra, são dois paradigmas, dois modelos pra pensar o ensino. E, por extensão, nós vamos 

ter alguns modelos diferenciados também, dois modelos diferenciados pra pensar a aprendizagem, 

né? Se eu penso que ensinar é transferir informação, o que que, por extensão, eu penso o que é 

aprender? (...) Quando ele decora, né? (...) O conceito da psicologia da educação pra aprendizagem é 

a seguinte: a aprendizagem é mudança de comportamento, né? Então, quando você pega algo que 

vem de fora, processa isso e muda o seu comportamento, você aprendeu, né? É esse que é o conceito 

assim geral da psicologia da aprendizagem. Mas é isso. Então, você vai ter pra esses dois tipos de 

conceitos dentro do ensinar você vai ter correspondência no aprender, né? Pra quem pensa que 

ensinar é transferir informação, eu digo que meu aluno aprendeu quando ele decorou a informação, 

quando ele recebeu a informação que eu transferi. 

(Aula 7 – MET I) 

 

O formador retomou que é possível ensinar transferindo informação ou facilitando o 

conhecimento, que são paradigmas diferentes. Para cada um, há uma visão de aprendizagem: 

se levarmos em consideração o conceito de ensino como transmissão de conhecimentos, o 

conceito de aprendizagem correspondente refere-se à aquisição de conhecimentos, ou seja, 

quando o aluno recebe e decora a informação transmitida. De acordo com o formador, o 

conceito de aprendizagem na psicologia da educação refere-se à mudança de comportamento, 

isto é, o aluno aprende quando ele processa algo que lhe foi transmitido e transforma seu 

comportamento.  

No excerto 8, Mário fez alusões às ideias de Skinner, Vigotski, Paulo Freire e Piaget 

no que tange ao conceito de aprendizagem: 
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Excerto 8  
Em 1950, o Skinner, que era um psicólogo, né, ele desenvolveu uma teoria chamada behaviorismo, 

né? E o que essa teoria diz assim? Por que que ela nos interessa, né? Porque ele vai dizer o seguinte, 

lá em 1950 começa a dizer o seguinte: o ser humano aprende através de processos de estímulo, 

resposta, reforço, né? ((escreve na lousa)) Ou seja, a gente aprende repetindo (...). No final da década 

de 50, ainda na década de 50, mas um pouquinho mais pro final aqui ((se dirige à lousa e começa a 

escrever)) Vigotski veio propor, né, outro tipo de aprendizagem. Ele disse: olha, ninguém aprende 

repetindo, né, você aprende mobilizando as suas capacidades cognitivas. (...) Vigotski vai dizer o 

seguinte: oh vou colocar aqui cognitivismo ((escreve na lousa)). O Vigotski, lá na União Soviética, 

ele era russo, né, na antiga União Soviética, ele começou a desenvolver uma teoria, que ele chamava 

de teoria interacional. Ele dizia assim: como é que as pessoas aprendem? Elas aprendem não é assim 

um jogando conhecimento na cabeça do outro. Elas aprendem um interagindo com o outro. Ao 

mesmo tempo que um aprende, o outro ensina e vice-versa, né? Ah, é tão bonito isso que o Paulo 

Freire na década de 70 em outro livro, acho Pedagogia da autonomia, ele vai dizer assim: se o aluno 

não sabe tudo, ele não ignora tudo. Então, o professor também tem que aprender com o aluno aí nessa 

relação. (...) E o outro pesquisador que vai falar na mesma linha é o Piaget ((escreve na lousa)) ainda 

no cognitivismo também, né, dentro da psicologia também. Só que o Piaget, Vigotski era mais social. 

Ele dizia assim: a gente aprende na relação com o social, com o outro, né. O Piaget dizia o seguinte: 

não, olha, a gente não aprende por repetição. Tá, tudo bem, a gente até aprende por repetição em 

determinado período da vida. Aí, ele vem com os períodos operacionais, né: período operacional 

concreto, operacional abstrato e tal.  (...) Então, mas de qualquer forma, Vigotski mais pro social, 

Piaget mais pro biológico em etapas, mas os dois são diferentes do Skinner, por quê? Porque o 

Skinner achava que o aprendizado era repetição e esses dois dizem que não, aprendizado não é 

repetição. Aprendizado é relação, é relação com o social, né? Vigotski dizia: você precisa se 

relacionar com o outro, com o social e Piaget dizia: você precisa se relacionar com o outro, com o 

social e pra que a coisa funcione tem que ser nos estágios corretos de desenvolvimento da criança, o 

Piaget tá dentro da psicologia do desenvolvimento, né? (...) Veja, essas aqui são duas formas ((se 

dirige à lousa e começa a escrever)) pra falar de aprendizagem. São os dois modelos de aprendizagem 

que a gente tem. Ou você acha que conhecimento é repetição ou você acha que conhecimento é 

interação com o mundo. 

(Aula 7 – MET I) 

 

Nesse excerto, é possível observar que Mário, com uma linguagem acessível e de 

modo muito sintético, buscou definir o conceito de aprendizagem, tendo em vista diferentes 

perspectivas teóricas. Na década de 1950, Skinner desenvolveu a teoria behaviorista em que a 

aprendizagem é entendida como formação de hábitos, ou seja, a criação de respostas 

condicionadas a estímulos. Em outras palavras, se considerarmos o conceito pela lente do 

behaviorismo, a aprendizagem pode ser entendida como repetição. Já Vigotski considera a 

aprendizagem como uma função psicológica superior, ou seja, é um processo complexo 

mediado pela linguagem que ocorre na interação social; em outras palavras, a perspectiva 

sociocultural atribui um papel fundamental à mediação e à interação social no que diz respeito 

à aprendizagem. Nesse caso, tanto o aluno como o professor aprendem: a depender do assunto 

em questão, ora o professor é o par mais competente, ora o aluno desempenha essa função, o 

que desconstrói o papel do professor enquanto detentor do conhecimento. O formador refere-

se a Paulo Freire, destacando o conhecimento prévio do aluno, que é crucial para a 

aprendizagem; segundo a perspectiva vigotskiana, o conhecimento prévio diz respeito ao 
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nível real de desenvolvimento, tendo em vista o conceito proposto por Vigotski de zona de 

desenvolvimento proximal. Já Piaget, diferentemente de Vigotski, concebe a aprendizagem 

mais como construção pessoal interna. 

A seguir, apresento o excerto 9 no qual o professor sintetizou as duas maneiras que 

podem ser definidos os conceitos de ensino e aprendizagem: 

Excerto 9  

A gente falou da primeira pergunta, que é o que é ensinar? Aí nós falamos, você pode pensar ensinar 

como transferir informação ou você pode ensinar como criar condições para o aprendizado, né? 

Condições afetivas, psicológicas, agradáveis etc. e tal. Aprender, você pode pensar em aprender como 

um processo de repetição ou você pode pensar em aprender como um processo de interação social. E 

língua? O que que é língua? Como é que a gente pode pensar língua também? 

(Aula 7 – MET I) 

 

Em suma, o formador afirmou que ensinar pode ser transferência de informação ou a 

criação de condições psicológicas favoráveis, enquanto aprender pode ser um processo de 

repetição ou de interação social. Depois de discutir os conceitos de ensino e aprendizagem à 

luz de diferentes referenciais teóricos, Mário introduziu o conceito de língua, que também é 

essencial para o estudo de metodologias de ensino de línguas estrangeiras. Há também duas 

formas de entender língua, conforme o excerto 10: 

Excerto 10  

Aí a gente volta pra Introdução à Linguística ((se dirige à lousa)). Saussure, 1914 por aqui, né? 

((escreve na lousa)). Saussure funda o que a gente chamou de estruturalismo ((escreve na lousa)). 

Quem lembra de Introdução à Linguística aí, da dicotomia língua e fala, né?  Saussure dizia o quê? 

Que a língua tem duas vertentes: tem a língua, que é o sistema, as regras, né; e tem a fala, que é a 

realização individual dessa língua. E que por ser uma realização individual, ela é muito complicada, 

muito caótica, não dá pra explicar. Portanto, o objeto da Linguística, ele definiu lá em 1914, é a 

língua, a língua entendida como regras, como sistema, né, como estrutura. Toda língua tem uma 

estrutura e a gente precisa, a Linguística precisa, estudar essa estrutura, como é que é a regra sintática 

do português, a regra fonológica do português, a regra morfológica do português, do inglês etc. e tal. 

Preciso entender isso aí, isso é o estruturalismo, que é uma corrente dentro dos estudos da linguagem. 

Então, lá no começo do século, o Saussure traz esse primeiro modo de entender língua. Ah, mas teve 

coisa antes, teve os gregos, vamos cortar, fazer um recorte do começo século pra cá, tá? O curso não é 

um curso da história da Linguística, é um curso de Metodologia. Então, a gente resolveu fazer um 

recorte. Vamos pensar de 1900 pra cá. (...) Hum em 1960 ((se dirige e escreve na lousa)) Dell Hymes, 

um britânico, começou a pensar língua como comunicação, começou a questionar essa questão que 

língua é estrutura. Língua é igual a estrutura, essa é a ideia do estruturalismo ((escreve na lousa)). Só 

que lá pra década de 60 começaram a dizer: peraí, cara, língua é mais do que isso, né? Língua não é 

só estrutura, língua é comunicação também, língua é processo, é interação. E o Hymes foi um dos 

primeiros autores a trabalhar com essa ideia que língua é comunicação. E aqui ((escreve na lousa)) 

basicamente aqui você tem então duas formas diferentes de compreender língua, né? 

(Aula 7 – MET I) 

  

Assim como as visões de ensino e aprendizagem, o conceito de língua também é 

apresentado a partir de diferentes perspectivas teóricas. O formador retomou a disciplina de 
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Introdução à Linguística para se referir ao conceito de língua enquanto sistema proposto no 

Estruturalismo: para Saussure, há uma dicotomia entre língua, o sistema de signos, e fala, a 

realização individual desse sistema. O formador esclareceu que o linguista genebrino propôs o 

primeiro modo de conceber a língua, considerando os estudos desenvolvidos no século XX, 

visto que a língua já era investigada anteriormente, porém vinculada a outras áreas, como a 

filosofia, por exemplo. De acordo com Mário, na década de 1960, começou-se a questionar a 

visão estruturalista de língua e foi proposto o conceito de língua enquanto comunicação, 

sendo Dell Hymes um dos primeiros a defender tal concepção. O conceito de competência 

comunicativa introduzido por ele está baseado na noção de língua como meio de 

comunicação. 

 Os dados trazidos aqui até este momento evidenciam que o formador procurou realizar 

uma trajetória histórica ao longo do século XX, apontando o surgimento de alguns conceitos 

relevantes de língua, ensino e aprendizagem fundamentados em vertentes teóricas diversas na 

área dos Estudos Linguísticos e que embasam diferentes práticas de ensino de línguas 

estrangeiras. Por isso, é essencial que o professor de línguas conheça essas conceitualizações. 

No excerto seguinte, além de retomar novamente os conceitos apresentados, Mário 

mostrou que tais conceitos estão presentes nas abordagens e métodos de ensino de línguas que 

serão abordados durante a disciplina: 

Excerto 11  

Vocês percebem que todos os conceitos que a gente tá vendo aqui eles vão descambar lá no ensino de 

línguas, entendeu? Em que sentido? Ah, língua pra mim é repetição, né? Repetição de quê? Da 

estrutura da língua: toma gramática, repete gramática etc. e tal. Ah não, língua eu acho que é 

repetição sim, mas é da língua viva, da interação, de situações reais. Aí, você vai ter o comunicativo 

situacional, década de 60, né? A gente vai ver as combinações que vão acontecendo aqui com esses 

conceitos aqui. O importante só pra gente estabelecer o cenário é pensar nisso. A gente fez três 

perguntas: o que que é ensinar? E aí a gente viu que tem duas formas de entender ensinar: 

transferência de informação e criação de um cenário propício para a aprendizagem. O que que é 

aprender? Aprender pode ser repetição, né, repetir, repetir, repetir até que o conhecimento entre na 

marra no sujeito ((risos)) ou aprender pode ser mudança de comportamento a partir da interação 

social com o outro, com o ambiente etc. e tal. E língua pode ser duas coisas, grosso modo. Língua 

pode ser pensado como estrutura e língua pode ser pensado como comunicação, né? 

(Aula 7 – MET I) 

 

O formador afirmou que a depender do conceito de língua, atividades específicas serão 

privilegiadas na sala de aula em detrimento de outras. Os conceitos de língua, ensino e 

aprendizagem são combinados de modo a formar abordagens e métodos de ensino, conforme 

é sugerido no excerto anterior. 

Após a apresentação dos conceitos de língua, ensino e aprendizagem, como mostraram 

os trechos discutidos anteriormente, Mário abordou de modo sucinto as seguintes abordagens 
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e métodos de ensino de línguas: gramática-tradução; método direto; método situacional; 

audiolingualismo; método silencioso; sugestopédia; resposta física total; métodos 

comunicativos e a era pós-método. Em seguida, enfatizou que a depender do objetivo do 

aluno, há um método mais e menos adequado, visto que diferentes conceitualizações de língua 

os embasam. Destaco o seguinte trecho retirado da aula 7 em que o formador fez esse 

comentário: 

Excerto 12  

Todas as metodologias funcionam. Depende do objetivo do aluno, pra que você quer. Grammar 

translation não funciona se você precisar da língua para se comunicar oralmente, mas se for pra ler 

só, né? Inglês instrumental, por exemplo, faz altos usos do Grammar translation (...). Mas se eu 

quiser aprender a falar uma língua, esse aqui não é legal. Já o audiolinguismo funciona. Mas peraí, 

cara, mas língua não é repetição! Língua não é repetição. Eu acho que não é estrutura, eu acho que 

língua é comunicação. Então, eu não vou me dar bem com esse tipo de método aqui. E aí olha só, só 

pra gente pensar. Ás vezes, nós, que somos professores de inglês, as pessoas chegam pra gente e 

dizem: e aí cara, você é professor de inglês, qual é o melhor método hein? Qual é a melhor escola pra 

eu estudar? Aí, a gente tem que devolver a pergunta: pra quê que você quer inglês? Ah, eu quero 

inglês porque eu preciso passar na prova de proficiência do mestrado. Cara, então vai pro Grammar 

translation lá, inglês instrumental, beleza isso vai te quebrar o galho. Não, eu preciso porque eu vou 

passar seis meses no intercâmbio ano que vem (...). Meu irmão, communicative, né? Toma tasks, né? 

Cria situações, situations, vai criar situações, o que tu vai precisar? Ah, eu vou precisar pedir comida, 

eu vou precisar chegar no dormitório, vou precisar ir na biblioteca. Então, eu vou criar situações aqui, 

simular essas situações pra gente exercitar isso aí. 

(Aula 7 – MET I) 

 

 Interessante observar que Mário trouxe exemplos concretos para ilustrar sua fala com 

o objetivo de deixar clara a adequação ou não de um método: se alguém quer aprender inglês 

para ser aprovado em uma prova de proficiência, por exemplo, o melhor a fazer é estudar a 

língua por meio de um método que priorize a leitura. Por outro lado, se o objetivo for a 

comunicação oral, o audiolingualismo é adequado; porém, se o estudante não concordar com 

a visão estruturalista de língua adotada nesse método, a aprendizagem tende a não ser 

satisfatória. Nesse caso, uma abordagem que concebe a língua como comunicação é mais 

recomendada. Também considero relevante salientar que o formador utilizou uma linguagem 

coloquial e descontraída típica dos futuros professores, o que sugere uma maior aproximação 

entre ele e a turma. 

 A seguir, trago um excerto em que o formador afirmou que são os princípios 

filosóficos que diferenciam um método em relação a outro, fundamentalmente o conceito de 

língua: 

Excerto 13  

Gente, o que que vai caracterizar um método, né? A gente tá usando o termo método por enquanto: 

Grammar translation method, audiolingual method. Depois a gente vai ver a diferença conceitual 

disso aí. Mas o que caracteriza um em relação ao outro? São os princípios filosóficos. Ora, nós temos 
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duas, quantas formas de pensar a língua que a gente começou a aula falando disso? Língua como 

estrutura, língua como comunicação, né? São dois, duas abordagens diferentes pra pensar a língua e o 

ensino de línguas, o comunicativo cai nesse lado aqui: língua é comunicação. O audiolinguismo cai 

nesse lado aqui: língua é estrutura. E se a gente for pegar a história do ensino de línguas, nós vamos 

ver que ora tá aqui, ora tá aqui. Não tem, são variações sobre o mesmo tema, entendeu? Ou pensar a 

língua como estrutura ou pensar a língua como comunicação. Se pensar a língua como estrutura, eu 

vou trabalhar na sala de aula, minhas práticas de sala de aula vão ser estruturais, repetição, 

memorização né, drills etc. Se eu pensar a língua como comunicação, vou trabalhar com tarefas, né? 

Talk to your hum friend and ask him hum what the most important fact in his life was. Aí, você vai 

tem que conversar e tem que reportar e resolver essa parada, essa tarefa, né? Não tem modelo fixo 

como tem no audiolinguismo, que você vai ter que repetir aquela frase, né, pra reclamar você tem que 

dizer assim, reclamar que alguma coisa tá cara: Wow, that’s expensive! Tá lá no diálogo aí todo 

mundo tem que repetir essa frase, né: Wow, that’s expensive! Now you: Wow, that’s expensive! You: 

Wow, that’s expensive! Todo mundo repete a FÓRMULA pra reclamar. Funciona? Funciona. Um dia 

que você tiver na vida real e precisar reclamar você vai: Wow, that’s expensive! ((risos)) Aquilo vem 

automático, né? Funciona, é outra forma de você chegar na língua, que não é a comunicativa. 

(Aula 7 – MET I) 

 

 O formador esclareceu que a depender da visão de língua do professor, as atividades a 

serem desenvolvidas em sala de aula são variadas: se a língua for concebida como estrutura, 

as atividades vão priorizar a repetição e a memorização, ao passo que se a língua for 

considerada meio de comunicação, tarefas comunicativas receberão maior ênfase. Ao 

exemplificar uma prática estruturalista e uma comunicativa, Mário transparece, de uma 

maneira descontraída, sua visão de língua enquanto estrutura a serviço da comunicação, ou 

seja, a língua em situação real de uso. Mário definiu língua da seguinte maneira no 

questionário 1: “Elemento de identidade, com aspectos funcionais, culturais e sociais. É 

preciso pensar língua tanto quanto estrutura quanto como acontecimento, a língua em situação 

real de uso.” Assim, para o formador, tanto a estrutura quanto a função comunicativa da 

língua são importantes. 

 No excerto 14, Mário explicou que, de modo geral, há dois parâmetros de ensino de 

línguas: um estrutural e um comunicativo. Além disso, ele apresentou o conceito de senso de 

plausibilidade, característica essencial ao professor de línguas, bem como o ecletismo 

informado, com base em Prahbu (1990): 

Excerto 14  

Veja, você tem dois parâmetros, fundamentalmente dois parâmetros de ensino de línguas: um 

estrutural e um comunicativo. Resumindo, resumindo toda essa história aqui, nós vamos ter dois 

modelos, dois paradigmas de ensino: um estrutural e um comunicativo. E nós, professores, vamos nos 

dar bem, nos sentir melhor num ou noutro. Tem professor que adora o estrutural, né, tem professor 

que odeia o estrutural e gosta de coisa comunicativa. Tem professor que não tem que ter escolha, é o 

emprego que ele tem. Ele chegou lá na escola e: cara, aqui é o método estrutural. Tem que se adaptar 

e tocar o barco, entendeu? Um é melhor do que o outro? NÃO. Aqui começa a porrada, né? No ano 

2000, tem o Prahbu, é um indiano, ele publicou um texto chamado There is no best method. Why? É 

um artigo, dizendo assim: não há método melhor. Por quê? (...) Porque o método ser bom ou ruim não 

é algo INTRÍNSECO do método. O método ser bom ou ruim é um EFEITO da relação do método 
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com o aluno, com o objetivo do aluno. Ora, se o aluno tem um objetivo e aquela metodologia 

RESPONDE a esse objetivo, ele é BOM. Se o aluno tem um objetivo e aquela metodologia não 

responde, ele é RUIM. (...) Ele ((Prabhu)) (...) vai dizer o seguinte: o professor tem que ter sense of 

plausability, senso de plausibilidade. Que que é plausibilidade? Plausibilidade é bom senso! Professor 

tem que ter bom senso. Não tem método melhor que o outro. (...) E aí começa-se a se falar no início 

dos anos 2000, né ((escreve na lousa)) o ecletismo informado ((escreve na lousa)). Que o bom 

professor é o que é capaz de usar seu senso de plausibility né, de plausibilidade, o seu bom senso, pra 

usar um ecletismo informado, ou seja, usar métodos ecléticos, misturando várias metodologias. Mas 

assim, misturando tipo Frankstein? NÃO! O método é o ecletismo informado! Ele usa e sabe porque 

usa. Eu tô usando isso aqui, repetição, porque o meu aluno precisa de repetição porque a pronúncia 

dele tá muito ruim, né? 

(Aula 7 – MET I) 

  

Mário esclareceu que o ensino de línguas pode ser norteado por uma visão 

estruturalista ou comunicativa de língua e que o professor se enquadra melhor em um ou em 

outro paradigma. Porém, em alguns casos, o professor não tem escolha e necessita se adequar 

a um determinado parâmetro devido à abordagem de ensino adotada na instituição onde 

trabalha. O formador salientou que não há um método melhor do que outro, mas um método 

mais adequado a determinados propósitos do que outros e fez referência ao texto clássico de 

Prahbu (1990) There is no best method. Why?. Também acrescentou o conceito de senso de 

plausibilidade proposto pelo autor que se refere à capacidade do professor de saber reconhecer 

a abordagem de ensino mais adequada a um determinado grupo de alunos. É, de fato, o bom 

senso. Nesse sentido, de acordo com o formador, o bom professor é capaz de usar seu senso 

de plausibilidade para adotar o ecletismo informado, ou seja, fazer uso consciente e escolhas 

teoricamente informadas de procedimentos metodológicos específicos a fim de atingir certos 

objetivos. 

 No excerto 15, é possível observar que o formador justificou a necessidade de se 

conhecer as metodologias de ensino de línguas para que o professor possa fazer escolhas 

informadas: 

Excerto 15  

Em determinado momento se o objetivo do professor entrar em choque com o objetivo do aluno é o 

do aluno que tem que prevalecer, não é o do professor. Agora, pro professor fazer isso, ele tem que 

ser safo, ele tem que CONHECER os princípios metodológicos. Ele tem que saber o que que tem no 

cardápio pra ele utilizar de forma eficiente. É pra isso que vocês estão aqui, pra conhecer a teoria e aí 

que é a importância da teoria. Que a teoria, ela vai subsidiar essa escolha informada, entendeu? (...). 

Mas uma coisa é certa: nós, professores, formados e informados, conhecendo a história da 

metodologia, de tudo o que tá disponível, dos conceitos que se tem aí, a gente precisa fazer uso disso 

pra o quê? Pra pensar na aprendizagem, não nesse conceito de tabula rasa aqui que a gente começou 

a aula falando, mas no conceito de FACILITADOR de aprendizagem. A gente precisa FACILITAR o 

aluno a PERCORRER o caminho e chegar no seu objetivo com a língua.  Pra isso eu vou fazer o quê? 

Eu vou ser comunicativo, ou vou ser estrutural, eu vou pular no total physical response, eu vou ficar 

calado no silent way, o que for preciso. O meu papel aqui é facilitar. Então, hoje, a teoria do ensino de 

língua, hoje o que se fala é nisso, fala-se no ecletismo informado. O bom professor é aquele que 
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consegue transitar pelas várias metodologias a fim de fazer com que o objetivo do seu aluno seja 

atingido. Esse é o bom professor. É esse o professor que faz diferença, entendeu? 

(Aula 7 – MET I) 

  

 Destaco da fala do formador a importância que ele sugere dos conceitos científicos 

(VIGOTSKI, 2010) – que subsidiam a escolha informada – na formação do professor de 

línguas (JOHNSON, 2009a; JOHNSON e GOLOMBEK, 2016). De acordo com Mário, a 

disciplina de Metodologia tem o papel de apresentar o conhecimento teórico para o aluno-

professor a fim de embasar sua prática de sala de aula, tendo em vista a aprendizagem dos 

alunos. Desse modo, o papel do professor é o de facilitador da aprendizagem para que o aluno 

atinja seu objetivo com o estudo da língua estrangeira, ao fazer escolhas informadas. É esse o 

perfil do bom professor de línguas, segundo o formador. Em minha perspectiva, o professor 

precisa assumir a função de mediador do conhecimento (VIGOTSKI, 2007, 2010), 

construindo-o juntamente com os alunos, que não são tabulas rasas, conforme defende o 

formador. O professor entendido como mediador não é um simples facilitador do processo e 

seu impacto na aprendizagem por meio da instrução é significativo e transformador (LIMA, 

2017). O professor mediador está inserido em uma perspectiva sociocultural em que os 

conhecimentos teórico-práticos são constantemente (re)construídos nas práticas sociais de 

ensinar e aprender línguas estrangeiras (JOHNSON, 2009a; VIEIRA-ABRAHÃO, 2012). 

 Outro trecho que merece destaque refere-se ao momento da aula em que Mário 

enfatizou que a fundamentação teórica do material didático não necessariamente norteia o 

fazer pedagógico do professor: 

Excerto 16  

Então, o material não é garantia de uso, né? Ah, eu tô usando um material comunicativo, portanto 

minha aula vai ser comunicativa. Não, não necessariamente. Você pode pegar o material 

comunicativo e se sua mente for estrutural, você vai trabalhar de forma estrutural e vice-versa. Um 

professor, que é comunicativo, pega um material estrutural e ele consegue, se ele tiver senso de 

plausibilidade, né, e trabalhar com ecletismo informado, ele consegue virar o jogo e trabalhar, tirar 

leite de pedra e trabalhar com comunicativo ali se aquele for o objetivo do aluno.  

(Aula 7 – MET I) 

 

 O excerto 16 mostra que a concepção de língua trazida pelo professor é a que vai 

embasar seu trabalho em sala de aula e não a do livro didático: se o material for comunicativo, 

mas o professor tiver uma visão estruturalista de língua, sua prática será estrutural. Por outro 

lado, se o material for estrutural e o professor conceber língua como meio de comunicação, é 

possível trabalhar comunicativamente com esse material. Assim, podemos observar a forte 

influência que o modo de entender não somente língua, mas também ensino e aprendizagem, 

exerce sobre a atuação do professor na aula de inglês. 
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 Os excertos apresentados mostraram que o formador fez várias retomadas dos 

conceitos de língua, ensino e aprendizagem, relacionando-os às diversas abordagens e 

métodos de ensino de línguas e salientando sua relevância na formação do professor de 

línguas. Foi uma aula repleta de informações pertinentes e conceitos científicos 

indispensáveis ao professor de línguas. A utilização de uma linguagem acessível e o uso de 

exemplos e situações hipotéticas e também vivenciadas pelo formador foram práticas 

recorrentes para ilustrar os conceitos introduzidos. 

No entanto, os dados sugeriram que os conceitos científicos foram transmitidos 

diretamente e não coconstruídos com base nos conceitos cotidianos apresentados pelos 

alunos-professores, tendo em vista a perspectiva sociocultural na formação de professores de 

línguas (JOHNSON, 2009a; VIEIRA-ABRAHÃO, 2012; JOHNSON e GOLOMBEK, 2016). 

Conforme argumenta Vigotski (2010), o ensino direto de conceitos é improdutivo, pois 

proporciona somente uma assimilação vazia de palavras, um verbalismo puro e simples, 

impossibilitando o emprego consciente do conhecimento assimilado. Os conceitos cotidianos 

apresentados pelos graduandos não foram considerados para serem ressignificados à luz dos 

conceitos científicos introduzidos a fim de contribuir para o desenvolvimento conceitual do 

professor. O pensamento conceitual possibilita ao professor a reflexão sobre sua prática e a 

capacidade de justificar teoricamente suas ações (JOHNSON e GOLOMBEK, 2011). Nesse 

sentido, a qualidade da mediação que emerge nas práticas de formação de professores de 

línguas é essencial para possibilitar aos futuros professores o entendimento de seus conceitos 

cotidianos de língua, ensino e aprendizagem por meio dos conceitos científicos. 

Na maior parte do tempo, os alunos-professores permaneceram em silêncio, ouvindo 

as explicações do formador, limitando-se a fazer poucos e breves comentários. Não foram 

proporcionados momentos de discussão que poderiam favorecer o início do desenvolvimento 

dos conceitos científicos introduzidos. É claro que esse processo de desenvolvimento é longo, 

complexo e contínuo, não sendo possível ser empreendido em apenas uma aula. Porém, o 

ensino direto de conceitos científicos, de uma perspectiva sociocultural, não contribui para 

promover o pensamento conceitual do professor de línguas, que é a função primordial do 

curso de formação de professores de línguas (JOHNSON e GOLOMBEK, 2011, 2016). 

É importante reconhecer que os dados indicaram que a prática do formador não é 

orientada pela perspectiva sociocultural e tampouco o curso de Letras investigado é embasado 

nessa perspectiva, conforme vimos anteriormente. O fazer pedagógico do formador parece 

estar mais alinhado a uma perspectiva mais tradicional de formar professores de línguas, o 

que explica suas ações em sala de aula, e parece ser compatível com a proposta do PPP do 



123 
 

curso de Letras da instituição. Defendo que a formação de professores norteada pela 

perspectiva sociocultural pode contribuir significativamente para a formação de professores 

mediadores, que entendem a língua como prática social e que se engajam na (co) construção 

do conhecimento, sempre comprometidos com seu constante desenvolvimento conceitual.  

Em Johnson e Golombek (2011), há diversos exemplos de práticas bem sucedidas 

orientadas pela perspectiva sociocultural. No Brasil, porém, os cursos de formação, salvo 

algumas exceções, parecem ser tradicionalmente orientados pelo conceito tradicional de 

ensino enquanto transmissão de conhecimentos. Trata-se do ensino criticado por Vigotski 

(2010) em que os conceitos científicos são diretamente transmitidos, gerando verbalismo 

vazio. Lima (2017) investigou a formação inicial de professores de língua inglesa em uma 

universidade no sul do país de uma perspectiva histórico-cultural e os resultados indicaram 

que, como se faz tradicionalmente no ensino, os conceitos científicos foram diretamente 

comunicados durante as aulas por meio de sua definição pela professora formadora, de modo 

semelhante ao que mostrou os dados obtidos neste estudo.  

Retomando a discussão sobre os conceitos apresentados na aula 7, antes de concluí-la, 

o formador salientou que o objetivo da disciplina é prover o aluno com as diferentes 

abordagens de ensino para que ele saiba utilizar a mais adequada em seu contexto de atuação. 

Também pediu a leitura de dois textos para a aula seguinte: um de Anthony (1963) sobre os 

conceitos de abordagem, método e técnica, e o outro de Richards e Rodgers (2001) sobre o 

modelo de análise de métodos. 

Na aula 8, o professor Mário, primeiramente, retomou os conceitos apresentados na 

aula anterior e as abordagens e métodos de ensino de línguas e depois apresentou as noções de 

abordagem, método e técnica, conforme proposto por Anthony (1963), e abordagem, desenho 

e procedimento, de acordo com o modelo de Richards e Rodgers (2001).  

O excerto seguinte retirado do diário da pesquisadora sintetiza o que foi trabalhado na 

aula 8: 

Excerto 17  

O formador disse que a aula de hoje seria sobre taxonomia, ou seja, classificação. Mas antes de tratar 

desse assunto, ele fez, como de costume, uma retomada do que foi discutido na aula anterior. (...) Ele 

falou sobre o método da gramática-tradução, que foi o primeiro, dando suas características. Em 

seguida, discorreu sobre o método direto e depois sobre o método situacional, comparando-os. Depois 

veio o audiolingualismo no contexto da Segunda Guerra Mundial que estava embasado nos 

pressupostos teóricos do behaviorismo. Após as críticas de Chomsky a esse método, enfraquecendo-

o, surgiram vários outros ao longo da década de 1970, que ficou conhecida como a década dos 

fashion methods. Nos anos 1980, foi a vez dos métodos comunicativos a partir do método nocional-

funcional. Nesse momento, o formador enfatizou que há duas grandes abordagens para o ensino de 

línguas: estruturalista e comunicativa. Finalmente, nos anos 2000, temos a era do pós-método, da 

metodologia eclética informada. Destaque para o senso de plausibilidade proposto por Prahbu. Após 
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essa retomada, que deve ter durado por volta de 40 minutos, o formador falou sobre o modelo 

hierárquico de Edward Anthony proposto em 1963. Ele sugere uma classificação: approach 

(pressupostos teóricos), method (preparação ordenada do material pedagógico) e technique 

(realização concreta do método). Assim, a abordagem é axiomática, o método é procedimental e a 

técnica é implementacional. Mário mostrou que quando o professor vai para a sala de aula, ele tem 

uma concepção de língua, de ensino e de aprendizagem, que é sua abordagem de ensinar. Ela vai 

nortear a prática do professor. Em 1986, Richards e Rodgers ampliam o modelo de Anthony. O 

modelo deixa de ser hierárquico e passa a ser horizontal. Em relação à abordagem, os autores 

acrescentam alguns pontos: a natureza da língua (estrutura, funcional, interacional) e a natureza da 

aprendizagem de língua (cognitiva, ambientais). Eles também acrescentaram design, que abrange 

objetivo, syllabus, atividades de ensino-aprendizagem, papel do aluno, papel do professor, papel do 

material didático. E por fim o procedimento, que são as técnicas de sala de aula. (...) No final da aula, 

o professor propôs que os alunos se dividissem em grupos para apresentar os métodos, utilizando o 

modelo de Richards e Rodgers, dissecando-os. Cada grupo ficou responsável por um método, sendo 

que o formador iniciaria com o método gramática-tradução e encerraria com pós-método. (...) 

Observei que durante a aula, nenhum licenciando fez perguntas, todos ouviam em silêncio. Poucos 

pareciam interessados, alguns estavam sonolentos, outros mexendo no celular... 

(Diário da pesquisadora) 

 

Como se pode observar, Mário reforçou novamente as características das abordagens e 

métodos de ensino de línguas vistos na aula anterior e introduziu as definições dos conceitos 

propostos pelos teóricos mencionados. Não foi possível verificar se os professores em 

formação realizaram a leitura dos textos, conforme foi pedido pelo formador, pois eles não 

expressaram eventuais dúvidas ou questionamentos, permanecendo em silêncio. A aula foi 

expositiva, com bastante conteúdo teórico relevante para a formação dos licenciandos; porém, 

não foram incentivadas discussões sobre os conceitos científicos apresentados.  

Em relação ao conceito de abordagem segundo Anthony (1963), o trecho seguinte, 

retirado da aula 8, mostra como ele foi definido: 

Excerto 18  

Então, aí o Anthony vai falar o seguinte ((se dirige à lousa)): esse nível filosófico, que você acredita, 

né, é approach ((professor escreve na lousa)), abordagem. Então, abordagem é o quê? São os 

pressupostos ((professor escreve na lousa)) teóricos que sustentam aquilo que você tá trabalhando, 

são os pressupostos teóricos. Eu acredito que língua é comunicação, eu acredito que língua é 

estrutura, né, eu acredito que o papel do aluno é repetir tal professor, eu acredito que o papel do aluno 

é exercitar a língua em tarefas comunicativas que a gente dá pra ele: vai lá, cara, resolve lá, vai lá e 

compra uma revista na banca. Ah, como é que ele vai falar? Ah, num sei, ele tem que resolver esse 

problema linguístico, né? Se ele resolver, ele comunicou. Isso é uma forma. A outra forma é 

estrutural: não, você vai na banca e vai perguntar: do you have this magazine? Né, vai lá e pergunta 

nessa estrutura: do you have, aí o cara repete, vai lá: do you have this magazine?, do you have this 

magazine?, do you have this magazine? Quer dizer, você automatiza através da repetição. E aí você 

vai ter o quê? Modelos diferentes de pensar a língua, de pensar o ensino, de pensar a aprendizagem. 

Então, ele vai dizer que esses modelos filosóficos, teóricos, né, os pressupostos, estão no nível da 

abordagem, um nível maior, mais filosófico e tal. 

(Aula 8 – MET I) 

 

O formador apresentou o conceito de abordagem, definindo-o como pressupostos 
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teóricos que sustentam uma determinada prática, e oferece exemplos de abordagem: uma 

comunicativa, na qual o aluno tem que resolver um problema e utilizar a língua a fim de 

atingir seu objetivo, e a outra estruturalista, em que o aluno precisa seguir um modelo pré-

determinado para resolver o mesmo problema linguístico. Assim, ele retomou conceitos de 

língua e afirmou que eles estão no nível da abordagem, assim como as maneiras diferentes de 

conceber o ensino e a aprendizagem. 

No que tange às noções de método e técnica, Mário apresentou as seguintes 

definições, também com base em Anthony (1963): 

Excerto 19  

Quando você começa a organizar esses pressupostos teóricos em material pedagógico, você entra no 

segundo nível, segundo Anthony, que é o nível do método. O método seria o quê? Seria o material 

pedagógico que é organizado a partir de CRENÇAS teóricas que você tem a respeito da língua, do 

ensino de língua etc. e tal. Esse nível é um nível abstrato, filosófico. Esse nível aqui é o nível 

pedagógico, né, é o nível de organização do material didático. (...) E a técnica, ele diz, é 

implementacional ((escreve na lousa)), é o CHÃO da sala de aula, é onde a coisa acontece. Aqui é a 

teoria, aqui é teoria organizada em material didático e aqui é teoria acontecendo na sala de aula 

((refere-se às palavras “abordagem”, “método” e “técnica” escritas na lousa)). Então, em 63, né, o 

Edward Anthony propôs esse modelo, que é conhecido na literatura como modelo CLÁSSICO de 

análise dos métodos (...). 

(Aula 8 – MET I) 

 

Como é possível observar, o professor baseou-se em teorias relevantes na área de 

ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras para conceituar e trabalhar conceitos 

científicos em aulas expositivas. Com o auxílio da lousa, os conceitos foram ensinados 

diretamente por meio de uma linguagem acessível e rica em detalhes. O fato de 

frequentemente acrescentar exemplos para ilustrar os conteúdos teóricos trabalhados, bem 

como fazer constantes retomadas ao longo das aulas contribuíram para deixar mais claras as 

definições dos conceitos. 

No que se refere ao modelo proposto por Richards e Rodgers (2001), o formador 

explicou que ele foi uma ampliação daquele introduzido por Anthony: 

Excerto 20  

Lá nos anos 80, na segunda metade dos anos 80, em 86, Jack Richards e o Theodore Rodgers, né, 

escreveram um livro chamado Approaches and methods in language teaching falando sobre 

abordagens também, né. (...) E aí eles propõem um modelo também baseado em três termos: o 

primeiro deles, approach, eles usam a mesma terminologia. (...) Eles fizeram uma modificação (...) 

do modelo do Anthony, né, ampliaram e mantiveram os termos como o termo approach. O Anthony 

dizia o que que era approach? São os pressupostos teóricos, o que você acredita, né? Aí eles vão um 

pouco mais a fundo no modelo deles dizendo assim oh, que que entra aqui na nova abordagem? Eles 

vão questionar, né, a natureza da língua, o que que essa abordagem entende o que é língua, né? A 

gente tem falado aqui, basicamente existem dois tipos, né, de compreender língua: pra quem vai 

ensinar ou é estrutura ou é comunicação, basicamente é isso. E aí no nível da abordagem a natureza 

do aprendizado da língua. O que que é aprender uma língua? Veja, a ideia deles era expandir mesmo 
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a proposta do Anthony, eles vão fazer o seguinte: aqui você pode ter a natureza da língua, a língua 

como estrutura, a língua como algo funcional ou como algo interacional. (...) A língua é o quê? É 

estrutura? É função? A língua é interação entre as pessoas? Como é que se compreende a língua? E 

como é que você aprende a língua? Internamente disparando processos cognitivos? Ou preparando 

externamente num ambiente que seja favorável? (...) Isso seria, então, o primeiro nível deles: 

abordagem. E aqui já tem uma diferença oh porque se ali é hierárquico, a proposta deles aqui 

((escreve na lousa)) é horizontal. Eles dizem assim: o primeiro nível seria approach. Um segundo 

nível, que no hierárquico o Anthony chamou de method, eles vão chamar de design. Em algumas 

traduções aí desenho, desenho, né, metodológico do curso, que continua sendo a mesma lógica do 

Anthony. Ou seja, você tem aqui as crenças, essas crenças vão te ajudar a DESENHAR um curso 

específico, né, desenhar um método específico, uma metodologia específica. E aqui vão entrar em 

jogo seis coisas, vamos lá (...) 

(Aula 8 – MET I) 

 

No excerto 20, o formador comparou os dois modelos teóricos, oferecendo uma 

explicação bastante detalhada dos conceitos, como é de costume. Destaco na fala do docente a 

presença de conceitos científicos de língua e aprendizagem que são frequentemente referidos 

por ele para introduzir um novo conceito. Nesse sentido, essas concepções são essenciais na 

conceitualização de outros conceitos científicos, como abordagem e método, por exemplo. 

Novamente, justifica-se a relevância de apresentar e discutir conceitos científicos de língua, 

ensino e aprendizagem no curso de formação de professores de línguas, que são base para 

outros conhecimentos teóricos. Levando em consideração a perspectiva sociocultural, os 

conceitos cotidianos apresentados pelos futuros professores devem ser reconstruídos à luz dos 

científicos (JOHNSON, 2009a). Além disso, a internalização desses conceitos poderá 

proporcionar uma prática teoricamente informada, o que contribui para desconstruir a 

tradicional separação entre teoria e prática. 

Antes de encerrar a aula 8, o docente sorteou as abordagens e métodos de ensino de 

línguas para os cinco grupos formados. Assim, as aulas 9, 10 e 11 foram dedicadas às 

apresentações de seminários pelos alunos. Na aula 9, foram realizadas as apresentações 

referentes ao método audiolingual e resposta física total. Na aula seguinte, foi apresentado o 

método sugestopédia e na aula 11, a última da disciplina, os grupos abordaram o método 

silencioso e o ensino comunicativo de línguas. Por fim, o formador tratou da era pós-método, 

destacando a importância de se fazer escolhas informadas e, para isso, é necessário conhecer 

as teorias. 

De um modo geral, nos seminários, geralmente com o auxílio de uma apresentação em 

Power Point ou com base em suas anotações, os alunos-professores limitaram-se a 

caracterizar os métodos de acordo com Richards e Rodgers (2001): não foram levantados 

questionamentos e nem discussões sobre os conceitos científicos que embasam as 

metodologias de ensino. Aparentemente, as apresentações constituíram-se como simples 
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cumprimento de tarefas pedagógicas propostas pelo formador. 

 

4.2.2 Metodologia II 

 

A disciplina de Metodologia II também foi ministrada pelo professor Mário. Com 

carga horária semestral de 75 horas, a disciplina foi desenvolvida no primeiro semestre de 

2016, às sextas-feiras no período vespertino. A seguir, trago os principais pontos do plano de 

curso: 
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Quadro 20 – Plano de curso da disciplina Metodologia II 

Ementa  

Aprofundamento dos conceitos, princípios e técnicas apresentados em Metodologia 

do Ensino de Língua Inglesa I. Microensino das técnicas de ensino de língua 

inglesa. Manejo de classe. Planejamento. Avaliação. Preparação e adaptação de 

material didático. Observação em sala de aula. 

Objetivos  

GERAL: Ao final da disciplina, o aluno deverá conhecer os pressupostos éticos que 

fundamentam o fazer profissional, os pressupostos teóricos do gerenciamento de 

sala de aula, da preparação de curso e de materiais, o uso das técnicas práticas 

pedagógicas de sala de aula e os conceitos fundamentais do processo de avaliação, 

cotejando esse conteúdo com as teorias de ensino de línguas estrangeiras. 

ESPECÍFICOS: 

• Elencar os princípios éticos do ensino em geral e de línguas em particular; 

• Listar as etapas envolvidas no planejamento de curso e de aula; 

• Identificar os principais procedimentos de manejo e controle de classe; 

• Elencar os parâmetros envolvidos na seleção conteúdos de um currículo de 

línguas; 

• Identificar os principais papéis ocupados pelo material didático no ensino de 

línguas; 

• Definir os principais procedimentos usados no ensino das quatro habilidades; 

• Listar e caracterizar os conceitos e as tipologias envolvidas no processo de 

avaliação; 

• Identificar o lugar da pesquisa na sala de aula; 

• Listar os compromissos profissionais do professor; 

• Elencar as possibilidades de formação continuada do professor de línguas. 

Conteúdo 

programático 

UNIDADE 1 - Questões fundamentais para antes da sala de aula 

• A ética e o ensino de línguas 

UNIDADE 2 - Planejamento e manejo de classe 

• Planejamento de um curso 

• Planejamento de uma aula 

• Manejo de Classe 

UNIDADE 3 - O conteúdo programático e o material didático 

• O currículo no ensino de língua estrangeira 

• O papel do material didático no ensino de língua estrangeira 

UNIDADE 4 - O ensino das quatro habilidades 

• O ensino de produção oral 

• O ensino de compreensão oral 

• O ensino de leitura 

• O ensino de produção escrita 

UNIDADE 5 - Medidas educacionais e avaliação 

• Conceitos e tipologia 

• Testes objetivos e testes subjetivos 

UNIDADE 6 - Desenvolvimento profissional 

• A pesquisa em sala de aula 

• O professor de línguas como profissional 

• Formação continuada do professor de línguas papel do material didático no ensino 

de língua estrangeira 

Metodologia Aulas expositivas, leituras dirigidas, discussão em grupo  

Referências  

BÁSICAS: 

BROWN, H. D. Teaching by principles: an interactive approach to language 

pedagogy. Englewood Cliffs: Prentice Hall Regents, 1994. 

RICHARDS, J. C.; RENANDYA, W. A. Methodology in language teaching: an 

anthology of current practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 

UR, P. A course in language teaching: practice and theory. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1996. 
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Conforme mostra o plano de curso, os conteúdos a serem trabalhados estão divididos 

em seis unidades - questões fundamentais para antes da sala de aula; planejamento e manejo 

de classe; conteúdo programático e material didático; ensino das quatro habilidades; medidas 

educacionais e avaliação; e desenvolvimento profissional - que são compatíveis com os 

objetivos delineados.  

Ao longo do semestre, foram realizadas nove aulas em que as unidades propostas 

foram desenvolvidas. O quadro 21 sintetiza o conteúdo abordado em cada aula: 
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Quadro 21 – Síntese dos conteúdos trabalhados em Metodologia II 

Aula Data Conteúdo 

1 08/01/2016 
Apresentação do plano de curso; 

A ética e o ensino de línguas 

2 22/01/2016 Planejamento de curso e de aula 

3 12/02/2016 Gerenciamento de sala de aula 

4 19/02/2016 Exercício avaliativo sobre gerenciamento de sala de aula 

5 26/02/2016 Avaliação em dupla e sem consulta sobre material didático 

6 18/03/2016 Ensino de produção oral e compreensão oral 

7 01/04/2016 Ensino de compreensão escrita e produção escrita 

8 08/04/2016 
Formação de professores de línguas 

Leitura e discussão de texto (Entrevista com VIEIRA-ABRAHÃO, 2014) 

9 15/04/2016 
Formação de professores de línguas 

Leitura e discussão de texto (ALMEIDA FILHO, 2004) 

 

Na aula 1, o docente apresentou o plano de curso, explicando todos os itens 

detalhadamente. Ele reforçou a importância do plano de curso que sempre deve ser 

apresentado aos alunos no início das aulas, o que contribui para não gerar ansiedade 

desnecessária que pode prejudicar a aprendizagem. Além disso, esclareceu que a ementa, 

contemplada no conteúdo programático e em harmonia com os objetivos, não deve ser 

alterada, mas a maneira com que ela será trabalhada varia de professor para professor. 

Também salientou que o planejamento de um curso precisa ser flexível para poder ser 

alterado, caso seja necessário. 

Em seguida, Mário, com o auxílio de apresentações em Power Point, abordou 

questões éticas relativas ao ensino de línguas, que é o assunto da primeira unidade. Ele disse 

que acrescentou esse tópico na disciplina por considerá-lo relevante na profissão do professor 

de línguas. Em relação à ética profissional para o professor de línguas, Mário explicou, com 

bastantes detalhes, que é necessário que o professor tenha compromisso consigo mesmo, com 

os colegas, com o local de trabalho, com a profissão e com os alunos. 

A aula seguinte foi dedicada ao estudo do planejamento tanto de aula quanto de curso. 

Para esta aula, os alunos-professores deveriam ter lido um texto sobre planejamento de aula 

de Farrell (2002) e respondido a questões de interpretação preparadas pelo formador. O trecho 

seguinte retirado do diário da pesquisadora mostra como a aula foi desenvolvida: 

Excerto 21  

O formador entregou para os alunos-professores o plano desta aula para eles poderem ver como é um 

plano de aula. O objetivo do formador foi falar sobre plano de aula, utilizando seu próprio plano. (...) 

O formador entregou cópias do plano para a turma e um handout sobre planejamento, cujo conteúdo 

foi projetado em uma apresentação em Power Point. Mário enfatizou que o plano de aula é algo 

necessário que precisa ser flexível. Ele deve ser feito para que o professor realize um bom trabalho, 

mas deve ser maleável em caso de imprevistos, por exemplo. Falou sobre os elementos do plano de 

aula: data, horário, nível, conteúdo, habilidade, objetivo, verificação de aprendizagem, materiais 
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utilizados, mostrando essas informações em seu plano de aula. Depois, discorreu de um modo geral 

sobre as etapas da aula, que devem constar do plano: abertura, preparação, conteúdo, fechamento e 

follow-up, sendo que cada uma apresenta um tempo aproximado de duração. Em seguida, iniciou sua 

aula, conforme estabelecia seu plano de aula e a turma foi acompanhando. Na abertura, o formador 

retomou o conteúdo da aula anterior, que era sobre ética profissional. (...) Na etapa da preparação, o 

docente abordou o texto de leitura prévia (...) Na etapa do conteúdo, foi iniciada a apresentação em 

Power Point com a definição operacional de planejamento que estava no texto em questão: 

planejamento é a previsão metódica de uma ação, baseada em conjunto de decisões e a racionalização 

dos meios disponíveis para atingir determinados objetivos pedagógicos. Explicou detalhadamente os 

tipos de planejamento: educacional, curricular e de ensino. (...) Na etapa do fechamento, o docente 

fez a retomada dos tópicos discutidos, fazendo perguntas para a turma. Na última etapa, a do follow-

up, o formador passou a tarefa para a próxima aula: elaborar um plano de aula, utilizando, de 

preferência, o material com que eles trabalham, aqueles que já dão aula, e trazer para a aula seguinte 

para discutir com a turma. Os alunos-professores tinham no verso do plano de aula entregue pelo 

formador um modelo de plano de aula para ser preenchido.  

(Diário da pesquisadora) 

 

Conforme é relatado no diário, o formador utilizou o seu plano de aula para tratar de 

plano de aula. Os licenciandos tiveram a oportunidade de conhecer um plano de aula e ver sua 

concretização ao longo da aula, o que ficou bastante claro. O docente enfatizou a importância 

do plano de aula para o trabalho satisfatório do professor e lembrou da natureza flexível do 

planejamento. Não foi possível observar se os professores em formação realizaram a leitura 

prévia proposta, pois eles não foram questionados em relação a isso e também não levaram 

dúvidas ou questionamentos sobre o texto para a aula. Como não houve aula na semana 

seguinte
42

, o formador pediu aos licenciandos para enviar o plano por email e, infelizmente, 

não houve a discussão. 

Na aula 3, o tópico trabalhado foi o gerenciamento de sala de aula. Utilizando uma 

apresentação em Power Point, o docente definiu o conceito, que tem um sentido amplo e 

envolve disciplina efetiva, estar preparado para a aula, motivar os alunos, oferecer um 

ambiente seguro e confortável, construir a autoestima do aluno, ser criativo e imaginativo nas 

aulas. Ele também listou várias técnicas para melhor gerenciar a sala de aula: focar a atenção 

na sala toda; não interromper os alunos; silêncio é desejável em alguns momentos; usar tom 

de voz baixo para os alunos ouvirem; monitorar os grupos para checar progresso; 

movimentar-se na sala; dar sinais para os alunos; ser discreto no controle dos comportamentos 

ruins; planejar muito bem as aulas; mostrar confiança; saber o nome dos alunos o mais 

rapidamente possível, dentre outras. Além disso, Mário elencou diversas situações que o 

professor pode enfrentar na sala de aula, como indisciplina e alunos faltosos, por exemplo, e 

sugeriu possíveis atitudes e decisões a serem tomadas pelo professor.  

                                                           
42

 Não houve aula no dia 29/01/2016 porque Mário precisou participar de uma reunião do Programa de 

Pós-Graduação em Letras. O formador faz parte do corpo docente do programa.  
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Na aula seguinte, os professores em formação realizaram um exercício avaliativo 

sobre gerenciamento de sala de aula proposto pelo formador. O enunciado do exercício é o 

seguinte:  

Excerto 22  

Leiam os cenários abaixo. Eles dizem respeito a questões de Classroom Management. Em grupo de 

quatro alunos, escolham cinco situações, discutam e apontem caminhos e procedimentos a serem 

tomados pelo professor. 

(Enunciado de exercício) 

 

Assim, a turma se dividiu em grupos e desempenhou a atividade, que durou a aula 

toda. No próximo excerto retirado do diário da pesquisadora, há o relato de suas observações 

em relação à realização do exercício em um determinado grupo: 

Excerto 23  

No grupo que acompanhei, o Joaquim ((nome fictício)) era o líder. Ele leu todas as 15 situações que 

havia no exercício e depois conduziu as discussões, perguntado a opinião do grupo. Escolheram as 5 

situações que eram mais simples ou mais fáceis de solucionar na visão do grupo e discutiram os 

encaminhamentos. (...) Dentre as 5 situações escolhidas, registro uma aqui como exemplo: 

 

Situação 7: Adriene sempre reclama de suas notas e pede atividades para complementá-las. 

Normalmente você daria apoio a alguém com a motivação que ela tem. No entanto, você está 

preocupado porque ela é uma aluna nota dez e está sempre preocupada demais com décimos. Como 

lidar com essa ansiedade por notas? 

 

Diante dessa situação, depois de discutirem possíveis soluções, os alunos decidiram que era 

necessário conversar com a aluna e mostrar a ela que notas são consequência da aprendizagem e não 

o objetivo. É muito mais importante aprender de verdade do que tirar sempre 10. 

(Diário da pesquisadora) 

 

O propósito da atividade de avaliação foi verificar se os alunos compreenderam o 

tópico de gerenciamento de sala de aula trabalhado anteriormente.  

Na aula 5, os licenciandos fizeram uma prova escrita em duplas e sem consulta sobre o 

texto The role of materials in the language classroom: finding the balance de Crawford 

(2002), que deveria ser lido antes da aula. A seguir, trago as questões da prova: 

Excerto 24  

Responda o que se pede abaixo, baseado na leitura prévia do texto “The role of materials in the 

language classroom: finding the balance”, de Jane Crawford (2002). 

 

1. A autora se refere ao trabalho de Allright (1981) para afirmar que há duas posições a respeito do 

papel do livro didático na aula de línguas: the deficiency view e the difference view. No que consiste 

cada uma dessas visões? 

 

2. Crawford sugere que um bom material para o ensino de línguas deve observar oito aspectos. 

Escolha 3 (três) dos aspectos citados e discorram sobre eles. 

 

3. Na conclusão do artigo, Jane Crawford (2002) afirma: 
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“The teacher’s challenge is to maintain the balance between providing a coherent learning 

experience which scaffolds learner comprehension and production, and modelling effective strategies 

without losing responsiveness to the unique situation and needs of each learner.” (p. 88) 

 

Discorram sobre a passagem, comentando a questão do equilíbrio (balance) sugerido pela autora. 

(Questões da prova) 

 

Conforme é possível observar, as questões privilegiam uma reflexão crítica sobre o 

texto teórico. Além disso, o fato de a prova poder ser realizada em duplas possibilita uma 

discussão entre os graduandos a respeito de suas interpretações do texto. 

A aula 6 teve como tema o ensino de produção oral e compreensão oral, que foram 

trabalhadas com o auxílio de apresentações em Power Point. Em relação ao ensino da 

produção oral, o formador explicou que ao trabalhar essa habilidade, o professor precisa 

deixar bem claros para os alunos os objetivos da tarefa, bem como as instruções. Destacou 

também alguns fatores que afetam a comunicação oral, tais como idade, aspectos 

socioculturais e afetivos, por exemplo. É importante proporcionar aos alunos a audição de 

uma passagem para motivar a produção oral, oferecendo conteúdo para ser discutido. No que 

diz respeito à proficiência oral, o docente esclareceu que ela é formada pelas competências 

gramatical, estratégica, sociolinguística e discursiva. Depois de apresentar esse conceito, o 

formador sugeriu diversas atividades que promovem a oralidade, como por exemplo, 

discussões, situações simuladas e entrevistas. Em seguida, iniciou a apresentação sobre a 

compreensão oral, lembrando que a produção e a compreensão oral são habilidades 

relacionadas. Para trabalhar com compreensão oral, é necessário contextualizar a atividade, 

apresentando vocabulário ou discutindo sobre o assunto em questão. Em seguida, os alunos 

devem ouvir uma passagem em áudio e depois inferir significados de vocabulário. 

A aula 7 foi dedicada ao ensino de leitura e escrita. No excerto seguinte retirado da 

aula 7, é possível observar que o formador salientou a intrínseca relação entre as quatro 

habilidades: 

Excerto 25  

Então, hoje a gente vai falar disso aqui: reading and writing, falando um pouquinho das outras duas 

habilidades. Lembrando sempre: o foco aqui é pensar a habilidade, o conceito de habilidade, mas a 

partir da perspectiva do professor, né? É pra isso que a gente tá aqui nesse curso, nessa disciplina 

mais especificamente. (...) Normalmente e tradicionalmente, tem-se pensado, pensou-se por muito 

tempo, as habilidades, as quatro habilidades do ensino de línguas – listening, speaking, reading e 

writing – de uma forma muito estanque, muito separada, né?Ah, vamos trabalhar o listening, vamos 

trabalhar o speaking, vamos trabalhar o reading. Hoje, o que que se sabe? Que a língua é bastante 

complexa a ponto de você não poder mais pensar numa habilidade dessa como algo absolutamente 

separado, né? (...) E quando a gente começa a entender essas quatro habilidades como habilidades 

constitutivas, ou seja, habilidades que constituem o ensino e a aprendizagem de uma língua, a gente 
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começa também a alterar a nossa própria prática pedagógica no sentido de que: olha, se eu vou 

planejar uma atividade de listening, eu preciso me perguntar: como é o componente de reading que 

entra nessa atividade de listening? Qual o componente de writing que entra nessa atividade de 

listening? Quer dizer, por mais que eu FOQUE numa habilidade e aí tudo bem focar em uma 

habilidade como exercício, como prática, por mais que eu foque em uma habilidade, as outras 

habilidades estarão ali de certa forma conversando e falando também. Então, nós estamos separando 

as habilidades aqui, na aula passada e nessa aula, por uma questão pedagógica, mas é 

IMPORTANTÍSSIMO a gente não perder de vista essa relação, essa INTERRELAÇÃO que as quatro 

habilidades têm entre si, né? Porque ninguém só ouve, ninguém só fala, ninguém só escreve, ninguém 

só lê, a gente executa tudo isso como sujeito de linguagem. E como professores, se nós tivermos isso 

como perspectiva, com certeza a prática pedagógica, os exercícios que a gente vai elaborar, vai 

trabalhar em sala de aula, as tasks, as atividades, elas vão ser mais significativas para os nossos 

alunos, vai ter um significado mais importante nesse sentido. 

(Aula 7 – MET II) 

 

Conforme mostra o excerto 25, tradicionalmente, as quatro habilidades eram 

trabalhadas separadamente; porém, nos dias de hoje, leitura, escrita, produção oral e 

compreensão oral precisam estar relacionadas em uma atividade, apesar de o foco poder recair 

sobre uma habilidade específica. O formador justificou o fato de estar apresentando as 

habilidades de maneira separada por uma questão didática. Trabalhar as habilidades em 

conjunto torna as atividades mais significativas para os alunos, de acordo com o formador. 

Considero relevante destacar também desta aula a apresentação de diferentes visões de 

leitura. A defendida pelo formador é a concepção sociointeracional, em que o sentido é 

construído na relação do leitor com o texto; assim, o sentido não está no texto, mas na 

interrelação do leitor com o texto, de acordo com ele. Afirmou que há três níveis de leitura: 

inteligibilidade, entendimento e compreensão, sendo que o objetivo final da leitura deve ser a 

compreensão. No que se refere aos modelos de leitura, o formador explicou o bottom up, top 

down e interativo. Em relação às estratégias de leitura, o docente listou sete: previsão, 

contextualização, visualização, fazer e responder a questões, síntese, compreensão geral e 

compreensão específica, e ofereceu exemplos para ilustrá-las. 

Terminada a exposição referente ao ensino de leitura, Mário passou a falar sobre o 

ensino de produção escrita. Primeiramente, mostrou que a escrita é uma tecnologia, algo 

inventado pelo homem e também está relacionada às outras habilidades. Enfatizou, 

novamente, que todas as habilidades estão relacionadas, a separação delas é apenas para fins 

didáticos, e que o professor deve trabalhar com elas de forma integrada. O formador também 

mostrou que a escrita é um processo e que há várias fases envolvidas na produção escrita: a 

primeira versão do texto, a revisão, a edição e, por fim, a versão final.  

Antes de encerrar a aula, Mário propôs uma atividade como lição de casa: em grupos, 

os alunos-professores deveriam escolher uma habilidade para ser enfocada e considerar pelo 
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menos mais outras duas e elaborar uma atividade que seria avaliada.  

As aulas 8 e 9, que tiveram como tema a formação de professores de línguas, foram 

ministradas pela pesquisadora por ocasião do Estágio de Docência
43

 e por isso não foram 

consideradas como dados para este estudo, tendo em vista que a pesquisadora não é 

participante da pesquisa. 

Retomando o que foi discutido em relação à disciplina de Metodologia II, conforme 

sugerem os dados apresentados, foram trabalhados conteúdos teóricos relevantes para a 

formação do professor de línguas, como por exemplo, plano de aula, gerenciamento de sala de 

aula e ensino das quatro habilidades. Frequentemente por meio de apresentações em Power 

Point, esses temas foram expostos e definidos detalhadamente pelo formador com base na 

bibliografia da disciplina. Eventualmente, era solicitada a leitura prévia de um texto teórico, 

como ocorreu na aula 2, e também propostas atividades em grupos, como o exercício 

avaliativo da aula 4. Em relação aos conceitos científicos de língua, ensino e aprendizagem, 

foi possível observar que eles não foram trabalhados possivelmente porque já tinham sido 

expostos na disciplina anterior, embora estivesse previsto na ementa o aprofundamento dos 

conceitos apresentados em Metodologia I. 

 

4.2.3 Estágio I 

 

 A disciplina de Estágio I, com carga horária de 75 horas, foi ministrada pela 

professora Aruna de junho de 2016 a setembro de 2016 às sextas-feiras durante à tarde. No 

quadro 22, estão apresentados os principais itens do plano de curso:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43

 Conforme regulamentam a Resolução UNESP nº 78, de 05 de setembro de 2002, e a Portaria 

CAPES 76/2010. 
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Quadro 22 – Plano de curso da disciplina Estágio I 

Ementa  

Estágio supervisionado. Corregência de classe. Plano de curso. Plano e Preparação 

de aula. Análise e discussão do processo ensino-aprendizagem de maneira geral e do 

ensino da língua inglesa, em particular. 

Objetivos  

GERAL: Contribuir para a qualificação dos profissionais do ensino que 

atuam/atuarão como professores de língua inglesa nos níveis fundamental, médio e 

superior, prioritariamente, do sistema público de ensino.  

ESPECÍFICOS: Formar professores capacitados a:  

1. planejar uma aula abrangendo as quatro habilidades de língua inglesa (produção 

oral e escrita/ compreensão oral e escrita);  

2. elaborar planos de aula;  

3. reger uma aula para o professor e a turma, colocando em prática a teoria estudada;  

4. criar, editar e atualizar seu currículo Lattes;  

5. observar, analisar e discutir a regência de aulas de língua inglesa no ensino 

público e em curso de idiomas;  

6. elaborar relatório sobre suas observações de aulas de língua inglesa no ensino 

público, privado e em curso de idiomas. 

Conteúdo 

programático 

UNIDADE 1 – Elaboração/Atualização do Currículo Lattes  

UNIDADE 2 – Observações de aula (teoria e prática) e orientações para o relatório 

dessas observações  

UNIDADE 3 – Situações-problema nas instituições de ensino  

UNIDADE 4 – Pré-projeto  

UNIDADE 5 – Elaboração de plano de aula  

UNIDADE 6 – Métodos de ensino de Inglês (revisão)  

UNIDADE 7 – Microaula para os alunos da própria turma e elaboração de plano de 

aula para essa atividade 

Metodologia 
Aulas expositivas, seminários, discussões, pesquisa bibliográfica, exercícios 

individuais e em grupo. 

Referências  

 BÁSICAS:  

ALMEIDA, M. I.; PIMENTA, S. G. (Orgs.). Estágios supervisionados na formação 

docente: educação básica e educação de jovens e adultos. São Paulo: Cortez, 2014.  

BIANCHI, A. C. M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Orientação para estágio 

em licenciatura. São Paulo: Cengage Learning, 2011.  

CARVALHO, A. M. P. Os estágios nos cursos de licenciatura. São Paulo: Cengage 

Learning, 2012.  

GOMES, M. O. (Org.). Estágios na formação de professores: possibilidades 

formativas entre ensino, pesquisa e extensão. São Paulo: Edições Loyola, 2011.  

OLIVEIRA, L. A. Aula de inglês: do planejamento à avaliação. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2015.  

COMPLEMENTARES:  

ABRAHÃO, M. H. V. (Org.). Prática de ensino de língua estrangeira: experiências 

e reflexões. Campinas: Pontes Editores, ArteLíngua, 2004.  

ALMEIDA FILHO, J. C. P. Dimensões comunicativas no ensino de Línguas. 8. ed. 

Campinas, SP: Pontes Editores, 2015. (Edição comemorativa – 20 anos).  

______ (Org.). Competências de aprendizes e professores de línguas. Campinas, 

SP: Pontes Editores, 2014.  

______ (Org.). O professor de língua estrangeira em formação. Campinas, SP: 

Pontes, 1999.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: 

informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 

2002.  

______. NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de 

Janeiro, 2002.  

______. NBR 6027: informação e documentação: sumário: apresentação. Rio de 
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Janeiro, 2003.  

______. NBR 6028: informação e documentação: resumo: apresentação. Rio de 

Janeiro, 2003.  

______. NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: 

apresentação. Rio de Janeiro, 2011.  

BARCELOS, A. M. F.; COELHO, H. S. H. (Orgs.). Emoções, reflexões e 

(Trans)form(ações) de alunos, professores e formadores de professores de línguas. 

v. 5. Campinas, SP: Pontes Editores, 2010. (Coleção NPLA – Novas Perspectivas 

em Linguística Aplicada).  

BARREIRO, I. M. F.; GEBRAN, R. A. Prática de Ensino e Estágio Supervisionado 

na Formação de Professores. São Paulo: Avercamp, 2006.  

BRASIL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros 

curriculares nacionais: língua estrangeira. Secretaria de Educação Fundamental. 

Brasília: MEC/SEF, 1998.  

______. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros 

curriculares nacionais: ensino médio. Secretaria de Educação Fundamental. 

Brasília: MEC/SEF, 2000.  

CELANI, M. A. A. (Org.). Reflexões e ações no ensino-aprendizagem de inglês. 

Campinas, SP: Mercado de Letras, 2010. (Coleção As Faces da Linguística 

Aplicada).  

DONNINI, L.; PLATERO, L.; WEIGEL, A.. Ensino de língua inglesa. São Paulo: 

Cengage Learning, 2010. (Coleção ideias em ação).  

LIMA, D. C. (Org.). Inglês em escolas públicas não funciona: uma questão, 

múltiplos olhares. São Paulo: Parábola Editorial, 2011. (Série Estratégias de ensino).  

______. Ensino Aprendizagem de língua inglesa: conversas com especialistas. São 

Paulo: Parábola Editorial, 2009. (Série Estratégias de ensino).  

MAGALHÃES, M. C. C.; FIDALGO, S. S. (Orgs.). Questões de método e de 

linguagem na formação docente. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2011.  

OLIVEIRA, L. A. Métodos de Ensino de inglês: teorias, práticas, ideologias. São 

Paulo: Parábola Editorial, 2014.  

OLIVEIRA, R. G. Estágio Curricular Supervisionado: horas de parceria escola-

universidade. Jundiaí: Paco Editorial, 2011.  

PAIVA, V. M. O. (Org.). Práticas de ensino e aprendizagem de inglês com foco na 

autonomia. 3. ed. Campinas, SP: Pontes Editores, 2010.  

______ (Org.). Ensino de Língua Inglesa: reflexões e experiências. 3. ed. Campinas: 

Pontes Editores, 2005.  

PIMENTA, S. G. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? 

São Paulo: Cortez, 2012.  

______; LIMA, M. S. L. L. Estágio e Docência. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2012.  
 

Conforme é possível observar, os objetivos estão contemplados no conteúdo 

programático, que compreende sete unidades. Ao longo da disciplina, foram ministradas oito 

aulas que apresentaram os seguintes temas: 
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Quadro 23 – Síntese dos conteúdos trabalhados em Estágio I 

Aula Data Conteúdo 

1 03/06/2016 Apresentação do plano de curso 

2 10/06/2016 Resumo de artigos científicos sobre prática como componente curricular 

3 17/06/2016 Apresentação de seminários 

4 24/06/2016 Apresentação de seminários 

5 01/07/2016 Apresentação de seminários 

6 08/07/2016 
Apresentação de seminários e discussão de textos sobre estágio 

supervisionado 

7 02/09/2016 Socialização das experiências do estágio de observação 

8 16/09/2016 Orientações em relação ao pré-projeto 

 

Na primeira aula, antes de apresentar o plano de curso, Aruna questionou os futuros 

professores sobre suas expectativas em relação à disciplina. Houve várias respostas, como por 

exemplo, aprender a dar aula e adquirir experiências em escolas públicas. Ao abordar o plano 

de curso, a docente explicou todos os itens detalhadamente e mostrou o que será trabalhado 

em cada aula. Seu planejamento inicial incluía várias atividades que não estão referidas no 

quadro 23. Por conta de imprevistos de diversas naturezas, principalmente problemas 

enfrentados pelos licenciandos para realizarem o estágio de observação, não foi possível 

desenvolver várias atividades planejadas pela formadora, como por exemplo, as microaulas 

previstas na unidade 7. Como muitos licenciandos estavam enfrentando problemas para 

realizarem o estágio de observação, a docente decidiu ceder mais aulas do que as três 

previstas inicialmente para que eles pudessem ir às escolas. 

Para a segunda aula, a formadora tinha solicitado a leitura de três artigos
44

 que tratam 

sobre o estágio e a prática como componente curricular. Os professores em formação 

deveriam ler os textos que seriam discutidos na aula. No entanto, a discussão não foi realizada 

porque a docente precisou participar de uma reunião no horário da aula. Ela pediu, então, que 

eles fizessem durante o horário da aula um resumo dos textos para ser entregue. Antes de se 

ausentar, a formadora ofereceu algumas orientações em relação aos seminários que teriam 

início na aula seguinte e sorteou os grupos. 

Na aula 3, os seminários foram iniciados. É importante registrar que na primeira aula 

Aruna propôs os seminários sobre abordagens e métodos de ensino de línguas a pedido de 

                                                           
44

 REAL, G. C. M. A prática como componente curricular: o que isso significa na prática? In: 

Educação e Fronteiras On-Line, Dourados/MS, v.2, n.5, p.48-62, maio/ago. 2012. 

CALVO, L. C. S.; FREITAS, M. A. Prática como componente curricular e sua implementação em sala 

de aula na visão de formadores de um curso de Letras. In: Acta Scientiarum. Language and Culture 

Maringá, v. 33, n. 2, p. 315-327, 2011. 

DINIZ-PEREIRA, J. E. A prática como componente curricular na formação de professores. In: 

Educação, Santa Maria, v. 36, n. 2, p. 203-218, maio/ago. 2011. 
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alguns alunos-professores que não estavam se sentindo seguros em relação a esse assunto. Os 

livros base para a elaboração das apresentações foram Métodos de ensino de inglês e A aula 

de inglês, de Luciano Amaral Oliveira, e Dimensões comunicativas no ensino de línguas, de 

José Carlos Paes de Almeida Filho. Baseando-se em Métodos de ensino de inglês, o primeiro 

grupo abordou o método gramática-tradução, método silencioso, ensino de línguas baseado 

em competências e abordagem natural. A segunda apresentação focou o método direto, 

sugestopédia, abordagem comunicativa e abordagem comunicativa intercultural. O terceiro 

seminário explicou a abordagem oral, resposta física total, abordagem baseada em tarefas e a 

era pós-método. O último grupo apresentou o método audiolingual, comunidade de 

aprendizagem de língua, abordagem lexical e a persistência dos métodos. 

De um modo geral, os licenciandos realizaram boas apresentações. Foi possível 

observar que eles estudaram bastante e prepararam cuidadosamente os seminários. 

Frequentemente, os graduandos relacionavam um método ou uma atividade típica de um 

método às suas experiências, dando exemplos de suas práticas enquanto professores. 

A quarta aula também foi dedicada à apresentação de seminários com base na obra de 

Almeida Filho. Houve quatro apresentações de modo que cada uma abordou dois capítulos do 

livro.  

Na aula 5, também foram apresentados seminários sobre A aula de inglês, de Luciano 

Amaral Oliveira. Como não foi possível concluir as apresentações nesta aula, a primeira parte 

do encontro seguinte foi destinado à conclusão dos seminários.  

Na aula 6, após o encerramento das apresentações, a formadora ofereceu orientações 

sobre a elaboração do relatório do estágio de observação de maneira bastante detalhada. Ela 

escreveu todas as diretrizes a serem seguidas e disponibilizou o documento
45

 para a turma. A 

atividade seguinte era a discussão dos dois textos
46

 sobre observação de aulas que os alunos-

professores deveriam ter lido em casa: Estágio supervisionado: reflexões de alunos-

professores de língua estrangeira e O papel da observação de aulas durante o estágio 

supervisionado de inglês. Como poucos tinham realizada a leitura, a formadora questionou os 

alunos-professores sobre suas trajetórias de aprendizagem da língua estrangeira e pediu para 

eles falarem sobre o primeiro contato com a língua e vários deles contaram suas experiências. 

Em seguida, a formadora compartilhou com a turma sua experiência como professora na 

                                                           
45

 As orientações para a produção do relatório encontram-se em Anexo A. 
46

 SILVESTRE, V. P. V. Estágio supervisionado: reflexões de alunos-professores de língua 

estrangeira. In: Anais do SILEL. Volume 2, Número 2. Uberlândia: EDUFU, 2011. 

BIAZI, T. M. D., GIMENEZ, T., STUTZ, L. O papel da observação de aulas durante o estágio 

supervisionado de inglês. In: SIGNUM: Estud. Ling., Londrina, n. 14/1, p. 57-78, jun. 2011. 
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escola pública, destacando as dificuldades enfrentadas, os esforços empreendidos e as 

conquistas alcançadas. Por fim, a formadora referiu-se ao segundo artigo, sintetizando as 

principais ideias apresentadas no texto. Ela enfatizou que os professores em formação, ao 

observar aulas na escola pública, não vão avaliar a prática do professor regente e tampouco 

julgá-la: eles devem observar para depois oferecer contribuições. 

A aula 7 foi realizada mais de um mês depois da aula 6. Os licenciandos tiveram esse 

período para desenvolver o estágio de observação em escolas públicas. Assim, a aula 7 foi 

dedicada à socialização das observações. Os alunos-professores relataram que, de modo geral, 

as salas de aula das escolas públicas visitadas eram super lotadas e os alunos não respeitavam 

os professores. O ensino da língua inglesa não era valorizado e muitos professores de inglês 

não tinham formação na área. Por outro lado, alguns estagiários afirmaram que tiveram suas 

crenças desconstruídas em relação à escola pública: alguns deles pensavam que a escola 

pública era ruim, os alunos indisciplinados e pouco interessados nas aulas; porém, 

encontraram alunos motivados a aprender a língua inglesa. 

 Na última aula, a formadora ofereceu orientações em relação ao pré-projeto que os 

graduandos devem realizar para desenvolver o trabalho de conclusão de curso. Como muitos 

enfrentam dificuldades com a elaboração desse texto, a formadora decidiu reservar uma aula 

para auxiliar os alunos-professores com essa tarefa e solucionar possíveis dúvidas. 

 Conforme foi relatado, por conta de vários imprevistos, não foi possível desenvolver 

todas as unidades propostas no conteúdo programático e, desse modo, atingir os objetivos 

estabelecidos para a disciplina de Estágio I. No excerto 26, retirado do questionário 

respondido por Aruna em 14/10/2016, a formadora expressa que suas expectativas em relação 

à disciplina foram atingidas parcialmente. A pergunta era: As suas expectativas em relação à 

disciplina Estágio I ministrada em 2016/1 foram atingidas? Justifique a sua resposta. 

Excerto 26  

Em parte. Muito mais havia sido planejado que não foi possível executar por diversos motivos 

(Olimpíadas e contratempos, por exemplo). Mas posso dizer que fiquei satisfeita quando percebi que 

alguns alunos mudaram seu modo de pensar a respeito do ensino-aprendizagem de LI na escola 

pública. 

(Questionário 1 - Aruna) 

  

Nesse excerto, a formadora afirmou que não foi possível realizar tudo o que havia sido 

planejado. Na época da disciplina, estava ocorrendo os Jogos Olímpicos sediados no Brasil e 

houve várias partidas sendo realizadas na cidade. Nesses dias, vários tipos de serviços foram 

suspensos, estabelecimentos comerciais e instituições de ensino foram fechados. Isso impediu 

que vários licenciados cumprissem as atividades de estágio nas escolas, o que fez com que a 
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formadora alterasse o planejamento de modo a oferecer suas aulas para que os alunos-

professores realizassem o estágio. Por outro lado, Aruna ficou satisfeita ao saber que muitas 

crenças que os graduandos tinham em relação ao ensino e à aprendizagem de línguas na 

escola pública foram desmistificadas graças ao estágio de observação. 

Ao longo da disciplina de Estágio I, não foi possível observar o trabalho com 

conceitos científicos de língua, ensino e aprendizagem. Embora esse conteúdo não estivesse 

previsto no plano de curso, é essencial discutir sobre tais conceitos a fim de possibilitar uma 

formação teórico-prática mais sólida aos futuros professores de língua inglesa, uma vez que o 

objetivo da disciplina é contribuir para a qualificação dos profissionais do ensino de línguas 

que atuarão na escola pública. Nesse sentido, discussões sobre os conceitos de língua, ensino 

e aprendizagem que nortearam as aulas observadas pelos estagiários nas escolas, por exemplo, 

poderiam ter sido promovidas durante a disciplina com o propósito de estabelecer relações 

entre a teoria e a prática, que é um dos maiores propósitos do estágio, de acordo com as 

legislações recentes. Além disso, os professores em formação poderiam ter sido levados a 

refletir sobre suas próprias concepções em relação a língua, ensino e aprendizagem, 

comparando-as aos conceitos inferidos das práticas pedagógicas observadas no estágio e 

ressignificando-as à luz dos conceitos científicos.  

 

 

4.2.4 Estágio II 

  

 A disciplina de Estágio II, também ministrada por Aruna, apresenta carga horária de 

75 horas. Teve início em outubro de 2016 e encerrou-se em dezembro de 2016
47

. A seguir, 

apresento o plano de curso da disciplina com os principais itens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47

 A disciplina foi ministrada nesse período em virtude da greve ocorrida entre junho e outubro de 

2015, ocasionando o atraso nos semestres letivos seguintes. 
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Quadro 24 – Plano de curso da disciplina Estágio II 

Ementa  
Estágio supervisionado. Plano de curso. Regência de classe: preparação de aula e de 

avaliação. 

Objetivos  

Ao final da disciplina, o aluno terá acompanhado a rotina de um professor de Língua 

Inglesa de uma escola pública de ensino fundamental ou médio. Espera-se que o 

aluno acompanhe atividades como o planejamento anual, as aulas e o cotidiano do 

professor na convivência com os colegas e os alunos, de modo que o aluno vivencie 

parte do que vai encontrar quando for atuar no ensino público. Para tanto, o aluno 

fará observações de aulas e do cotidiano do professor, além de preparar e ministrar 

aulas e materiais de apoio para essas aulas. Além disso, o aluno deve refletir sobre o 

processo de ensino-aprendizagem de Língua Inglesa na escola pública, bem como 

sobre sua experiência acadêmica ao longo do Curso. 

Conteúdo 

programático 

Unidade 01: Orientações para a elaboração de Memorial sobre a trajetória 

acadêmica (a ser apresentado oralmente); 

Unidade 02: Orientações para a elaboração do Relatório Final de Estágio (a ser 

apresentado impresso e encadernado). 

Unidade 03: Supervisão direta – Acompanhamento do planejamento elaborado 

pelas partes (Professor da Disciplina de Estágio, alunos e Supervisor Técnico), 

que pode ser complementado com outras atividades acadêmicas pertinentes 

desenvolvidas na universidade ou no Campo de Estágio; 

Unidade 04: Supervisão semidireta – Orientação por meio de visitas sistemáticas 

ao Campo de Estágio pelo Professor Orientador, o qual manterá contato com o 

professor de Estágio e/ou o Supervisor Técnico; 

Unidade 05: Supervisão indireta – Supervisão através de relatos parciais orais, 

reuniões e visitas com o supervisor técnico responsável pelo acompanhamento dos 

estagiários na Escola Pública. 

Referências  

Básica 

ALMEIDA, M. I.; PIMENTA, S. G. (Orgs.). Estágios Supervisionados na formação 

docente: educação básica e educação de jovens e adultos. São Paulo: Cortez, 2014. 

DONNINI, L.; PLATERO, L.; WEIGEL, A. Ensino de língua inglesa. São Paulo: 

Cengage Learning, 2010.  

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e docência. 7. ed. São Paulo: Cortez, 

2012.  

Complementar 

BIANCHI, A. C. M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Orientação para estágio 

em Licenciatura. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

BRASIL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros 

curriculares nacionais: língua estrangeira. Secretaria de Educação Fundamental. 

Brasília: MEC/SEF, 1998. 

______. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros 

curriculares nacionais: ensino médio. Secretaria de Educação Fundamental. 

Brasília: MEC/SEF, 2000. 

HARMER, J. The Practice of English Language Teaching. 4. ed. London: 

Longman, 2007. 

LIMA, D. C. (Org.). Ensino Aprendizagem de língua inglesa: conversas com 

especialistas. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 

LIMA, D. C. (Org.). Inglês em escolas públicas não funciona: uma questão, 

múltiplos olhares. São Paulo: Parábola Editorial, 2011.  

 

 Com base no plano de curso, a disciplina tem como objetivo proporcionar ao 
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licenciando a oportunidade de vivenciar o cotidiano da escola pública, acompanhando as 

atividades do professor de inglês, observando e ministrando aulas, principalmente, estando de 

acordo com o que está regulamentado no Parecer CNE/CP 28/2001, ao estabelecer que o 

propósito do estágio supervisionado é oferecer ao licenciando o conhecimento da realidade 

escolar. 

Como o foco do curso é na realização do estágio de regência, houve somente dois 

encontros na universidade, conforme mostra o quadro 25:  

 

Quadro 25 – Síntese dos conteúdos trabalhados em Estágio II 

Aula Data Conteúdo 

1 14/10/2016 Apresentação do plano de curso e orientações sobre o estágio de regência 

2 09/12/2016 Socialização das experiências do estágio de regência 

 

 Na aula 1, a formadora apresentou o plano de curso, destacando os objetivos. Ela 

também frisou que grande parte da carga horária da disciplina é destinada ao cumprimento 

das atividades referentes ao estágio. Em seguida, Aruna explicou detalhadamente sobre as 

atividades que os licenciandos devem desenvolver na escola: ao longo de 30 horas, eles 

devem acompanhar as atividades do professor de inglês da escola, observar suas aulas e 

ministrar pelo menos duas que devem ser acompanhadas pelo professor da escola e pela 

formadora ou pela pesquisadora
48

. Após cada aula ministrada pelo estagiário, a formadora ou 

a pesquisadora deve conduzir uma sessão de feedback e discutir sobre o planejamento e 

realização da aula, bem como oferecer críticas e sugestões. Não havia um roteiro pronto para 

ser seguido; os questionamentos foram realizados de acordo com o que foi observado em cada 

aula. De qualquer forma, o propósito da sessão de feedback era discutir sobre as aulas 

ministradas, as dificuldades enfrentadas, sugerindo possíveis encaminhamentos. Depois de 

tirar várias dúvidas dos professores em formação sobre os estágios, a aula foi encerrada. 

 O segundo e último encontro foi destinado ao compartilhamento das experiências 

vivenciadas pelos alunos-professores durante o estágio de regência. O excerto 27 retirado do 

diário da pesquisadora aponta algumas observações em relação às experiências vivenciadas 

pelos estagiários: 

 

                                                           
48

 O acompanhamento de alguns estagiários foi parte das atividades desenvolvidas pela pesquisadora 

no âmbito do Estágio de Docência, conforme é estabelecido na Resolução UNESP 78/2002 e na 

Portaria CAPES 76/2010. 
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Excerto 27  

Os alunos-professores organizaram as carteiras em forma de semicírculo e cada um falou de suas 

experiências. A maioria teve experiências positivas na regência das aulas, os alunos e professores das 

escolas foram receptivos e atenciosos. Os estagiários contaram como foram suas aulas, destacando a 

participação e o interesse dos alunos. Poucos estagiários tiveram alunos indisciplinados. Alguns 

tiveram expectativas quebradas, pois imaginavam encontrar muitos problemas na escola pública, o 

que não ocorreu de fato. Todos gostaram muito da experiência em atuar como professores e 

aprenderam muito. Aprenderam que o professor deve ser amigo dos alunos, que a boa gestão da 

escola é fundamental para o ensino de qualidade e que é sim possível fazer um bom trabalho na 

escola pública, visto que muitos alunos são motivados e respeitam o professor. É possível ensinar e 

aprender inglês na escola: acredito que essa foi a maior lição para os estagiários. 

(Diário da pesquisadora) 

 

Ao compartilhar os momentos vivenciados na escola pública, os professores em 

formação enfatizaram a participação e o interesse dos alunos em suas aulas, o que deixou 

muitos deles surpresos, pois esperavam encontrar alunos indisciplinados e desinteressados 

pela língua inglesa. Dentre as aprendizagens mais significativas obtidas com o estágio, 

destacam-se a importância da relação professor-aluno, que deve ser de respeito, carinho e 

atenção, a boa gestão da escola e desmistificação da crença de que não se aprende inglês na 

escola pública. Os estagiários estavam convictos de que com dedicação e seriedade é possível 

desenvolver um trabalho de qualidade em sala de aula. 

Em seu relatório de estágio de regência, Pandora mostrou otimismo em relação às 

aulas de inglês na escola pública, evidenciando as contribuições do estágio para sua formação: 

Excerto 28  

O estágio de regência é o momento em que realmente temos que encarar a realidade, pois é quando, 

em determinados momentos, tomamos o lugar de professores e temos que lidar com o que é a escola 

pública. (...) Os alunos cooperaram, bagunçaram, conversavam demais, mas participavam e isso me 

motivou. Ver que mais da metade estava interessado fazia com que meus olhos brilhassem e 

pensasse: “Está funcionando!”, e essa é uma sensação muito boa. Levo um aprendizado muito grande 

com essa experiência de estágio de regência e isso vai me ajudar com meu papel como professora 

profundamente. Foi difícil, mas valeu muito a pena. Esse é um dos momentos em que percebemos 

que podemos sim fazer a diferença. Se todos trabalhassem engajados, essa realidade mudaria. (...) O 

ensino de inglês na escola pública não é defasado se os professores não quiserem e se torna prazeroso 

se feito com dedicação e vontade. 

(Relatório de estágio – Pandora) 

 

 Pandora relatou que ficou motivada com a participação e interesse dos alunos em suas 

aulas. Isso mostrou a ela que é possível dar uma boa aula na escola pública desde que os 

professores sejam dedicados e estejam realmente dispostos a desempenhar bem seu papel. 

Certamente, o estágio trouxe várias contribuições relevantes para a formação dos 

alunos-professores, possibilitando um conhecimento mais verdadeiro da realidade escolar e 

motivando-os a desenvolver um bom trabalho em sala de aula. Entretanto, em minha 

perspectiva, faltou o estágio cumprir com sua função principal de estabelecer relações entre 
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teoria e prática, conforme regulamentam as diretrizes legais. Os estagiários não tiveram a 

chance de discutir situações-problema encontradas nas escolas à luz de teorias na sala de aula 

da universidade de modo a encontrar possíveis encaminhamentos. Também não foi realizada 

uma discussão das aulas ministradas pelos estagiários com base em conceitos científicos a fim 

de melhor compreender suas práticas, o que parece acentuar ainda mais a lacuna entre a teoria 

estudada na universidade e prática empreendida na escola. Como só houve dois encontros no 

campus universitário, esse trabalho não foi possível de ser realizado, o que pode ser devido à 

reduzida carga horária da disciplina, que apresenta 75 horas.  

De acordo com o que foi apresentado anteriormente, a Resolução CNE/CP 2/2015 

determina que devem ser dedicadas 400 horas para as atividades relativas ao estágio 

supervisionado. Porém, os dados indicaram que foram realizadas apenas 150 horas de estágio, 

considerando as disciplinas de Estágio I e Estágio II, o que pode ter comprometido os 

objetivos propostos e impossibilitado o desenvolvimento de diversas atividades como as 

discussões sugeridas. Se a carga horária fosse maior, teria sido possível levar em consideração 

essas discussões, bem como o componente teórico na disciplina, contribuindo com o 

desenvolvimento conceitual e com a (co) construção de conhecimentos teórico-práticos, tendo 

em vista a perspectiva sociocultural na formação de professores de línguas (JOHNSON, 

2009a; VIEIRA-ABRAHÃO, 2012). 

Conforme sugeriram os dados apresentados até aqui, somente na disciplina de 

Metodologia I conceitos científicos de língua, ensino e aprendizagem foram introduzidos e 

ensinados diretamente aos alunos-professores. Os conceitos foram apresentados em aulas 

expositivas e eram oriundos de basicamente dois paradigmas de ensino de línguas: estrutural e 

comunicativo. Assim, os conceitos foram definidos tendo em vista as duas perspectivas 

teóricas, sendo que o paradigma comunicativo foi defendido. Na disciplina de Metodologia II, 

predominaram questões mais concretas relacionadas à sala de aula, como o manejo de classe, 

por exemplo. Na disciplina de Estágio I, os alunos-professores dedicaram-se à realização do 

estágio de observação, enquanto o foco da disciplina de Estágio II recaiu sobre o estágio de 

regência.  

Por meio das análises dos dados, é possível verificar que o curso de Letras investigado 

parece contribuir para a manutenção da tradicional fragmentação entre teoria e prática, ao 

atribuir maior atenção à prática desvinculada do componente teórico, que, por sua vez, não foi 

contemplado, nas disciplinas de estágio supervisionado. Além disso, o curso de formação, 

especificamente a disciplina de Metodologia I, parece privilegiar o ensino direto e infrutífero 

de conceitos científicos (VIGOTSKI, 2010), o que não contribui para o desenvolvimento do 
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pensamento conceitual. 

Ao longo desta segunda grande seção do capítulo de discussão dos dados e resultados, 

apresentei os resultados obtidos em relação à segunda pergunta norteadora da investigação, 

discutindo-os à luz da perspectiva sociocultural na formação de professores de línguas. A 

seção seguinte tem como propósito discutir os resultados referentes à terceira pergunta de 

pesquisa. 

 

4.3 Conceitos cotidianos e científicos de língua, ensino e aprendizagem nas práticas e 

discursos dos futuros professores no estágio supervisionado e suas relações com os 

conceitos científicos trabalhados no curso de formação 

 

Para responder à terceira pergunta proposta neste estudo, que é: Quais conceitos 

cotidianos e científicos de língua, ensino e aprendizagem podem ser inferidos das práticas e 

dos discursos dos alunos-professores por ocasião dos estágios supervisionados e como esses 

conceitos se relacionam aos conceitos científicos introduzidos nas disciplinas de Metodologia 

I e II e Estágio I e II? foram considerados os dados obtidos com a gravação das aulas das 

estagiárias em áudio, seus planos de aula, as sessões de feedback, o questionário 2, relatórios 

do estágio de regência e a entrevista. 

Esta seção está dividida em três partes de modo que cada uma enfoca um conceito. 

Assim, primeiramente, discuto os dados referentes ao conceito de língua, em seguida, ao 

conceito de ensino e, por fim, apresento os resultados relativos ao conceito de aprendizagem. 

 

4.3.1 Língua 

 

Tendo em vista as orientações da professora Aruna na disciplina de Estágio II, os 

estagiários deveriam ministrar duas aulas de língua inglesa no ensino fundamental ou médio 

em escolas públicas. Era necessário que as aulas ministradas pelos estagiários fossem 

observadas pelo professor de inglês da escola e acompanhadas pela professora formadora ou 

pela pesquisadora. Após as aulas, deveriam ser conduzidas pela formadora ou pela 

pesquisadora sessões de feedback com os alunos-professores a fim de discutir sobre a aula, 

destacando os pontos positivos e negativos, além de oferecer sugestões. 

Em sua primeira aula, Pandora abordou os pronomes pessoais e vocabulário referente 
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a algumas profissões, conforme mostra o plano de aula
49

 elaborado pela estagiária
50

: 

 

 Quadro 26 – Plano de aula de Pandora – AULA 1 

Data 25/11/2016 

Público-alvo Alunos do 8º ano 

Conteúdo  Personal pronouns and Jobs 

Habilidades 

em foco 

Speaking, writing, listening, Reading 

Conhecimento 

prévio 

Para esta aula, considera-se que os alunos já possuam conhecimento sobre personal 

pronouns e como utilizá-los com o verbo to be 

Objetivos  Ao final desta aula, os alunos deverão ser capazes de: utilizar os personal pronouns 

de maneira correta e saber o que cada um significa. Devem ser capazes de discernir 

o vocabulário de jobs estudado em sala e saber utilizá-los em um contexto voltado 

para isso 

Procedimentos  Step 1: Com as carteiras ao redor da sala em forma de semicírculo (tentar), será 

apresentado os personal pronouns, que serão copiados na lousa. Para exemplificar e 

relembrar os alunos do assunto, a teacher irá precisar de alguns voluntários para 

fazerem o papel dos pronouns. Em seguida, a teacher perguntará dos alunos o que 

cada um significa em português, então, logo após disso, os alunos irão praticar a 

pronúncia dos pronouns em inglês; 

Step 2: A teacher irá apresentar o vocabulário de jobs. Para isso, utilizará algumas 

figuras para mostrar aos alunos e escreverá o nome de cada job na lousa, para a 

visualização da escrita. Depois de feito isso, será novamente feito a prática da 

pronúncia. 

Em seguida, a teacher irá escrever na lousa frases em português, como: (Ele é um 

dentista), essas frases serão relacionados as figuras mostradas anteriormente. A 

teacher irá chamar alguns alunos para colarem a figura (com fita) ao lado da frase 

correspondente. 

Feito isso, a teacher irá distribuir alguns pedaços de papel com o nome de alguns 

jobs escritos para os alunos. Em seguida, a teacher irá pedir para que alguns alunos 

montem frases, utilizando as partes dessas frases na lousa. Essas frases serão 

relacionadas ao job que determinado grupo de alunos possui ou que apenas um 

aluno possui (por exemplo: foram distribuídos alguns papéis com a palavra 

“student” para um grupo de alunos, então o aluno que irá montar a frase terá que 

escolher as partes certas e montar corretamente, no caso: They are students); assim 

seguirá até as seis frases estiverem completas. Logo em seguida, prática da 

pronúncia das frases. 

Avaliação  Será feita uma rápida atividade sobre reescrever algumas frases que escritas com 

nomes de pessoas, e os alunos terão que reescrever utilizando os pronouns 

correspondentes a elas corretamente. 

Recursos 

didáticos 

Cards, pincel/lousa/apagador, flashcards, fita adesiva 

Referências  [não há] 

 

As alunas-professoras tiveram autonomia para selecionar os tópicos a serem 

trabalhados e planejar suas aulas. As professoras de inglês da escola campo de estágio 

                                                           
49

 O modelo do plano de aula foi disponibilizado pela formadora e encontra-se em Anexo B. 
50

 Os textos dos planos de aula elaborados por Pandora, Maria Alice e Victoria estão fielmente 

reproduzidos aqui.  
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mostraram o conteúdo que já tinha sido desenvolvido com as turmas e sugeriram que fosse 

escolhido algum assunto já contemplado pelas professoras. Mesmo assim, as estagiárias 

puderam decidir pela abordagem de ensino, atividades e materiais a serem utilizados. 

Conforme estabelece o plano de Pandora, o objetivo da aula será atingido se os alunos 

forem capazes de utilizar corretamente e saber a tradução dos pronomes pessoais, bem como 

reconhecer vocabulário relacionado a profissões apresentado em sala. Convém esclarecer que 

não há referências no plano de Pandora porque ela afirmou que as atividades não foram 

retiradas de nenhuma fonte, mas criadas por ela. 

O excerto seguinte retirado do início da aula 1 mostra a apresentação do conteúdo a 

ser trabalhado: 

Excerto 29  

Pandora: Ok. Bom, eu conversei com a professora de vocês, com a teacher de vocês, e aqui ela falou 

que vocês já trabalharam personal pronouns, sim, certo? Personal pronouns. Vocês lembram? Tem até 

cola aqui oh ((aponta para a lousa onde colou cartões com alguns os pronomes pessoais e o verbo to 

be correspondente)). Quais são eles? 

Um aluno responde: Eu. 

Pandora: In English! 

Vários alunos respondem: I. 

Pandora: I. 

Vários alunos falam: You. 

Pandora: You. 

Vários alunos falam: He. 

Pandora: He. Quê mais? 

Vários alunos falam: She. 

Pandora: What? 

Vários alunos falam: She. 

Pandora: She. Quê mais? 

Vários alunos falam: It. 

Pandora: It. Quê mais? 

Alguns falam: You. 

Outros falam: We. 

Pandora: We. Quê mais? 

Vários alunos falam: You. 

Pandora: You de novo. E? 

Vários alunos falam: They. 

Pandora: They.  

(Aula 1 – Pandora) 

  

 No excerto 29, Pandora interagiu com os alunos, fazendo-lhes perguntas sobre o 

tópico gramatical proposto, sendo respondidas corretamente na maioria das vezes. Em 

seguida, ela convidou alunos voluntários para irem até a frente da sala. A um garoto ela se 

referiu como he, a uma menina, como she, a um grupo de alunos, como they, e a outro grupo 

no qual é integrante referiu-se como we. Essa prática teve o propósito de ilustrar a quais 

pessoas do discurso os pronomes apresentados fazem referência, conforme está relatado em 
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seu plano de aula. Depois disso, ela motivou a prática da pronúncia dos pronomes por meio da 

repetição, como se pode ver no excerto 30: 

Excerto 30  

Pandora: Agora eu gostaria que vocês repetissem comigo, ok?  

Alguns alunos respondem: Ok. 

Pandora: Pode ser? 

Alguns alunos respondem: Pode. 

Pandora: Vamos lá: 1, 2, 3 I ((alunos repetem)), you ((alunos repetem)), he ((alunos repetem)), she 

((alunos repetem)), it ((alunos repetem)), we ((alunos repetem)), you ((alunos repetem)), they ((alunos 

repetem)). 

(Aula 1 – Pandora) 

 

Essa prática foi muito recorrente em suas aulas. Pandora sempre procurava incentivar 

a prática da pronúncia por meio da repetição. 

A fim de introduzir o vocabulário relacionado a profissões, Pandora levou algumas 

figuras e perguntou aos alunos qual a profissão apresentada nas imagens e os alunos 

responderam corretamente: 

Excerto 31  

Pandora: Hum, eu gostaria que vocês falassem em português primeiramente os que eu vou mostrar. 

Aí eu vou escrever em inglês aqui na lousa, tá bem? 

((Começa a mostrar as figuras ilustrando profissões)) 

Um aluno diz: Cachorro. 

Pandora: Não, ((risos)) cachorro não. Qual é esse? 

Vários alunos respondem: Policial. 

Pandora: Policial ((escreve na lousa a palavra em inglês)) em inglês se chama policeman, ok? 

Policeman.  

(...) 

Pandora: (...) Esse? ((mostra outra figura)) 

Um aluno ao fundo grita: Soldado! 

Pandora: Soldado, isso ((escreve na lousa a palavra em inglês)) em inglês nós chamamos soldier. 

((alguns alunos repetem a palavra soldier)) 

Pandora: Soldier ((alguns alunos repetem)) 

(Aula 1 – Pandora) 

 

Depois que os alunos falavam as profissões em português, Pandora apresentava a 

palavra em inglês e a escrevia na lousa. Em seguida, a prática da pronúncia foi mais uma vez 

solicitada pela estagiária: 

Excerto 32 

Pandora: Bom, eu gostaria também novamente que vocês repetissem comigo, pode ser? 

Vários alunos respondem: Pode. 

Pandora: Vamo lá: policeman ((alunos repetem)), policeman ((alunos repetem)), soldier ((alunos 

repetem)), soldier ((alunos repetem)), actress ((alunos repetem)), actress ((alunos repetem)), musician 

((alunos repetem)), só vocês ((alunos repetem musician)), muito bom! Dentist ((alunos repetem)), só 

vocês ((alunos repetem dentist)), bus driver ((alunos repetem)), só vocês ((alunos repetem bus 

driver)), artist ((alunos repetem)), só vocês ((alunos repetem artist)), student ((alunos repetem)), só 

vocês ((alunos repetem student)), student ((alunos repetem)), actor ((alunos repetem)), só vocês 
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((alunos repetem actor)), teacher ((alunos repetem)), não é teacher ((pronúncia incorreta)), teacher 

((alunos repetem)), doctor ((alunos repetem)), só vocês ((alunos repetem doctor)), singer ((alunos 

repetem)), só vocês ((alunos repetem singer)), ok? 

(Aula 1 – Pandora) 

 

Em seguida, Pandora escreveu cinco frases na lousa em português: Ele é um músico; 

Ela é uma cantora; Ela é uma professora; Ele é um médico; Ele é um soldado. Os alunos 

deveriam colar na lousa a imagem correspondente. Na sessão de feedback 1, questionei 

Pandora em relação ao seu objetivo ao escrever as frases em português e ela disse que isso 

tornaria a atividade mais fácil para os alunos. Sugeri que ela poderia ter colocado as frases na 

língua estrangeira, uma vez que o vocabulário já tinha sido trabalhado por ela.  

 A atividade seguinte proposta por Pandora consistia em montar frases com cartões que 

estavam colados na lousa aleatoriamente. Neles estavam escritos os pronomes pessoais e o 

verbo ser/estar correspondente, além de várias profissões: por exemplo, havia um cartão com 

a inscrição SHE IS e em outro estava escrito AN ACTRESS. Pandora distribuiu para os alunos 

pedaços de papel em que estavam algumas profissões escritas em inglês. Assim, o aluno que 

recebesse um papel em que estava escrito actress deveria organizar os cartões de modo a 

formar a frase: She is an actress. 

Na sessão de feedback 1, quando questionada sobre essa atividade, Pandora afirmou o 

seguinte: 

Excerto 33 

(...) eu coloquei acompanhado: he is e a teacher pra não ficar tirando o article e o verbo is, ficaria 

mais difícil. 

(Sessão de feedback 1 – Pandora) 

 

 Conforme é sugerido no excerto 33, Pandora parece trabalhar com a língua por meio 

de blocos de palavras que se organizam tendo em vista uma ordem interna para formar 

sentenças corretas. Ela justificou essa prática por considerá-la uma maneira mais fácil de 

ensinar a língua estrangeira para os alunos. 

Não foi possível realizar a última atividade prevista, que era de avaliação, porque o 

tempo da aula tinha sido concluído.  

 Considerando o exposto no plano de aula, bem como os excertos apresentados, é 

possível afirmar que o conceito de língua estruturalista (TUDOR, 2001; 

KUMARAVADIVELU, 2006) norteia a prática de Pandora. A primeira evidência deste 

conceito está no conteúdo a ser trabalhado em sua aula, que é um tópico gramatical e estudo 

do léxico da língua desvinculado de um contexto autêntico de uso. Assim, Pandora parece 



151 
 

entender língua como um conjunto de elementos que se organizam para formar frases 

(KUMARAVADIVELU, 2006), já que ela apresenta os pronomes, os verbos e os 

substantivos correspondentes a profissões para que as frases possam ser formadas.  

 Em seu relatório de estágio, também é possível inferir sua concepção estruturalista de 

língua: 

Excerto 34  

Pandora: O assunto escolhido para a aula foi sobre Personal Pronouns e para não se tornar algo 

apenas gramatical, também foi ensinado os Jobs. Utilizei alguns flashcards elaborados por mim 

mesma, e mostrava para os alunos perguntando em seguida o que era cada job em português, depois 

eu disse os nomes em inglês e copiei na lousa para que os alunos praticassem a pronúncia das 

palavras. A turma inteira participou. Feito isso, perguntei para eles quais eram os personal pronouns. 

Já esperava-se que eles soubessem porque já haviam estudado esse conteúdo com a professora antes. 

A medida que eles falavam, eu copiava cada um na lousa. Praticamos a pronúncia novamente. Depois 

de trabalhados pronúncia e vocabulário, partimos para as frases. Escrevi frases como “Ele é um 

dentista”, relacionando todos os Jobs que havia apresentado para eles. (...) Em seguida à essa 

atividade, eu havia deixado alguns cards colados na lousa com pedaços de frases como: “I am”, “an 

actress”. Todas estavam embaralhadas. Chamei alguns voluntários para participarem e eles 

responderam a atividade muito bem. 
(Relatório de estágio – Pandora) 

 

 Para Pandora, considerar o estudo do vocabulário parece contribuir para tornar a aula 

menos gramatical. De acordo com seu relato, o trabalho com as frases começou após a prática 

da pronúncia e a apresentação de vocabulário, o que sugere seu entendimento de língua 

enquanto conjunto de estruturas. Desse modo, o conceito de língua orientador de sua prática 

está coerente com o inferido em seu discurso no relatório de estágio e também com o 

evidenciado na sessão de feedback.   

 Quando questionada na sessão de feedback 1 sobre o assunto escolhido para ser 

trabalhado em sua aula, Pandora ofereceu a seguinte explicação: 

Excerto 35 

Quando a gente começou a observar as aulas da professora, aí eu tava falando com a ((Victoria, a 

outra participante)) pra gente perguntar dela, o que ela tava trabalhando com eles, o que ela trabalhou 

com eles durante o ano. Aí ela nos apresentou, né, ela trabalhava uma gramática e ela me mostrou os 

assuntos que ela trabalhou com eles. E como ela tá terminando já as atividades deles, fechando nota, 

ela deixou a nossa escolha: ah, vocês podem escolher o que vocês desejarem passar pra eles, contanto 

que sejam essas coisas que a gente já trabalhou. Então, aí entre elas eu fiquei escolhendo: qual que eu 

escolho pra passar, né? Eles estavam vendo agora reflexive pronouns. Aí eu falei: mas esse assunto é 

ainda muito gramatiqueiro, digamos assim, ainda é mais gramatiqueiro do que personal pronouns. Aí 

eu vou primeiro ver personal pronouns, que eu achei mais interessante e eu podia juntar com o 

vocabulário de jobs. Aí por conta disso, eu pensei na atividade voltada pra esse, na base da gramática, 

né, personal pronouns e vocabulário de jobs. 

(Sessão de feedback 1 – Pandora) 

 

 Pandora explicou que a professora da escola utilizava uma gramática e mostrou o que 

já havia trabalhado com os alunos. Assim, as estagiárias deveriam escolher um assunto dentre 
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aqueles já abordados pela professora. Para Pandora, estudar os pronomes reflexivos é um 

tema “mais gramatiqueiro” do que os pronomes pessoais. Trata-se, possivelmente, de uma 

percepção da estagiária, visto que ambos os conteúdos referem-se a tópicos gramaticais. 

Desse modo, Pandora optou pelos pronomes pessoais e o vocabulário relacionado a 

profissões. Convém destacar que ela reconheceu que o conteúdo selecionado foi baseado na 

gramática da língua-alvo, o que sugere o modo que ela concebe a língua, que é por meio de 

uma perspectiva estrutural. 

No entanto, o conceito de língua definido por ela na entrevista diz respeito à visão 

comunicativa de língua. O excerto seguinte retirado da entrevista mostra a resposta de 

Pandora para a pergunta: O que você entende por língua?: 

Excerto 36 

Bom, eu acho que é uma coisa, uma coisa nova. Tá com aquilo que é importante pra que a gente se 

comunique, né, com o outro e que dependendo da língua, se for língua materna ou língua estrangeira, 

serve pra gente se comunicar mesmo e é importante que a gente tenha. Pode ser não só falar, tem as 

libras, tem a escrita mesmo, mas de certa forma a gente utiliza para se comunicar com o outro, então, 

isso é essencial pra nossa vida. 

(Entrevista – Pandora) 

 

Para Pandora, língua é um meio de comunicação entre os indivíduos de uma 

determinada comunidade. Como esse conceito não embasou sua prática no estágio 

supervisionado, não há uma coerência entre a prática e o discurso de Pandora na entrevista no 

que se refere ao seu conceito de língua, conforme sugerem os dados. Essa incoerência pode 

ser devido à forte influência de suas experiências enquanto aprendiz de línguas. Na entrevista, 

quando questionada sobre como eram as aulas de inglês na escola pública quando ela foi 

aluna, Pandora afirmou que o foco era na gramática da língua, de acordo com o excerto 37 

retirado da entrevista: 

Excerto 37 

Aí foi quando ((no ensino fundamental)) eu acredito que eu comecei a perceber um pouco mais da, 

como eu posso dizer, da (...) precariedade (...) da formação do professor pra passar o conteúdo na sala 

de aula, ficava uma coisa muito monótona, né, era só gramática, gramática, gramática porque é só 

isso que eu lembro. 

(Entrevista – Pandora) 

 
Segundo Pandora, a má formação do professor é responsável pelo ensino de baixa 

qualidade e a aula ministrada pelo professor é monótona porque se baseia em conteúdos 

gramaticais.  

No entanto, nos dois primeiros anos do ensino médio, Pandora teve bons professores 

de inglês, conforme se vê no trecho seguinte retirado da entrevista: 
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Excerto 38 

No primeiro e no segundo ano, eu tive uma professora boa, tanto que até hoje eu tenho contato com 

ela. Porque é uma professora que eu gostei. Apesar de ter gramática, mas era uma mistura assim, ela 

tentava chegar com a gente, trazendo conteúdo e passava gramática também. (...) nos primeiros, nas 

primeiras séries foi uma coisa boa porque eu me senti atraída pela língua porque eu tive professores 

muito bons assim no decorrer, né, dessa etapa aí da escola pública. 

(Entrevista – Pandora) 

 

O excerto 38 sugere que o fato de não trabalhar apenas com gramática nas aulas 

tornava a professora de inglês uma boa profissional. A “mistura” mencionada por Pandora 

pode referir-se a atividades diversas de estudo da língua que eram propostas. “Ela tentava 

chegar com a gente” pode significar que a professora procurava estar próxima dos alunos, 

estabelecendo um bom relacionamento, que é crucial para a aprendizagem, e mais um traço 

atribuído por Pandora que caracteriza o bom professor de línguas. 

Também quando frequentou cursos de idiomas, Pandora teve boas experiências com o 

ensino da língua inglesa, de acordo com o seguinte trecho da entrevista: 

Excerto 39 

As professoras, a professora era muito legal, muito boa, ela sabia passar os conteúdos assim 

adequadamente pra gente. (...) eu gostei bastante, a professora sabia passar bem os conteúdos, ela 

conversava com a gente, ela cobrava da gente, ela passava gramática também porque é meio 

complicado mesmo de fugir disso. Mas ela também trazia jogos, trazia brincadeiras pra sala, ela 

trouxe até textos literários, né, pra gente trabalhar. Então, essa é a parte que eu mais lembro porque é 

a parte que eu mais gostei, foi quando ela apresentou Edgar Allan Poe. Então, tanto que até hoje eu 

gosto e o meu TCC foi até sobre ele ((risos)). 

(Entrevista – Pandora) 

 

Ao afirmar que a professora sabia “passar” os conteúdos, Pandora sugere que a 

professora tinha domínio sobre os conteúdos e uma boa desenvoltura na sala de aula, sendo ao 

mesmo tempo simpática e exigente com os alunos. Interessante observar a crença de Pandora 

em relação ao inevitável trabalho com gramática em sala de aula. Outro ponto a ser destacado 

é a importância de se considerar desde atividades lúdicas, como jogos e brincadeiras, até 

textos literários para trabalhar a língua inglesa. Essas aulas tiveram um impacto significativo 

para Pandora, pois incentivaram o estudo da literatura, o que culminou no desenvolvimento de 

seu trabalho de conclusão de curso sobre o renomado escritor norte-americano. 

Em relação às atividades de que mais gostava de fazer, Pandora afirmou na entrevista 

que eram as desenvolvidas em grupos que privilegiavam a fala, como mostra o excerto 40: 

Excerto 40  

Ah, geralmente, geralmente atividades em grupo que ela passava, atividades em grupo que envolviam 

textos pra gente falar. Quando ela falava: ah, na próxima aula vocês têm que apresentar tal coisa, né. 

A gente tá trabalhando um assunto e na próxima aula vocês vão fazer um role-play, né. Então, a gente 

trabalhava essas coisas assim, apresentava, né, tinha apresentação de música. Então, eram atividades 
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que eu gostava muito. 

(Entrevista – Pandora) 

 

 Considerando suas aulas no estágio, os dados anteriores sugerem que suas 

experiências enquanto aluna foram determinantes na construção de seu conceito de língua. 

Nesse sentido, a aprendizagem por meio da observação (LORTIE, 1975) parece exercer um 

impacto significativo em sua prática pedagógica, embora Pandora em seu discurso não aprove 

uma aula embasada no conceito estruturalista de língua, em que o estudo gramatical é 

predominante. Em suas aulas, Pandora procura interagir com os alunos de modo descontraído, 

incentivando uma relação de confiança com eles, além de motivar sua participação nas aulas, 

prática aprovada por ela dos bons professores que teve e que busca reproduzir no estágio.  

Vimos que na disciplina de Metodologia I, foram introduzidos os conceitos científicos 

de língua enquanto estrutura e também visto como comunicação. Os conceitos cotidianos 

correspondentes a eles estão presentes na prática e no discurso de Pandora, conforme foi 

sugerido nos dados. Na prática, foi possível identificar o conceito estruturalista de língua, que 

também estava presente em seu relatório de estágio e na sessão de feedback; e no discurso, 

materializado na entrevista, o conceito inferido refere-se à instrumento de comunicação. 

Assim, segundo os dados analisados, a prática revela o que foi internalizado principalmente 

pela experiência enquanto aprendiz. Em outras palavras, na prática é possível observar o 

conceito que foi internalizado, enquanto o discurso evidencia um conceito que ainda não foi 

assimilado. Isso pode ser devido ao ensino direto de conceitos no curso de formação que gera 

um verbalismo vazio (VIGOTSKI, 2010) e não a assimilação de fato do conceito científico.  

Os dados analisados e discutidos anteriormente sugerem que a prática de Pandora 

enquanto estagiária é orientada por conceitos cotidianos construídos ao longo de suas 

experiências escolares no que tange principalmente ao seu entendimento de língua, do que é 

um bom professor e uma boa aula de inglês. Conceitos científicos estão presentes em seu 

discurso, mas não parecem ter sido internalizados a ponto de embasar sua prática e torná-la 

consciente de suas ações. Trabalhar com a língua comunicativamente em sala de aula parece 

ser um desejo de Pandora que ainda não foi concretizado. 

Em sua segunda aula, também é possível verificar o conceito estruturalista de língua. 

A seguir, trago seu plano de aula: 
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Quadro 27 – Plano de aula de Pandora – AULA 2 

Data 02/12/2016 

Público-alvo Alunos do 8º ano 

Conteúdo  Genitive case, possessive adjectives, greetings and favorite things 

Habilidades 

em foco 

Speaking, listening, writing 

Conhecimento 

prévio 

Para esta aula, considera-se que os alunos já possuam algum conhecimento sobre 

genitive case e personal pronouns. 

Objetivos  Ao final desta aula, os alunos deverão ser capazes de: utilizar os possessive 

adjectives quando falarem sobre algo que os pertence (ou que seja relacionado a 

eles) ou que pertence (seja relacionado) a outra(s) pessoa(s) em inglês, e também 

quando estiverem lendo ou escutando e se depararem com esse vocabulário, eles 

irão entender o significado.  

Procedimentos  Step 1: A organização das carteiras será em semicírculo. 

Primeiramente, será perguntado aos alunos se eles lembram do genitive case. Caso 

lembrem ou não, a teacher irá fazer uma breve explicação do assunto. 

Exemplificará com algumas frases e em seguida irá fazer uma rápida atividade 

sobre o assunto para os alunos reescreverem frases utilizando o genitive case. Fará 

a correção juntos com os alunos. A teacher irá introduzir os possessive adjectives, 

mas irá, primeiramente, perguntar se os alunos conhecem ou sabem quais são. Será 

feito uma lista com os personal pronouns e em seguida, relacionado os possessive 

adjectives. Será feita a prática da pronúncia. Após apresentado os possessive 

adjectives, será feita uma atividade breve, voltada para greetings, apenas para que 

os alunos utilizem os possessive adjectives em um contexto comum. Depois, será 

feita uma outra atividade voltada para: “what’s your favorite...?” Essa pergunta 

será relacionada a quatro temas: food, kind of music, movie e color. A teacher irá 

exemplificar, irá praticar a pronúncia e fará a pergunta para alguns alunos em 

seguida. 

Avaliação  Os alunos terão que responder uma folha de exercício (cópia) com as perguntas 

feitas nas atividades anteriores como “what’s your name?”, “what’s your favorite 

food?” e um outro rápido exercício para escrever frases utilizando os possessive 

adjectives. Ao final, terão que levar para a teacher corrigir. 

Recursos 

didáticos 

Pincel/lousa, cópias  

Referências  http://www.grammar.cl/rules/genitive-case.htm 

http://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/possessive_a

djectives/possessives-beginner-pre1/417  

 

Na segunda aula, conforme mostra seu plano, Pandora explicou sobre o caso genitivo 

e os adjetivos possessivos e fez atividades para praticá-los, ou seja, o foco estava na estrutura 

da língua. No primeiro exercício, os alunos deveriam reescrever as frases na lousa, utilizando 

o caso genitivo. Após a apresentação dos adjetivos possessivos, Pandora criou um breve 

diálogo com os alunos para exercitar os adjetivos possessivos. Por fim, entregou uma folha 

com duas atividades em que os alunos deveriam responder perguntas diversas que traziam os 

tópicos gramaticais trabalhados na aula; porém, não houve tempo suficiente para a realização 

dessas atividades. 

 Muito embora seu foco sejam as estruturas, Pandora criou uma situação de diálogo 
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para praticar os adjetivos possessivos, como pode ser visto no trecho seguinte retirado da aula 

2
51

: 

 

Excerto 41  

Pandora: Aqui vamos lá. What’s your name? Sabem o que significa isso? 

Alunos respondem: Qual é o seu nome? 

Pandora: Sim, é o básico, né? What’s your name? MY name is ((Pandora)), ok? Então, qual foi o que 

eu usei? 

Alunos respondem: My. 

Pandora: My, ok? 

Um aluno diz: Meu nome é. 

Pandora: You, what’s your name? 

Aluno responde: Marcelo. My name is Marcelo. 

Pandora: Yes, ok. Nice to meet you! 

Marcelo: Nice to meet you ((tem dificuldade para falar)) 

Pandora: ((risos)) Nice to meet you TOO, ok? Nice to meet you: prazer em conhecer, ok? Prazer em 

conhecer também. Seria mais ou menos isso, ok? So, Nice to meet you! 

Marcelo: Nice to meet you too. 

Pandora: Ok, Marcelo, right? What’s your name? ((dirige-se a outro aluno)) 

Aluno responde: My name is Jorge. 

Pandora: Jorge? Nice to meet you! 

Jorge: ((não consegue responder e os colegas riem)) 

Pandora: ((risos)) Nice to meet you too, ok? Marcelo, Jorge, ok? A girl: what’s your name? 

Aluna responde: My name is Ana Paula. 

Pandora: Ana Paula? Nice to meet you! 

Ana Paula: ((não responde e os colegas riem)) 

Pandora: Nice to meet you too, ok?  

(Aula 2 – Pandora) 

 

 É possível notar que os alunos se engajaram na interação incentivada por Pandora, 

apesar de alguns terem enfrentado dificuldades para oferecer as respostas adequadas. Para 

Pandora, parece que trabalhar tópicos gramaticais de uma forma interativa torna a aula mais 

agradável e não monótona, conforme ocorria nas aulas de inglês quando foi aluna da escola 

pública.  

 Conforme já foi afirmado, os dados sugerem que sua experiência ao longo dos anos 

escolares exerce influência significativa no conceito de língua que aparece no estágio. Na 

entrevista semiestruturada conduzida com Pandora após a conclusão do estágio, ela afirmou 

que, em suas aulas, procurou fazer diferente daquilo que seus professores faziam quando ela 

era aluna: 

Excerto 42  

Bom, eu talvez tenha alguma ajuda, né, no caso: ah, daquele jeito, eu quero fazer diferente. Quero 

fazer com que os alunos não me vejam como eu via os professores, que não eram tão bons, digamos 

assim, né, ao ministrar a disciplina. Então, eu tentei fazer diferente, buscar aquilo que eu vi no 
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 Os nomes dos alunos que aparecem no diálogo são fictícios criados pela pesquisadora. 
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passado, aquilo que eu não aprovei, muito que eu não aprendi mesmo e tentar levar de uma forma 

diferente pra que aqueles alunos pra quem eu tava dando aula na escola pública conseguissem 

absorver alguma coisa. Então, eu acredito que ajudou um pouco essa carga que eu já trouxe lá do 

passado. 

(Entrevista – Pandora) 

 

 No excerto 43, Pandora cita um exemplo do que tentou fazer diferente: 

Excerto 43  

Eu acho que essa questão mesmo de só ficar trabalhando o livro, só trabalhar a gramática: ah, vou 

ficar aqui na lousa escrevendo e vocês têm que copiar. Isso principalmente. (...) eu sempre tento 

evitar isso nas minhas aulas porque eu sei que é chato. Então, eu sei que o aluno vai achar chato 

((risos)). 

(Entrevista – Pandora) 

 

 Como Pandora não aprova a prática de seus antigos professores, que privilegiavam o 

estudo da gramática em sala de aula tornando-a entediante, em que os alunos tinham que 

apenas copiar informações da lousa, a estagiária procurou trabalhar com atividades de uma 

maneira mais dinâmica, embora o foco fosse na gramática. Em suas aulas, é forte a 

interferência do estudo gramatical, visto que essa visão tradicional de língua marcou 

consideravelmente sua experiência enquanto aprendiz na escola pública. De acordo com o 

excerto anterior, Pandora mostrou sua constante preocupação em não reproduzir tais práticas, 

pois ela está certa de que os alunos não apreciarão. Assim, Pandora parece imprimir uma 

“roupagem” mais interativa às suas aulas, diferenciando-as daquelas que teve na escola; 

porém, seu conceito de língua estruturalista é o que predomina em seu fazer pedagógico.  

 Em outro momento da entrevista, Pandora relatou que buscou envolver os alunos a fim 

de motivar a participação deles: 

Excerto 44  

Então, eu busco trabalhar atividades que envolvam, né, que façam eles participarem de forma 

diferente. 

(Entrevista – Pandora) 

 

 Como evidenciam os dados obtidos em suas aulas, de fato, é recorrente a preocupação 

da estagiária em motivar os alunos para participarem das aulas, principalmente respondendo 

às suas perguntas. Isso pode se referir à participação diferente mencionada por ela no excerto 

anterior, uma vez que quando era aluna a participação dos alunos consistia em fazer cópias da 

lousa, prática que não agradava Pandora. 

 Quando questionada na entrevista como sua visão de língua foi concretizada em suas 

aulas no estágio, Pandora ofereceu a seguinte resposta: 
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Excerto 45  

Então, eu acredito que no ensino, no momento que eu dei a aula, se eles conseguiram absorver 

alguma coisa, eles conseguiram me entender, né. Se eles conseguiram me entender, então isso já foi 

uma troca de informações, a gente se comunicou. Então, acredito que tenha sido isso. 

(Entrevista – Pandora) 

 

 Segundo a aluna-professora, sua visão de língua se materializou quando os alunos 

conseguiram entendê-la e “absorver” o conteúdo. O excerto anterior sugere que Pandora 

parece não ter consciência de seu conceito estruturalista de língua, o que evidencia o caráter 

experiencial do conceito, ou seja, trata-se de um conceito cotidiano, construído ao longo de 

experiências concretas do dia a dia.  

 Os dados obtidos no questionário 2 também indicam que Pandora parece não estar 

consciente de sua concepção de língua e também aparenta dificuldades para reconhecer os 

conceitos de língua, ensino e aprendizagem apresentados pelos professores acompanhados por 

ela no estágio de observação. A seguir, trago a resposta oferecida por Pandora no questionário 

2 à questão: “Quais conceitos de língua, ensino e aprendizagem são apresentados pelos 

professores que você observou no estágio? Justifique sua resposta.” 

Excerto 46  

Foi observado que as professoras se preocuparam bastante com o ensino de língua inglesa apesar da 

dificuldade por conta dos alunos. Para elas, a língua inglesa é muito importante para qualquer 

situação, tanto profissional quanto pessoal. Por isso se preocupavam com o ensino, porque elas 

acreditam que os alunos também precisam ver a língua inglesa dessa forma.  

(Questionário 2 – Pandora) 

 

 De acordo com o excerto 46, Pandora percebeu que as professoras eram dedicadas nas 

aulas porque consideram a língua inglesa muito importante para a vida pessoal e profissional 

dos alunos. A estagiária não apontou os conceitos apresentados pelas professoras, conforme é 

solicitado na pergunta, em razão de vários possíveis motivos. Um deles pode ser o fato de não 

ter compreendido muito bem a pergunta; outro motivo diz respeito ao desconhecimento de 

aspectos a serem observados nas práticas a fim de identificar os conceitos que subjazem às 

ações das professoras; há também a dificuldade de reconhecer, nomear e definir os conceitos, 

dentre outras possibilidades.  

 O excerto 47, que corresponde à resposta à pergunta: Compare seus conceitos de 

língua, ensino e aprendizagem aos dos professores observados, também retirado do 

questionário 2,  sugere que Pandora não está consciente de seus próprios conceitos: 

Excerto 47  

Concordo com a visão das professoras a respeito do ensino de LI pois além de ser algo que os alunos 

irão precisar no decorrer de sua carreira, também faz parte da vida pessoal de cada um. Por isso, 
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apesar de todos os problemas, o ensino de língua inglesa precisa ser levado à sério, principalmente 

pelos professores, porque assim os alunos estarão interessados. 

(Questionário 2 – Pandora) 

 

 Novamente, Pandora limitou-se a falar sobre a importância do ensino da língua inglesa 

na escola que precisa ser realizado com seriedade, mesmo com todas as dificuldades 

enfrentadas, a fim de motivar os alunos. A aluna-professora não comparou seus conceitos aos 

apresentados pelas professoras observadas porque parece não ter consciência deles, já que é 

um conhecimento cotidiano, intuitivo, adquirido da relação direta com o mundo e, portanto, 

não mediado por conceitos científicos. 

Em relação ao conceito de língua de Maria Alice inferido em sua prática no estágio, os 

dados mostraram resultados semelhantes ao de Pandora. Na primeira aula de Maria Alice, 

também foi trabalhado um tópico gramatical descontextualizado de uma situação 

comunicativa autêntica, como se pode ver em seu plano de aula: 

 

Quadro 28 – Plano de aula de Maria Alice – AULA 1 

Data 02/12/2016 

Público-alvo Alunos do 7º ano  

Conteúdo  Present continuous 

Habilidades 

em foco 

Grammar, vocabulary (verbs), speaking and reading 

Conhecimento 

prévio 

Para esta aula, considera-se que os alunos já sabem quando podemos usar o Present 

continuous e o que é. 

Objetivos  Ao final desta aula, os alunos deverão ser capazes de: entender o que é Present 

continuous, utilizá-lo no tempo e forma adequada. 

Procedimentos  1. A estagiária fará uma abordagem comunicativa com os alunos primeiro, 

perguntando sobre o assunto para verificar o que eles sabem sobre. 2. Usando 

verbos do cotidiano escolar deles (ações), a estagiária irá apresentar o conteúdo. 3. 

Em seguida, haverá uma dinâmica, os alunos farão um bingo sobre alguns verbos 

que estarão no presente continuous. Quem ganhar o jogo ganha um chocolate. 

Avaliação  A avaliação será feita a partir das respostas que os alunos darão ao serem feitas nas 

perguntas iniciais da aula e ao final do jogo (bingo). 

Recursos 

didáticos 

Quadro, bingo (papel impresso) pincel para quadro, chocolates e caneta. 

Referências  Conhecimento prévio e site ESL teaching.com 

 

O plano de aula de Maria Alice evidencia claramente uma concepção estruturalista de 

língua norteadora de sua prática. O conteúdo a ser desenvolvido refere-se a um tempo verbal 

em inglês e o objetivo da aula é tornar os alunos capazes de entendê-lo e empregá-lo 

corretamente, tendo em vista a forma e não a função comunicativa desse item gramatical.  

O excerto seguinte retirado do início da aula 1 de Maria Alice ilustra como ela 
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trabalha com a língua na sala de aula: 

Excerto 48  

Maria Alice: Então, hoje nós vamos revisar sobre o present continuous. Quem sabe me dizer ou quem 

lembra o que que é present continuous? 

((Vários alunos falam ao mesmo tempo)) 

Um aluno diz: Presente e mais o quê. 

Maria Alice: Presente e tempo contínuo ok. Traduzam aí, por favor. 

((Vários alunos falam ao mesmo tempo)) 

Maria Alice: Isso, é uma AÇÃO, né, que está acontecendo. Por exemplo: o que que eu estou fazendo 

agora? ((Maria Alice caminha pela sala)) 

A maioria dos alunos responde: Andando. 

Alguns alunos respondem: Walking. 

Maria Alice: Andando, ok. ((escreve na lousa)) 

Um aluno diz: A senhora tá escrevendo. 

((Vários alunos riem)) 

Maria Alice: Walking, yes? Walking. E agora o que ele acabou de falar: o que que eu tô fazendo 

agora? 

A maioria responde: Escrevendo. 

Alguns respondem: Writing. 

Maria Alice: Writing. O que que esses dois verbos aqui têm em comum que vocês estão conseguindo 

ver aqui? Vocês conseguem ver alguma coisa em comum aqui? 

Vários alunos respondem: Tem! Tem o “g”, tem o “i” 

Maria Alice: ING ((fala as letras em inglês)). Repeat: I-N-G. ((alunos repetem)) 

Maria Alice: Essas três palavrinhas, elas fazem o verbo ficar no gerúndio. No português que é aquele 

que tem -ando, -indo, não tem? 

Um aluno diz: Quê? 

Maria Alice: No português: andando, comendo, falando. No inglês também tem isso, mas a gente 

coloca o? I-N-G. Ok, agora eu quero que vocês me falem quais os verbos em inglês que vocês 

conhecem. 

(Aula 1 – Maria Alice) 

 

Maria Alice apresentou o assunto a ser tratado na aula, que é a forma do presente 

contínuo em inglês. Ela interagiu com os alunos, que responderam às suas perguntas, 

mostrando interesse. Alguns ofereceram as respostas na língua-alvo. 

Tanto nas aulas de Pandora quanto nas de Maria Alice, a gramática foi ensinada por si 

mesma, sem uma finalidade comunicativa, isolada de seus contextos de uso real. Foi 

privilegiado o domínio da forma da língua como propósito principal da aula. É importante 

salientar que esse conteúdo gramatical foi trabalhado de uma forma interativa, as alunas-

professoras interagiam constantemente com os alunos, fazendo-lhes perguntas para, 

principalmente, levantar conhecimento prévio, checar a compreensão e avaliar o desempenho 

deles nas atividades, que basicamente requeriam a reprodução do conhecimento abordado. 

 Considero relevante destacar que Maria Alice afirmou no plano de aula, na parte 

destinada à explicação dos procedimentos metodológicos a serem utilizados na aula, que faria 

uso da abordagem comunicativa para levantar o conhecimento prévio dos alunos sobre o 

tópico gramatical em questão. Entretanto, os dados obtidos em sua aula sugerem que não foi 
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utilizada a abordagem comunicativa, o que revela seu desconhecimento ou a compreensão 

parcial ou equivocada dessa abordagem de ensino. Conforme foi apresentado no curso de 

formação, a abordagem comunicativa é um conjunto de princípios teóricos e metodológicos 

que orientam o trabalho do professor de línguas, tendo em vista que a principal função da 

língua é o estabelecimento da comunicação. O que Maria Alice parece privilegiar é a 

apresentação da forma da língua descontextualizada de uma maneira interativa, dialogando 

com os alunos, conforme foi observado na prática de Pandora.  

Após a apresentação do tempo verbal presente contínuo, Maria Alice escreveu na 

lousa vários verbos e pediu para os alunos acrescentarem a terminação –ing, como pode ser 

visto no excerto seguinte retirado da aula 1: 

Excerto 49  

Maria Alice: Eu vou colocar aqui os verbos na forma dele normal e vocês vão ter que passar pra mim 

pro –ing, tá bom? Pro present continuous ((escreve os seguintes verbos na lousa: teach, write, eat, 

drink, read, speak, shop, listen, cook, think, help)) 

(Aula 1 – Maria Alice) 

 

Assim, a atividade proposta requeria a prática de itens isolados sem um propósito 

comunicativo, sugerindo a concepção estruturalista de língua de Maria Alice. 

A proposta do bingo, cujo objetivo é a prática de palavras soltas (verbos no gerúndio), 

parece contribuir para tornar a aula mais interativa, dinâmica e divertida para os alunos. Na 

sessão de feedback 1, que é a referente à primeira aula de Maria Alice, quando questionada 

sobre o objetivo com a atividade do bingo, Maria Alice respondeu da seguinte maneira: 

Excerto 50  

Maria Alice: Eu tava procurando na internet alguma coisa que fosse dinâmica, pra fazer eles 

trabalharem em dupla e também de incentivá-los, não sei, eu queria agradá-los. 

Pesquisadora: ((risos)) 

Maria Alice: Era minha primeira aula, então tem essa questão da imagem do professor, o que o aluno 

vai achar do professor. Eu falei: não, eu quero que eles me achem uma professora legal! 

Pesquisadora: ((risos)) 

Maria Alice: Todo mundo gosta de brincar. 

Pesquisadora: Claro. 

Maria Alice: E tem essa questão também que eu queria testar se eles estavam ligados só na escrita, se 

eles reconheciam só a escrita, ou se eles reconheciam a palavra pela pronúncia e eu percebi que pela 

pronúncia eles não tavam entendendo muito bem. Mas quando eu escrevia no quadro, eles sabiam do 

que se tratava. Então, isso foi uma coisa que eu observei. 

(Sessão de feedback  1– Maria Alice) 

 

 Conforme explicou Maria Alice no trecho anterior, seu propósito com o bingo foi 

tornar a aula mais dinâmica, incentivando e agradando os alunos. Sua preocupação era 

transmitir uma imagem de professora legal e isso o bingo poderia proporcionar ao divertir a 
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turma. Outra intenção também era verificar se os alunos conseguiam identificar a palavra 

ouvindo-a durante o bingo, que era o verbo terminado em –ing. 

 Também em seu relatório de estágio é possível inferir a visão estruturalista de língua 

apresentada por Maria Alice. O excerto 51 retirado de seu relatório sugere essa concepção: 

Excerto 51  

Quando eu fui ministrar minha primeira micro aula, fiquei um pouco nervosa o que é normal, mas 

sabia que iria passar e me surpreendi. Dei aula para a turma do 7° ano C, sobre present continuous, 

revisei o conteúdo indagando os alunos sobre o que eles já sabiam e depois apliquei uma dinâmica: 

um bingo, usando alguns dos verbos ensinados e quem bingasse ganhava um chocolate, o objetivo 

além de ensinar como usar o present continuous, era observar se eles entendiam o que estava escrito 

ao ouvir eu pronunciando a palavra. Foi muito legal, os alunos participaram bastante e o resultado foi 

positivo, pois eles entenderam o conteúdo. 

(Relatório de estágio – Maria Alice) 

 

 A estagiária relatou que o tema da aula foi um conteúdo gramatical. Embora Maria 

Alice tenha afirmado que o objetivo era ensinar como usar o presente contínuo em inglês, ela 

limitou-se a apresentar a estrutura do tempo verbal e a praticá-la por meio da atividade do 

bingo. Não foram consideradas situações autênticas de interação social em que o tempo verbal 

é utilizado, por exemplo. A atenção foi dada apenas à forma.  

 De modo semelhante ao que ocorreu com Pandora, Maria Alice também parece ter 

enfrentado dificuldades para comparar seus conceitos de língua, ensino e aprendizagem aos 

observados nas práticas dos professores na disciplina de Estágio I. Observe o excerto seguinte 

retirado do questionário 2 referente à resposta dada por Maria Alice à pergunta: Compare seus 

conceitos de língua, ensino e aprendizagem aos dos professores observados. 

Excerto 52  

O meu método de ensino é diferente, até porque o meu público é diferente. Acredito que a 

metodologia e a aula em si é de acordo com o objetivo da aula e tipo de público. Por exemplo um dos 

professores observados só ensinava textos e leitura, pois o objetivo era preparar os alunos para o 

Enem. 

(Questionário 2 – Maria Alice) 

 

 A resposta de Maria Alice sugere que o método que utilizava na escola
52

 onde atuava é 

diferente daqueles utilizados pelos professores que foram observados por ela no estágio de 

observação. Isso se deve em razão dos objetivos e públicos que são distintos também, o que 

parece uma reprodução do discurso do formador em relação à adequação do método ao 

público-alvo. Ela citou o exemplo de um professor que trabalhava com textos e leitura a fim 
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 Como foi afirmado no capítulo destinado à metodologia da pesquisa, Maria Alice trabalhava em 

uma escola bilingue para crianças. 
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de preparar os alunos para a prova do ENEM. Embora esteja coerente, a resposta de Maria 

Alice não apresentou a comparação entre seus conceitos de língua, ensino e aprendizagem e 

aqueles apresentados pelos professores observados, conforme foi exigido na questão. Nesse 

sentido, essa dificuldade em definir conceitos parece apontar que conceitos científicos não 

foram internalizados, sobressaindo os cotidianos, como o conceito estruturalista de língua 

observado em sua prática no estágio. 

 Na segunda aula de Maria Alice, o foco foi dado ao ensino de vocabulário. O quadro 

29 apresenta informações sobre seu plano de aula: 

 

Quadro 29 – Plano de aula de Maria Alice – AULA 2 

Data 05/12/2016 

Público-alvo Alunos do 6º ano 

Conteúdo  Colors 

Habilidades 

em foco 

Vocabulary, writing, speaking and reading 

Conhecimento 

prévio 

Para esta aula, considera-se que os alunos já sabem reconhecer as cores e seus 

nomes. 

Objetivos  Fazer com que os alunos participem da aula, revise as cores e escreva o nome das 

cores corretamente. 

Ao final desta aula, os alunos deverão ser capazes de reconhecer e escrever o nome 

das cores de forma adequada. Entender o que são cores primárias e secundárias. 

Procedimentos  1. A estagiária fará uma abordagem comunicativa com os alunos primeiro, 

perguntando sobre o assunto para verificar o que eles sabem sobre. 2. Utilizando 

alguns flash cards estagiária vai colá-los no quadro e pedir para que os alunos 

repitam o nome das cores em inglês 3. Em seguida, haverá uma dinâmica, os alunos 

em dupla irão misturar algumas cores de tintas para formarem outras cores e no fim 

da o feedback da conclusão que eles chegaram. 

Avaliação  A avaliação será feita a partir das respostas que os alunos darão ao serem feitas nas 

perguntas iniciais da aula e ao final quando eles chegarem a uma conclusão e ir ao 

quadro escrever o nome das cores que estão no quadro. 

Recursos 

didáticos 

Quadro, flash cards, pincel para quadro, fita, tintas e potinhos de tinta 

Referências  [não há] 

 

 É possível observar que o objetivo principal da aula é revisar algumas cores, 

atentando-se para as cores primárias e secundárias. Novamente, Maria Alice referiu-se 

inadequadamente à abordagem comunicativa: na verdade, a prática entendida por ela como 

abordagem comunicativa é o levantamento de conhecimento prévio. Ela perguntou aos alunos 

quais cores em inglês eles sabiam e muitos participaram, falando diversas cores. Em seguida, 

ela escreveu-as na lousa e pediu para os alunos repetirem as palavras. A atividade seguinte 

consistia em colar os cartões coloridos confeccionados pela estagiária na lousa ao lado da 
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palavra correspondente à cor. Por fim, os alunos receberam tintas azul, vermelha e amarela e 

tiveram que misturá-las para formar outras cores. Desse modo, o trabalho realizado em sala 

limitou-se à prática de palavras soltas e descontextualizadas. 

 Na sessão de feedback 2, Maria Alice explicou o objetivo de sua segunda aula: 

Excerto 53 

O objetivo da aula era fazê-los relembrar as cores, né, porque a professora ((nome da professora de 

inglês da escola campo de estágio)) falou que eles já viram, e ver se eles sabiam, qual era a 

quantidade de cores que eles sabiam, né, a variedade de cores, e eu vi que eles realmente sabiam 

bastante, né? E quando eu trouxe aqueles cards, né, de cores, o objetivo era fazê-los aprender, né, 

olhando pela cor, né, não só a escrita, mas também visualmente falando. Ao invés de ficar muito só 

em livros, entendeu? Por isso, eu pedi pra eles irem ao quadro, colarem na palavra, pra ver se eles 

sabiam associar tanto a palavra com a cor e eles fizeram isso, né? Peguei o cartão e falei assim: agora 

vocês vão colar a cor com a escrita que tá aqui. Aí eles fizeram tudo certinho. Foram bastante 

participativos. Então, o objetivo era este: fazê-los participar e verificar se eles sabiam as cores só pela 

cor mesmo que eles estão vendo ou se eles também conseguem associar a cor e escrita. 

(Sessão de feedback 2 – Maria Alice) 

 

 De acordo com Maria Alice, o objetivo da aula era retomar as cores em inglês e 

verificar se os alunos eram capazes de reconhecer as palavras referentes às cores. Interessante 

destacar a crença de Maria Alice em relação às atividades do livro didático: o excerto anterior 

sugere que trabalhar com as atividades do livro é entediante e pouco motivador, ao passo que 

atividades com cartões tornam a aula mais agradável e dinâmica. 

 Quanto à atividade com tintas, Maria Alice ofereceu o seguinte esclarecimento, na 

sessão de feedback 2: 

Excerto 54 

Maria Alice: Aí a ideia de usar as tintas é que eu queria introduzir também uma outra disciplina, que 

no caso ciências e artes, né, é pra ficar interdisciplinar, entendeu? Vamos aprender a as cores 

primárias e vamos formar as secundárias em inglês. Só que aí eu não esperava que eles fossem se 

empolgar tanto ((risos)) ao ponto de pintar a cara, pintar o colega ((risos)), entendeu? E depois 

quererem misturar tudo pra ver o que que ia dar misturando tudo ao invés de misturar só as que eu 

falei pra eles. Essa parte foi a mais legal, só não foi legal tanto assim porque depois eu não consegui 

quase controlar eles de volta ((risos)), demorou um pouquinho, eu tive que jogar fora ((risos)), tirar 

deles a tinta pra eles poderem prestar atenção em mim. 

Pesquisadora: Sei, e eles fizeram tudo direitinho na hora de misturar tudo, conseguiram ver as cores? 

Maria Alice: Fizeram direitinho, tanto que depois eu perguntei: quem misturou blue e yellow? Qual a 

cor que dá? Eles responderam: a gente, a gente que misturou! Deu green, teacher! 

Pesquisadora: Ah, ok. 

Maria Alice: Aí quem misturou esse? A gente, deu purple! Então, foi muito legal. 

Pesquisadora: Ahãm, porque eles participaram mesmo, né? 

Maria Alice: Sim, e a parte mais gratificante foi quando veio aquela outra aluna e chegou pra mim: 

teacher, eu gostei muito da sua aula! 

(Sessão de feedback 2 – Maria Alice) 

 

 Segundo o excerto 54, o propósito de Maria Alice era tornar a aula interdisciplinar 

com a atividade de misturar as cores primárias para formar as secundárias. Em minha 
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perspectiva, o que ela fez foi acrescentar o componente lúdico para motivar os alunos, o que 

de fato aconteceu. Maria Alice ficou muito satisfeita com a participação e desempenho dos 

alunos, apesar da agitação provocada pela atividade. A prova de que os alunos gostaram veio 

com o depoimento positivo de uma aluna, o que foi gratificante para Maria Alice. 

 Considerar o componente lúdico nas aulas pode ser influência das aulas de Maria 

Alice na escola infantil bilingue. Ao relatar uma aula típica sua na entrevista, Maria Alice 

abordou uma atividade semelhante à proposta por ela no estágio. Vejamos o excerto 55: 

Excerto 55 

Maria Alice: As minhas aulas, elas costumam ser bem lúdicas porque são crianças pequenas, né? 

Então, não tem muito essa questão de gramática, de escrita, não, é mais é brincadeiras de uma forma 

((é interrompida pela pesquisadora para oferecer a palavra que Maria Alice parece não lembrar)) 

Pesquisadora: Pedagógica. 

Maria Alice: Pedagógica mesmo. 

Pesquisadora: Entendi, tá. E aí você poderia assim dar um exemplo de uma aula típica sua? 

Maria Alice: Por exemplo: agora, atualmente, porque nós trabalhamos com unidades, né, então cada 

unidade tem uma duração de tempo, eu to dando aula sobre colors. Então, o que que eu ensino pra 

eles? Eu tenho que ensinar o que são cores primárias, cores secundárias e aí nós trabalhamos por dia 

uma cor pra eles fixarem. E aí eles trabalham com tinta, classificação, por exemplo pompons. (...) 

Eles adoram. Então, eu tenho uma cesta cheia de pompons de várias cores, todos coloridos e eu faço 

caixinhas de acordo com as cores dos pompons. Exemplo, se eu tiver um pompom vermelho, azul, 

amarelo e rosa, aí eu tenho a caixinha vermelha, azul, amarelo e rosa. Eles têm que classificar, 

colocar cada um em sua respectiva cor. Como é que funciona? São vários, né, de vários tamanhos, eu 

espalho tudo pela sala, espalho pra tudo o que é lugar e dou um tweezers pra eles, uma pinça de 

plástico, próprio pra criança e aí eles tem que procurar pela sala as cores, os pompons, pegar a pinça, 

que eles vão trabalhar a coordenação motora fina, né, tem que pegar os pompons do chão com a pinça 

e colocar dentro da caixinha. Então, eu to trabalhando matemática, eu to trabalhando coordenação 

motora e ao mesmo tempo eu to ensinando as cores pra eles. 

Pesquisadora: Em inglês. 

Maria Alice: Em inglês, tudo em inglês. Então, é assim, é mais ou menos assim que funciona a minha 

aula. 

(Entrevista – Maria Alice) 

 

 Como Maria Alice trabalhava com crianças pequenas, o foco das aulas estava voltado 

para atividades lúdicas e não para questões gramaticais. Assim, atividades com tintas e 

pompons, por exemplo, para ensinar as cores em inglês são recorrentes. Possivelmente, a 

prática de Maria Alice enquanto professora de crianças pode ter influenciado suas aulas no 

estágio supervisionado. 

 Embora o conceito de língua enquanto conjunto de estruturas tenha embasado a prática 

de Maria Alice, na entrevista ela verbalizou que língua é cultura, como se vê no trecho 

seguinte retirado da entrevista: 

Excerto 56  

Língua pra mim é cultura. Quando eu falo de língua, eu não penso só em idioma, né, eu penso numa 

cultura. O inglês, ele é uma cultura, o português é uma cultura, o japonês. Por isso que ele é tão 
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importante assim porque a língua, ela é uma marca registrada da sociedade. 

(Entrevista – Maria Alice) 

 

 Os dados anteriores sugerem novamente a incoerência entre a prática e o discurso de 

Maria Alice no que tange ao seu entendimento de língua. Embora esse conceito científico não 

tenha sido introduzido no curso de formação – vimos que a língua foi apresentada como 

conjunto de estruturas e como meio de comunicação – Maria Alice adquiriu o conceito 

cotidiano correspondente em suas experiências do dia a dia. No excerto 57 retirado da 

entrevista, ela relatou o momento que esse conceito foi assimilado: 

Excerto 57  

(...) foi quando eu tive a minha primeira frustração com a língua porque eu tinha uma amiga, na 

verdade eu tenho ainda uma amiga norte-americana, mas na época nós éramos adolescentes. E ela 

morava no Texas. E até então nós só nos comunicávamos pelo Messenger, que era MSN naquela 

época (...) E aí teve um dia que a gente não queria se comunicar mais pelo Messenger, a gente queria 

falar pelo telefone. E aí ela me deu o telefone dela e eu liguei porque tinha uma promoção da TIM 

(...) E aí eu ligava pra ela e aí eu tava falando com uma nativa, né? E aí teve um dia que até então eu 

tava conseguindo me comunicar com ela super bem até que teve uma coisa que ela falou que eu não 

tava entendendo de jeito nenhum, eu ficava: what, what, sorry, sorry. E aí teve uma hora que ela não 

conseguia mais me explicar, eu não conseguia mais entender, eu desliguei o telefone e só chorava, eu 

chorava, chorava, chorava: meu Deus, eu não to entendendo nada do que essa menina tá falando! E eu 

só chorava porque eu fiquei frustrada, entendeu? Na minha cabeça eu sabia falar inglês, mas eu não 

sabia ((risos)). Eu só sabia algumas coisas, até hoje eu acho que eu só sei algumas coisas ((risos)), 

todo mundo. Mas e aí quando você passa por isso você começa a cair a sua ficha, entendeu?(...) Ah, é 

cultura, comunicação, foi isso, foi quando eu me frustrei a primeira vez ((risos)). E aí eu comecei a 

buscar mais, entendeu, a procurar como que eles se comunicavam lá nos Estados Unidos. Ela falava 

muito em gírias, né, tinha coisas assim que ela digitava no Messenger abreviado e eu não conseguia 

entender porque até então no cursinho nunca ninguém tinha me ensinado gírias. E aí eu comprei (...) 

um livro chamado Slangs, que é só gírias, aí eu comprei e comecei a estudar e aí eu ficava só falando 

em gírias com ela só pra dizer que eu sabia, entendeu? Então, você começa a querer se inserir no 

meio da pessoa e isso muda, né, a sua visão. 

(Entrevista – Maria Alice) 

 

 Muito interessante a experiência vivenciada por Maria Alice com o uso autêntico da 

língua inglesa. No excerto anterior, ela relatou que se comunicava com uma amiga norte-

americana muito bem até um dia em que o entendimento deixou de acontecer por conta da 

recorrência de gírias na fala da amiga. A fim de aprender a se expressar em inglês utilizando 

uma linguagem coloquial, como as gírias, Maria Alice comprou um livro e começou a estudá-

las. Seu objetivo, conforme é sugerido nos dados, era estar inserida no contexto sociocultural 

de sua amiga por meio da língua, que é concebida como prática social, tendo em vista a 

perspectiva sociocultural (JOHNSON, 2009a). Possivelmente, sua prática no estágio não 

recebeu influências desse conceito porque ele não parece ter sido internalizado e mediado por 

um conceito científico. É ainda um conhecimento intuitivo, fruto de suas experiências diretas 

com seus pares. 



167 
 

 O conceito estruturalista de língua que fundamentou suas aulas no estágio pode ter 

sido desenvolvido ao longo de suas experiências enquanto aprendiz de língua inglesa, como é 

possível observar no trecho seguinte retirado da entrevista referente às aulas de inglês na 

escola pública: 

Excerto 58  

De um modo geral, no primeiro ano, que foi o ano que eu iniciei, né, o ensino médio ((Maria Alice 

estudou em escolas particulares durante o ensino fundamental e somente no ensino médio frequentou 

a escola pública)), era um professor de inglês e ele dava o básico, questões de gramática, era mais o 

verbo to be, simple present, present continuous. E às vezes eu ajudava a dar aula porque eu já sabia, 

né, que eu fazia cursinho de inglês. Então, tudo o que ele dava já, já era, não era mais novidade pra 

mim. Então, às vezes ele pedia pra eu passar atividade no quadro (...). Mas não tinha uma sequência. 

No primeiro ano foi inglês, aí no segundo ano já foi espanhol. E aí no terceiro ano inglês de novo, 

uma professora, terceiro ano, né, uma professora que era recém-formada aqui da ((nome da 

universidade)), e ela usava o livro da escola, que era extremamente avançado pro nível, digamos 

assim, considerando que os alunos não sabiam quase nada.  Eu não considerava bom porque não tinha 

essa continuidade de anos, primeiro ano você estuda uma coisa, no segundo estuda outra e no terceiro 

ano pra fechar. E tinha que levar também em consideração que no terceiro ano, como os alunos 

faziam o ENEM, o inglês era voltado para o ENEM, ou seja, era mais leitura e interpretação de texto 

do que trabalhar as quatro habilidades. Então, no geral eu não achava bom, não ((risos)), não era bom. 

(Entrevista – Maria Alice) 

 

 Os dados sugerem que Maria Alice não aprova o ensino da língua inglesa na escola 

pública porque não havia uma continuidade no estudo da língua ao longo dos três anos do 

ensino médio. Além disso, ora o foco era na gramática, ora na leitura e interpretação de textos 

por conta do ENEM, em detrimento do trabalho envolvendo as quatro habilidades, as de 

compreensão oral e escrita e as de produção oral e escrita.  

 Em relação às aulas de inglês em escolas de idiomas, Maria Alice fez a seguinte 

avaliação: 

Excerto 59  

Eram poucos alunos, o que facilitava bastante para o professor, acredito que no máximo 12 alunos, 

13. E eram duas horas de aula, somente aos sábados, e era de acordo com o método da instituição, a 

instituição já tinha o próprio método. Então, o professor era meio que obrigado a usar o método da 

franquia. (...) E no ((nome da escola)) foi o único cursinho que eu achei diferente porque a 

metodologia não era de nenhuma franquia, era deles mesmo, o professor trazia muitas coisas 

diferentes, tinha datashow, mas o que eu prestei atenção é que eles é, o carro forte do ((nome da 

escola)) era gramática, eles eram extremamente gramatiqueiros, gramática era o mais importante. E 

no geral eu achava bom porque eu conseguia aprender. 

(Entrevista – Maria Alice) 

 

 Para Maria Alice, em institutos de idiomas, referidos por ela como “cursinhos”, o 

ensino era melhor porque havia poucos alunos e assim o professor poderia dar mais atenção 

para cada um. Dentre os cursos particulares de inglês que Maria Alice frequentou, ela 

destacou um no qual a gramática era bastante enfatizada, o que parece agradar a aluna-
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professora, pois ela conseguia aprender.  

 Quanto às aulas de língua inglesa na universidade, Maria Alice relatou na entrevista 

que teve várias disciplinas interessantes, como as voltadas para a prática escrita e leitura, e 

também as de literatura. Ela salientou a que mais lhe marcou, conforme se pode ver no trecho 

seguinte: 

Excerto 60  

(...) Estrutura da língua inglesa que foi a disciplina mais, digamos assim, mais inesquecível pra mim 

porque era uma coisa nova, era gramática sim, mas já dizia era estrutura, o porquê que a ordem de 

uma frase é assim, o que que cada um significa (...) 

(Entrevista – Maria Alice) 

 

 De acordo com o excerto 60, a disciplina Estrutura da língua inglesa foi a que mais 

chamou a atenção de Maria Alice por abordar a estrutura da língua, tendo em vista a ordem 

das palavras e o significado delas, além do estudo gramatical, o que sugere a afinidade de 

Maria Alice com essa visão de língua. Desse modo, esse conceito parece ter sido internalizado 

por ela, norteando sua prática e contrariando seu discurso que apresenta uma vertente mais 

sociocultural, conforme foi discutido anteriormente. 

 Considero relevante registrar o que Maria Alice afirmou na entrevista sobre a relação 

entre teoria e prática: 

Excerto 61  

(...) a gente não aprende como dar aula em si, é uma coisa que você ganha com a vida, com a 

experiência. Então, no geral a metodologia das línguas foi importante sim, mas eu acredito que eu 

aprendi muito mais na prática assim, com a experiência do dia a dia do que só com as teorias porque 

nem todas as teorias funcionam pra todo mundo, né? (...) Então, a partir do momento que você lê as 

teorias, você sabe mais ou menos o que você tem que fazer pra pelo menos dá o início. E o resto é 

prática, é experiência. 

(Entrevista – Maria Alice) 

  

 Para a aluna-professora, não é possível aprender a dar aula na universidade, pois é um 

conhecimento que você adquire na experiência diária de sala de aula. Assim, a disciplina de 

Metodologia referida por ela ofereceu contribuições, mas a prática foi a maior fonte de 

aprendizagem. Maria Alice considera as teorias importantes; porém as experiências práticas 

parecem garantir os conhecimentos necessários ao professor de línguas. A crença da estagiária 

no que diz respeito à separação entre teoria e prática, muito comum entre os licenciandos, 

parece estar mais enraizada após o término do curso de formação. Como vimos anteriormente, 

os dados analisados relativos às disciplinas de Metodologia e de Estágio sugeriram que não 

foram estabelecidas as relações entre o conhecimento teórico e a prática pedagógica, 

contribuindo para a manutenção dessa crença. Embora a legislação vigente reforce a 
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necessidade de se considerar a teoria e a prática relacionadas e não isoladas no curso de 

formação, o professor recém formado atualmente parece ainda não ter internalizado a práxis 

(LANTOLF e POEHNER, 2014), mas teoria X prática, em que uma encontra-se isolada da 

outra. 

 Essa lacuna entre teoria e prática também foi verificada no trabalho de Lima (2017). 

Os resultados de seu estudo apontaram uma maior valorização do conhecimento cotidiano, 

construído nas experiências diárias, em detrimento do científico. Ora, se somente a prática 

fosse necessária para a formação docente, o curso de Letras seria desnecessário: bastava se 

apoiar na aprendizagem por observação e reproduzir os modelos tidos como boas práticas 

(LIMA, 2017). Segundo Lima (2017, p. 198): 

 

(...) o desenvolvimento conceitual precisa ser trabalhado de forma que a articulação 

entre ambos (cotidianos e científicos) eleve a relevância atribuída à formação de 

saberes docentes (que ele [futuro professor] provavelmente não terá acesso em 

outros contextos), e que, ao fim, ambos sejam igualmente vistos como necessários 

para ser professor. O conhecimento estudado no curso pode ajudar a compreender a 

sala de aula desse professor já em exercício. As práticas de sala de aula podem 

ajudar a compreender esses conceitos do ensino de línguas que, por ora, podem 

parecer muito distantes da realidade. Mesmo que o conhecimento dos alunos seja 

reconhecido como válido, somente o conhecimento a partir de percepções diretas 

não garante o bom preparo da profissão. 

 

 Tanto os conceitos cotidianos quanto os científicos são importantes para o 

desenvolvimento conceitual e igualmente necessários para se tornar professor. O 

conhecimento teórico auxilia a compreensão da prática e vice-versa. No entanto, esse 

reconhecimento não foi vislumbrado por Maria Alice, conforme evidenciaram os dados desta 

pesquisa. 

  Retomando a discussão sobre conceitos de língua, considerando os dados gerados por 

Victoria, também foi possível verificar contradições, assim como ocorreu com os dados de 

Pandora e Maria Alice. Em sua primeira aula, foi possível observar a ênfase na gramática e 

em vocabulário fora de um contexto autêntico de comunicação, como aponta seu plano de 

aula apresentado no quadro 30:  

 

 

 

 

 



170 
 

Quadro 30 – Plano de aula de Victoria – AULA 1 

Data 29/11/2016 

Público-alvo Alunos do 8º ano 

Conteúdo  Present continuous; vocabulary about clothes 

Habilidades 

em foco 

Listening, vocabulary and gramar 

Conhecimento 

prévio 

Para esta aula, considera-se que os alunos já havia visto a estrutura do Present 

Contínuos, sendo assim o novo para eles seria mesmo o “vocabulary” sobre 

“clothes”.  

Objetivos  Ao final desta aula, os alunos deverão ser capazes de: saber descrever como as 

pessoas estão vestidas usando o tempo verbal present contínuos, de modo correto, 

seguindo a estrutura na forma afirmativa.  

Procedimentos  Primeiramente, irei introduzir uma breve revisão do tempo verbal Present 

Continuos, do seguinte modo: começarei realizando ações na sala e logo em seguida 

falando em inglês as ações que estarei realizando, como por exemplo: “I am 

walking”, “ I am drinking water”, “ I am reading a book”, neste primeiro momento, 

tentarei não traduzir nada, e deixarei que eles façam uma tradução mais próxima 

possível, de acordo com a assimilação de ação/sentença. 

Após essa “aquecida” e relembrada, anotarei na lousa as sentenças que pronunciei e 

realizei as ações, perguntarei se eles lembram da estrutura do present contínuos na 

forma afirmativa, perguntarei também o que eles podem me apontar de comum entre 

as três sentenças escritas no quadro, só então escreverei a estrutura da sentença no 

modo afirmativo no presente continuos, e para praticarmos um pouco a pronuncia 

direi novamente as frases que havia dito antes e pedirei para eles repetirem após 

mim, pegarei umas imagens e mostrarei a eles e ai pedirei, que eles tentem 

juntamente com meu auxilio a montar uma sentença de acordo com cada imagem 

mostrada. Iremos praticar a pronuncia das respectivas sentenças a medida que forem 

montadas, em seguida introduzirei o vocabulary sobre clothes, para isso colocarei a 

pergunta : “What are you wearing?”, e perguntarei se alguém sabe ou já tinha visto 

essa expressão antes, caso a resposta seja negativa, traduzirei a sentença e direi que 

é este vocabulary que iremos aprender nesta aula, sendo assim colocarei algumas 

palavras na lousa, as mais usuais e provável de usarmos no dia a dia, e em seguida, 

pedirei um volunteer para que eu possa descrever e usá-lo como exemplo para a 

classe, farei questão que seja um de sexo feminino e outro masculino, para que eles 

percebem algumas diferenças neste vocabulário.  

Após isso, pronunciarei e pedirei que eles repitam após mim as palavras respectivas 

a esse vocabulário que pus no quadro, e em seguida, ilustrarei com imagens e 

pedirei que eles me ajudem a constituir as sentenças para aquelas imagens, somente 

após esse exercício conjuntou que deixarei eles trabalharem sozinhos, pedindo para 

duas pessoas, uma representado o time masculino e outra o feminino se dirijam até o 

quadro para descrever duas imagens que distribuirei um para cada aluno, podendo 

esses  receberem ajuda dos demais colegas de turma. E ao fim da aula, deixaria um 

homework só para checar se eles conseguiram fazer assimilação correta do 

vocabulário novo. 

Avaliação  Objetiva: avaliar o aprendizado do novo vocabulário, e acentuar ainda mais o tempo 

verbal visto no ano anterior a série em questão. Homework deixado como um teste 

direto para avaliar a habilidade de writing do aluno de modo individual.  

Recursos 

didáticos 

Flashcards, lousa, pincel. 

Referências  Usado como Homework a página 19, da unidade 4 do livro:  

Interchange Third Edition Intro A Workbook – Jack C. Richards  
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 Segundo seu plano de aula, Victoria propôs trabalhar com um conteúdo gramatical e 

com vocabulário relacionado a peças do vestuário sem considerar uma situação de interação 

social em que esse conteúdo pode ser utilizado. Novamente, o foco da aula foi voltado para o 

estudo gramatical descontextualizado, tendo em vista que, para Victoria, a língua parece se 

constituir como um conjunto organizado de elementos (TUDOR, 2001; 

KUMARAVADIVELU, 2006) que o aluno deve adquirir.  

 Victoria relatou detalhadamente os procedimentos metodológicos a serem adotados 

em sua aula e pude observar que eles foram seguidos rigorosamente.  

 No excerto seguinte retirado da aula 1 de Victoria, é possível observar que ela 

apresentou o conteúdo a ser trabalhado: 

Excerto 62  

Victoria: (...) hum na aula de hoje eu vou revisar um pouco com vocês algo que vocês já viram com a 

professora. E aí depois eu vou ensinar vocês um vocabulário novo, ok? Hum I am walking now 

((Victoria caminha pela sala)). I am, excuse me ((pega um caderno de uma aluna)), thank you. I am 

reading a book her classmate. ((segura o caderno como se estivesse lendo-o)) 

Vários alunos começam a falar: Quê??? ((mostrando que não estavam entendendo)) 

Vários alunos falam ao mesmo tempo: (incompreensível) 

Victoria: Wait a minute, wait a minute. Eu estou caminhando pela sala, I am walking. Eu estou lendo 

o caderno da colega de vocês, I am reading a notebook. Hum excuse me, thank you. For example: I 

am writing her book, ok? ((pega o caderno de uma aluna e finge estar escrevendo nele)). Thank you, 

Eliza ((nome fictício))! Eu estou escrevendo no caderno da colega de vocês. Alguém sabe me dizer, 

alguém lembra qual é esse tempo verbal? 

Um aluno diz: Hã? 

Victoria: Alguém lembra qual é esse tempo verbal que utiliza essa expressão, essas expressões? I am 

walking, I am reading, I am writing, alguém lembra? 

Um aluno responde: (incompreensível) 

Victoria: Fala mais alto! A colega de vocês falou ali, mas ela tá com vergonha. Então, é isso mesmo, 

é o present continuous, ok? É esse tempo verbal que a gente vai revisar hoje. 

((Dirige-se à lousa e começa a escrever as três frases que acabou de dizer: I am walking, I am 

reading, I am writing)) 

Um aluno diz: (incompreensível) 

Victoria: Não, não é necessário copiar. 

Victoria: Oh, for example, pay attention! Oh I am walking foi a primeira sentença que eu falei pra 

vocês: Eu estou caminhando. I am reading a book, na hora que eu emprestei o caderno da colega de 

vocês ali. I am writing, eu estou escrevendo, ok? Lembrando ((escreve na lousa “presente contínuo” 

ao lado das frases)) 

Victoria: Qual é esse tempo verbal? Present continuous. Observando aqui, olhando somente essas três 

sentenças: o que elas têm em comum? O que vocês me diriam que elas têm em comum? 

Um aluno diz: o –a e o –m. 

Victoria: o –a e o –m, quê mais? Que aparece nas três sentenças? 

Vários alunos dizem: O –ING. 

Victoria: Very good, o –ing ((pronúncia em português)), o –ing ((pronúncia em inglês)), o –ing 

((pronúncia em português)), isso mesmo. (...) Aqui oh a estrutura: personal pronoun, no caso seria I, 

you, he, she, it and the others, o verbo to be, no caso o am, e o verbo principal com o –ing, como 

vocês destacaram, bem destacaram: aqui, aqui e aqui ((aponta na lousa)), sendo que o nosso verbo 

principal são esses aqui, correto? ((aponta na lousa)) 

(Aula 1 – Victoria) 
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 No excerto 62, Victoria interagiu com os alunos, fazendo-lhes perguntas, de uma 

maneira semelhante às práticas de Pandora e Maria Alice, conforme apresentei anteriormente. 

Victoria, ao fazer as ações e falar as frases correspondentes, objetivou mostrar para os alunos 

o significado de sua fala, chamando a atenção para a estrutura do tempo verbal em questão. 

Em seguida, ela escreveu as frases na lousa com o seguinte esquema, que foi reproduzido no 

diário da pesquisadora: 

Excerto 63  

I am walking. 

I am reading a book.          Present continuous 

I am writing. 

(Diário da pesquisadora) 

 

 Nota-se que a forma é privilegiada em detrimento do uso, o estudo da língua restringe-

se ao trabalho com os elementos que a constitui. A fim de praticar essa estrutura, Victoria 

mostrou várias imagens com pessoas desempenhando diferentes ações e pediu para os alunos 

dizerem o que as pessoas estavam fazendo, como se vê no excerto 64 retirado de sua primeira 

aula: 

Excerto 64  

Victoria: Ok, now what’s he doing? ((mostra uma figura)) 

Um aluno diz: Ele está dormindo. 

Victoria: What’s he doing? 

Outro aluno diz: Ele tá dormindo. 

Victoria: Como é que eu começo essa sentença? 

Alguns alunos dizem: He is 

Victoria: He is? 

Um aluno diz: He is dormindo. 

Victoria: Alguém sabe como é dormindo? 

Alguns alunos dizem: Não. 

Victoria: Sleep, sleep. Como é que vai ficar, então? 

Um aluno diz: He is sleeping. 

Victoria: Very good! He is sleeping ((escreve a frase na lousa)). Ok? He is sleeping. 

(Aula 1 – Victoria) 

 

 Nesse excerto, Victoria mostrou uma imagem em que é possível observar um homem 

dormindo. Então, ela tentou obter dos alunos a resposta correta com o uso do tempo verbal 

apresentado, oferecendo ajuda. Seu propósito foi apenas proporcionar a prática da estrutura ao 

invés de criar na sala de aula uma situação comunicativa em que esse conteúdo pode ser 

usado, tornando-o mais significativo para o aluno. 

 A seguir, trago outro excerto para exemplificar essa prática de Victoria em sua 

primeira aula: 

Personal pronoun + verb to be + verb -ing 
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Excerto 65  

Victoria: (...) que que ele está fazendo? ((Victoria mostra uma figura)) 

Alguns alunos dizem: Ele tá pintando. 

Victoria: What’s he doing? O que ele está fazendo? 

Vários alunos dizem: Pintando. 

Victoria: Pintando? 

Um aluno diz: Ele tá pintando. 

Victoria: Pintando o quê? 

Muitos alunos dizem: A parede! 

Victoria: Ok! Então, como é que a gente vai iniciar essa sentença? Como é que a gente vai iniciar essa 

sentença? 

Um aluno diz: He is painting wall. 

Victoria: Very good!  

((Vários alunos aplaudem)) 

Victoria: Ok, ok, thank you! 

(Aula 1 – Victoria) 

 

 No excerto 65, Victoria interagiu com os alunos, utilizando ora a língua portuguesa, 

ora a língua inglesa. Alguns alunos ofereceram a resposta em português e outros em inglês. 

Nesse caso, Victoria não precisou auxiliar os alunos a montar a sentença porque um aluno 

respondeu à pergunta da estagiária quase corretamente (na verdade, faltou o artigo “the”), o 

que provocou a euforia dos colegas, aplaudindo seu desempenho.  

 Para apresentar o vocabulário relacionado a vestimentas, Victoria escolheu alguns 

alunos e os convidou para ir à frente da sala e depois descreveu o que eles estavam vestindo. 

Depois, escreveu uma lista de palavras na lousa que está reproduzida a seguir e retirada do 

diário da pesquisadora:  

Excerto 66  

Blouse Dress Shorts Glasses 

t-shirt Tie Skirt Earrings 

Jacket Hat Socks Belt 

Coat Cap Shoes Hairband 

Raincoat Pants Sandals Ring 

 Jeans Tennis shoes Hot pants 

(Diário da pesquisadora) 
 

 

 Essas palavras deveriam ser usadas pelos alunos para descrever o que as pessoas das 

imagens mostradas por Victoria estavam vestindo. Assim, os alunos deveriam produzir 

sentenças, como por exemplo, She is wearing a white dress, a necklace and a belt. 

 Os dados apresentados sugerem que a concepção de língua que fundamentou a prática 

da estagiária foi estruturalista, pois ela focou na estrutura da língua, ou seja, como o tempo 

verbal presente contínuo é formado. Ela fazia perguntas para os alunos mostrando figuras e 

eles deveriam reproduzir a estrutura aprendida em uma sentença correspondente à imagem. A 
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língua não foi considerada como instrumento de interação social, mas como um conjunto de 

elementos que, combinados e obedecendo a certas regras, formam sentenças para expressar 

diversos significados. A estrutura trabalhada não foi relacionada a um contexto autêntico de 

uso da língua; em outras palavras, os alunos não tiveram a oportunidade de realizar tarefas em 

uma situação comunicativa, utilizando a linguagem explorada na aula.  

 Também a aula 2 ministrada por Victória apresentou o mesmo conceito de língua 

norteador, como indica seu plano de aula: 

 

Quadro 31 – Plano de aula de Victoria – AULA 2 

Data 06/12/2016 

Público-alvo Alunos do 8º ano 

Conteúdo  Adjectives of appearance, and order of adjectives 

Habilidades 

em foco 

Listening, Speaking, Reading and Writing 

Conhecimento 

prévio 

Order of Adjectives  

 

Objetivos  Ao final desta aula, os alunos deverão ser capazes de: consegui realizar uma 

descrição da aparência física das pessoas, utilizando-se da ordem dos adjetivos 

corretamente. 

Procedimentos  Irei introduzir este conteúdo indo diretamente para ele, para isso mencionarei que 

eles (os alunos) já devem ter visto frases assim: “Mary is a beautiful woaman” ou 

mesmo  Peter is a ugly boy”, e neste momento faça-os lembrarem de uma novela do 

sbt que tinha por nome “Ugly Betty”, trazendo para a realidade o uso e a 

necessidade de aprendermos este conteúdo. Após este momento, iniciarei a aula 

propriamente dita com os slides que preparei sobre o respectivo conteúdo. 

Apresentarei os slides, traduzindo-os somente quando quiçá surjam dúvidas quanto 

ao vocabulário que a imagem não dará de suprir está ausência de tradução. 

Avaliação  Ao decorrer da apresentação dos slides eles terão que colocar algumas frases na 

ordem correta, valendo do conteúdo “a ordem dos adjetivos”, que obviamente, 

iremos vê antes da realização desta atividade, essa primeira atividade farão todos 

juntos só falando dos seus respectivos lugares a ordem correta para mim reescrever 

e depois praticarmos a pronúncia. Já a segunda atividade avaliativa se dará em 

pequenos grupos, aos quais eles terão a tarefa de descrever as imagens das pessoas 

que eu lhes entregarei, primeiro fazendo um pequeno writing desta descrição, de 

acordo, como eu lhes mostrarei em um dos slides finais e por conseguinte 

escolhendo um membro do grupo para ler a descrição feita por eles ao demais 

grupos e colegas presentes. 

Recursos 

didáticos 

Data show, flascards, lousa, pincel 

Referências   [não há] 

 

 O conteúdo a ser trabalhado refere-se a adjetivos que caracterizam a aparência física 

de uma pessoa e a ordem que esses itens deve aparecer em uma frase, ou seja, apenas o 

componente lexical da língua recebe atenção. Novamente, a estagiária partiu da forma da 

língua e não do uso comunicativo do vocabulário em questão.  
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 Convém afirmar que no dia em que a aula 2 foi ministrada houve uma queda de 

energia na escola, o que impossibilitou o uso do equipamento do datashow, conforme estava 

previsto em seu plano de aula. Por conta disso, Victoria, segurando seu notebook, mostrava 

para os alunos os slides da apresentação em Power Point que havia preparado. Nos slides, 

estavam escritas algumas frases com adjetivos qualificando altura, peso, idade, cor dos olhos, 

tipo e comprimento de cabelo, por exemplo. 

 Em relação à caracterização do cabelo, o excerto seguinte refere-se ao momento em 

que Victoria mostra uma imagem em seu notebook com uma frase ao lado: 

Excerto 67  

Victoria: (...) Vamos lá. Oh o exemplo que tem aqui oh ((mostra a imagem e a frase no slide, 

segurando seu notebook)): my friend has got short curly black hair. Ok? My girlfriend, I’m sorry, my 

girlfriend has got short curly black hair, ok? Ok? Não? 

Uma aluna diz: Eu entendi. Cabelo curto, enroladinho e preto. 

Victoria: Very good! Isso mesmo, curtinho, enroladinho. 

(Aula 2 – Victoria) 

 

 Embora Victoria já tivesse apresentado os adjetivos referidos, possivelmente, a 

imagem contribui para o entendimento da aluna em relação ao significado da sentença em 

questão. 

 A seguir, é possível observar que a aluna-professora explica que devemos obedecer a 

uma ordem ao listar vários adjetivos em uma frase no que diz respeito à qualificação do 

cabelo: 

Excerto 68  

Victoria: Olha aqui oh, observação: primeiro vai vim o comprimento do meu cabelo, ok? Short, long 

ou medium. Depois, vai vim a forma do meu cabelo: o meu cabelo é ondulado, o meu cabelo é liso, 

meu cabelo é enrolado. Então, se meu cabelo for enrolado curly, se meu cabelo for liso straight, se 

meu cabelo for ondulado wavy, ok? E, por fim, antes da palavrinha cabelo vai vim a minha color, ok? 

A minha cor. 

(Aula 2 – Victoria) 

 

 Também no que concerne à ordem dos adjetivos, o trecho seguinte retirado do diário 

da pesquisadora mostra um exemplo que Victoria escreveu na lousa: 
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Excerto 69  

A estagiária escreveu um exemplo na lousa da seguinte maneira: 

   long curly black  

My mother has short straight brown hair. 

   medium wavy blond  

     red  

   Size Type Colour  

 

Ela falou sobre a ordem dos adjetivos, mostrando que o comprimento do cabelo aparece antes do tipo 

que, por sua vez, vem antes da cor. (...) Após a explicação, a estagiária escreveu quatro frases na 

lousa e os alunos deveriam colocar os adjetivos na ordem correta: 

 

1) She has got hair wavy, black, long. 

2) She has got hair blond, short. 

3) Tom has got eyes green. 

4) They have got eyes, big, beautiful, blue. 

(Diário da pesquisadora) 

 

 Como se pode notar, os alunos deveriam aprender vocabulário para ser capazes de 

produzir sentenças gramaticalmente corretas. Além disso, cada adjetivo tem uma determinada 

posição em uma oração que deve ser observada pelos alunos. A preocupação excessiva de 

Victoria com aspectos formais em detrimento da prática contextualizada de amostras 

linguísticas sugerida nos dados aponta para uma visão de língua enquanto sistema 

hierarquicamente organizado que parece não sofrer interferências do meio sócio-histórico-

cultural do qual faz parte. 

 De maneira semelhante, seu relatório de estágio também sugere a visão estruturalista 

de língua: 

Excerto 70  

O assunto que escolhi para ser trabalhado com esta turma foi o Present Contínuous, (...) então escolhi 

este tema porque tinha como objetivo utilizar esse tempo verbal para ensinar o vocabulário de 

vestimentas. 
(Relatório de estágio – Victoria) 

 

 Victoria afirmou no relatório que em sua primeira aula decidiu abordar um tempo 

verbal com o propósito de utilizá-lo com vocabulário relacionado a peças do vestuário. Assim, 

seu objetivo parece ser tornar os alunos capazes de produzir frases, como por exemplo, He is 

wearing jeans, a back T-shirt and sneakers. Ao invés de partir do uso comunicativo e 

autêntico, portanto contextualizado, de alguma estrutura, ela parte da forma da língua 

simplesmente para explorar a estrutura e depois praticar frases isoladas, o que revela sua visão 

tradicional e estruturalista de língua. 
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 Essa concepção parece ter sido construída ao longo dos anos escolares. Quando 

questionada na entrevista sobre como eram as aulas de inglês na escola pública, Victoria 

ofereceu a seguinte resposta: 

Excerto 71  

(...) nos primeiros anos, da 5ª até o 1º ano, eu tive uma boa professora de inglês. Ela tentava fugir só 

daquela questão do verbo to be. Tanto é que eu posso dizer que foi uma influência muito grande e 

positiva porque foi com ela que eu aprendi o alfabeto, foi com ela que eu aprendi a musiquinha do 

alfabeto e aprendi algumas coisas (...) Mas ainda assim era muito aquela questão de gramática-

tradução, voltada pro livro didático, muito texto, texto, tradução, texto, tradução, algumas atividades. 

Pouco ela trabalhava com a questão de dinâmicas, né, focando no speaking ou no listening, essas 

coisas. Porque até mesmo porque as nossas salas, eu nunca peguei sala com quantidade de alunos 

pequena, sempre foi de 45 pra cima. 

(Entrevista – Victoria) 

 

 Victoria afirmou que teve uma boa professora de inglês na escola, que trazia 

atividades interessantes, além de tópicos gramaticais. Porém, com o apoio do livro didático, o 

foco das aulas era na gramática e na tradução de textos. A estagiária sugere que não era 

possível trabalhar as habilidades de compreensão e produção oral, que seriam atividades mais 

dinâmicas, por conta do número elevado de alunos por sala. 

 No trecho seguinte da entrevista, Victoria abordou suas experiências como aluna de 

escolas particulares de idiomas: 

Excerto 72  

Victoria: Do cursinho, é eu tive vários professores. (...) Então assim, mesmo no cursinho tinha 

professores que trabalhavam muito com o método tradução, de tradução, gramática-tradução. Tinha 

um, que na verdade ele não era formado, mas ele tinha uma metodologia muito boa, ele não era 

formado em língua inglesa, mas ele ((é interrompida pela pesquisadora)) 

Pesquisadora: Ele era formado em quê, você lembra? 

Victoria: Hum ele tava cursando faculdade de medicina, eu lembro, mas ele tinha muito gosto pelo 

inglês, então ele sabia muita coisa. E aí ele era mais a questão comunicativa mesmo, focava mais na 

comunicação. E era bom as aulas dele porque ele criava todo um cenário, ele criava um contexto, por 

exemplo: hoje vocês vão estar no aeroporto. Que coisas vocês podem comprar no aeroporto? Quais 

informações vocês podem pedir no aeroporto? O que você precisa saber? Você precisa saber como 

perguntar ir ao banheiro e tudo o mais. E ele criava um cenário pra depois a gente, já com o cenário, 

imaginar na nossa cabeça, a gente, começar a formular as perguntas. Já os outros professores não, eles 

iam muito pelo livro e ele não, ele fugia um pouco, ele dava aquele conteúdo, mas de uma outra 

maneira. Eu achava isso bastante interessante. E esse já foi o professor que eu tive no centro, numa 

escola de idiomas do centro. Já na ((nome da escola)), os professores eram muito bons, mas eles 

seguiam também a questão de um cronograma. Eles passavam vídeos e aí davam o script pra gente e 

a gente tinha que completar certas coisas. Ouvíamos música, cheguei a fazer algumas apresentações 

que tínhamos que cantar, escolher uma música e cantar que valia nota, uma das avaliações finais. E, 

assim, eu vejo que da ((nome da escola)) era mais diversificados, focava bastante modalidades pra ver 

que o aluno se sairia melhor, precisa melhorar isso ou aquilo. Já nesse do centro não. Tirando esse 

professor que eu citei e um outro que se sobressaiu, os outros era como se fosse professor de escola 

pública. (...) mas esse professor marcou bastante por essa questão, era bem comunicativo, bem 

extrovertido e aí ficou gravado ((risos)). 

(Entrevista – Victoria) 
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 De acordo com o excerto 72, Victoria teve vários professores que apresentavam 

diferentes abordagens de ensino. A estagiária destacou um professor que teve, cujas aulas 

eram muito boas, embora ele não fosse formado na área. Segundo Victoria, suas aulas eram 

bem comunicativas, ele criava um cenário no qual amostras linguísticas poderiam ser 

utilizadas para cumprir um determinado objetivo, como por exemplo, em um aeroporto, 

prática bem típica da abordagem comunicativa. Victoria sugere que ele trabalhava com 

gramática de modo contextualizado, referido por ela como “de uma outra maneira”. 

Considero relevante destacar a seguinte fala da estagiária: “Tirando esse professor que eu citei 

e um outro que se sobressaiu, os outros era como se fosse professor de escola pública”. A 

aluna-professora sugere que o professor que trabalha com gramática descontextualizada é o da 

escola pública, ao passo que nas escolas de idiomas é possível encontrar professores que 

desenvolvam atividades comunicativas e, por isso, mais agradáveis. Outro aspecto que julgo 

pertinente salientar é a ausência da formação enquanto professor de línguas apresentada pelo 

bom professor na avaliação de Victoria. Possivelmente, esse professor planejava suas aulas 

com base em seu conhecimento intuitivo sobre o que é uma boa aula de inglês e foi bem 

sucedido em suas ações acidentalmente. Embora seu trabalho seja eficaz, os conhecimentos 

teórico-práticos construídos ao longo do curso de formação são essenciais para o fazer 

pedagógico teoricamente fundamentado do professor de línguas.  

 O relato de Victoria sugere que em suas experiências enquanto aprendiz de línguas 

foram predominantes as aulas orientadas por uma concepção tradicional e estruturalista de 

língua, que parece ter exercido forte influência em sua prática no estágio supervisionado. Esse 

conceito parece ter sido internalizado por Victoria e, portanto, foi norteador de suas aulas. 

 Por outro lado, sua concepção de língua verbalizada na entrevista diz respeito à norma 

culta: 

Excerto 73  

Victoria: Língua é o padrão, porque por mais que a gente fale tanto, mas língua eu acredito que ainda 

seja um padrão porque sabemos que existe a língua e a fala. Então, a língua é aquilo que nós 

deveríamos fazer, digamos assim, nós deveríamos falar perfeitamente assim que nem tá no dicionário, 

que nem tá nos livros de gramática. Mas na vida real a gente sabe que não é assim, a gente fala: nóis 

vai, nóis vem, a gente. (...) Então, eu acredito que a língua é aquele modelo bonitinho que todos 

deveriam seguir, mas que nem todos seguem ou por questões educativas, ou por questões financeiras 

ou por vários outros fatores. 

Pesquisadora: Certo. E aí você definiria então em oposição à fala e a fala seria? 

Victoria: A fala seria o linguajar cotidiano, acredito que a fala seria os dialetos, a fala seria 

envolvendo esse outro lado. 

Pesquisadora: Tá, uhum. E essa visão de língua que você tem hoje é diferente de seu entendimento 

antes de cursar a disciplina de Metodologia, você tinha uma outra visão naquela época ou não? 

Victoria: Sim, eu não tinha essa visão não ((risos)). 

Pesquisadora: Não tinha essa visão não? Ah. Como que era sua visão? 
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Victoria: Na verdade, eu confesso que eu nunca tinha parado pra pensar nessa questão de língua, fala, 

como é que se diz, variações linguísticas e tudo mais. E foi uma coisa que veio pra agregar mesmo. A 

gente sabe que já existia, né, nós sabemos que existia, conhecemos, mas assim o fato de refletir sobre 

ainda não tinha feito. 

Pesquisadora: Teve alguma disciplina que motivou vocês a refletirem, é isso ou não? 

Victoria: Isso. 

Pesquisadora: Em que momento você começou a pensar sobre isso? 

Victoria: Quando fizemos Introdução à Linguística, se eu não me engano, foi Introdução à 

Linguística, bem no comecinho mesmo e Metodologia vez ou outra nós nos remetíamos também essa 

questão. Mas Introdução à Linguística ajudou bastante a refletir sobre isso. 

(Entrevista – Victoria) 

 

Para Victoria, a língua refere-se à norma culta ou padrão, que é a variedade de 

prestígio da língua. Ela dicotomizou língua e fala, possivelmente fazendo referência à 

Linguística saussureana; no entanto, ela parece distorcer os conceitos propostos por Saussure. 

Para o linguista, língua é o sistema de signos organizados hierarquicamente, enquanto a fala é 

a realização individual desse sistema. Na visão de Victoria, língua diz respeito à norma culta 

da língua, ao passo que a fala trata-se do registro coloquial, do uso ordinário da língua. Parece 

haver, portanto, uma confusão conceitual, além de uma visão reducionista de língua. Embora 

Victoria atribua relevância para a disciplina de Introdução à Linguística no que tange à 

reflexão sobre o conceito de língua, fica sugerido nos dados que ela não compreendeu os 

conceitos propostos por Saussure adequadamente, tampouco internalizou conceitos 

científicos. 

Outra contradição pode ser verificada nos dados gerados pelo questionário 2 no que 

concerne à concepção de língua apresentada por Victoria. O excerto seguinte refere-se a um 

trecho da resposta oferecida à questão: Compare seus conceitos de língua, ensino e 

aprendizagem aos dos professores observados. 

Excerto 74  

(...) concordei com aquele que adotava o conceito de língua como algo vivo e mutável, capaz de 

sofrer influência do povo que dela se apropria. 

(Questionário 2 – Victoria) 

 

 Interessante observar que a estagiária defende a visão de língua como algo vivo que 

recebe interferências de seus usuários, o que é bem diferente do conceito tradicional 

evidenciado em suas aulas por ocasião do estágio supervisionado. Os dados sugerem que o 

conceito orientador da prática de Victoria refere-se a um conceito internalizado tradicional e 

cotidiano, visto que foi construído nas relações sociais do dia a dia, ao passo que o conceito 

de língua mais contemporâneo e compatível com a perspectiva sociocultural ainda não foi 

assimilado pela aluna-professora. 
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 Ao longo desta seção dedicada à investigação do conceito de língua revelado pelas 

práticas e pelos discursos das três participantes no âmbito do estágio supervisionado, busquei 

discutir os resultados alcançados com a análise dos dados. Foi possível verificar incoerências 

e contradições entre os conceitos inferidos das práticas e dos discursos. No quadro 32, 

sintetizo esses conceitos e também retomo aqueles obtidos por meio do questionário 1 no 

início da pesquisa: 

 

Quadro 32 – Conceitos de língua das professoras em formação nas fases 1 e 2 

Professoras 

em formação 

Conceitos de língua 

 Questionário 1 Aula Relatório Entrevista 

Pandora Instrumento de 

comunicação 

Conjunto de 

estruturas 

Conjunto de estruturas Instrumento de 

comunicação 

Maria Alice Instrumento de 

comunicação 

Conjunto de 

estruturas 

Conjunto de estruturas Cultura 

Victoria Algo universal Conjunto de 

estruturas 

Conjunto de estruturas Norma culta 

 

 De acordo com o quadro 32, tanto nas aulas quanto nos relatórios das três alunas-

professoras foi possível identificar o conceito estruturalista de língua possivelmente formado 

ao longo dos anos escolares, configurando-se, portanto, como um conceito cotidiano saturado 

de concretude e com forte impacto em suas práticas. Os dados sugeriram que as professoras 

em formação não estão conscientes desse conceito que foi internalizado, pois na entrevista e 

também no questionário 1, aplicado na fase 1, foram verbalizados outros conceitos, conforme 

se vê no quadro anterior. Além disso, os dados gerados pelo questionário 2 indicaram 

dificuldades enfrentadas pelas estagiárias ao oferecer a definição para o conceito de língua. 

Conforme argumenta Vigotski (2010, p. 346), quando se apreende um conceito científico, é 

possível defini-lo facilmente, aplicá-lo em diferentes operações lógicas e descobrir a sua 

relação com outros conceitos; porém o conceito científico revela a sua fraqueza no campo em 

que o conceito cotidiano é forte, isto é, “no campo do emprego espontâneo do conceito, da sua 

aplicação a uma infinidade de operações concretas, da riqueza do seu conteúdo empírico e da 

sua vinculação com a experiência pessoal.” Nesse sentido, a análise dos dados sugeriu, no que 

tange ao conceito de língua, que as estagiárias apresentam conceitos cotidianos tradicionais e 

indícios de desenvolvimento de conceitos científicos, visto que eles não foram facilmente 

definidos e tampouco empregados em suas práticas pedagógicas nos estágios. 

 Vimos que nas aulas da disciplina de Metodologia I no curso de formação foram 

introduzidos dois conceitos científicos de língua, considerando um paradigma estrutural e um 
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comunicativo. No entanto, os conceitos foram diretamente transmitidos, o que não 

proporciona uma assimilação verdadeira do conceito, mas apenas da palavra (VIGOTSKI, 

2010). Nesse caso, o conceito é captado mais de memória do que de pensamento, o que 

inviabiliza a tentativa de emprego consciente do conceito assimilado. Convém retomar a forte 

crítica que Vigotski (2010, p. 247) dirige a esse tipo de ensino: “esse método de ensino de 

conceitos é a falha principal do rejeitado método puramente escolástico de ensino, que 

substitui a apreensão do conhecimento vivo pela apreensão de esquemas verbais mortos e 

vazios.” Assim, defendo a formação do professor de línguas sob a perspectiva sociocultural 

(JOHNSON, 2009; JOHNSON e GOLOMBEK, 2011, 2016; VIEIRA-ABRAHÃO, 2012; 

SALOMÃO, 2013; LANTOLF e POEHNER, 2014; LIMA, 2017, por exemplo)  a fim de 

contribuir para o desenvolvimento do pensamento conceitual do professor.   

 

4.3.2 Ensino 

 

 Em relação ao conceito de ensino inferido das práticas e discursos das estagiárias, os 

dados sugeriram que o ensino foi concebido como transmissão de conhecimentos. Elas 

assumiram o papel de detentora do conhecimento gramatical que deveria ser transmitido para 

os alunos. Entretanto, foi recorrente nos dados das práticas das alunas-professoras momentos 

em que parece haver indícios de mediação: houve uma preocupação em ativar o conhecimento 

prévio dos alunos antes de apresentar o conteúdo da aula por meio de diversas perguntas que, 

muitas vezes, eram respondidas corretamente pelos alunos. Assim, as estagiárias não viam os 

alunos como tabulas rasas, o que é típico da abordagem tradicional de ensino enquanto 

transmissão de conhecimentos (FREIRE, 1987; KUMARAVADIVELU, 2003). As constantes 

interações observadas nas aulas das três participantes com os alunos parecem atribuir 

relevância ao conhecimento trazido pelos alunos sobre o conteúdo a ser trabalhado.  

 O excerto seguinte retirado da aula 2 de Pandora mostra o momento em que ela 

corrige uma atividade sobre o caso genitivo. Os alunos deveriam reescrever algumas frases 

utilizando o caso genitivo. A frase que deveria ser reescrita enfocada no trecho em questão é 

Martha is the girlfriend of Andy: 

Excerto 75  

Pandora: Vamos lá: Martha is the girlfriend of Andy, como é que vai ficar? 

Alguns alunos falam ao mesmo tempo: (incompreensível) 

Pandora: Como é que vai ser? Martha, primeiro Martha, ok? Martha? 

Um aluno diz: Apóstrofe. 

Pandora: Apóstrofe? 

Um aluno diz: Apóstrofe s. 



182 
 

Pandora: Tem certeza que o apóstrofe é aqui? 

Alguns alunos dizem: Não, não! É no Andy. 

Pandora: É no Andy. Mas como é que vai ficar? Martha? 

Alguns alunos falam ao mesmo tempo: (incompreensível) 

Pandora: Martha is? 

Alguns alunos falam: Andy 

Pandora: Andy, isso. E agora Andy? 

Um aluno diz: Apóstrofe s. 

Pandora: Apóstrofe s. 

Um aluno diz: Girlfriend. 

Pandora: Girlfriend, ok? Girlfriend todo mundo sabe o que significa, né? Então, Martha is Andy’s 

girlfriend, ok? Porque a namorada é do? Andy. Então, seria com ele que aconteceria o genitive, ok? 

(Aula 2 – Pandora) 

 

 Os dados anteriores sugerem que a estagiária procurou mediar o conhecimento dos 

alunos a respeito do caso genitivo ao invés de oferecer as respostas corretas de imediato, 

tendo em vista a concepção tradicional de ensino como transmissão de informações. Assim, 

Pandora, por meio de várias perguntas que faz aos alunos sobre o tópico sendo estudado, 

buscou incentivar os alunos a pensarem na estrutura da frase e produzi-la. Esse procedimento 

parece ser mais característico do professor mediador do que do professor transmissor: o 

mediador abre espaço para o aluno pensar sobre a língua e arriscar, ao passo que o transmissor 

não privilegia o conhecimento prévio do aluno, atuando como o possuidor do conhecimento. 

 Um exemplo da prática enquanto transmissora do conhecimento pode ser visto no 

excerto seguinte retirado da aula 1 de Pandora, que mostra o momento em que ela pediu para 

os alunos que falassem em português as profissões que estavam ilustradas em diversas figuras 

para que, depois disso, ela apresentasse as palavras correspondentes em inglês: 

Excerto 76  

Pandora: Hum, eu gostaria que vocês falassem em português primeiramente os que eu vou mostrar. 

Aí eu vou escrever em inglês aqui na lousa, tá bem? 

(Aula 1 – Pandora) 

  

 Essa postura sugere que os alunos não conhecem as palavras em inglês, sendo a 

função da professora a introdução desse vocabulário. Pandora não considerou a possibilidade 

dos alunos já saberem algumas palavras e assumiu o papel de detentora do conhecimento. 

 Em seu relatório de estágio, foi possível inferir que Pandora entende o ensino como 

transmissão de conhecimentos. No excerto 77, ela comentou em seu relatório sobre sua 

primeira aula: 

Excerto 77  

Infelizmente, por conta do tempo, não pude realizar tudo o que havia planejado, mas a aula foi muito 

boa, na minha opinião. Ver os alunos participando já é muito gratificante para mim, porque assim, 

mesmo que não sejam os melhores alunos, eles participam e prestam atenção no que está sendo 
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repassado para eles. 

(Relatório de estágio – Pandora) 

  

 Pandora fez uma avaliação positiva de sua prática, embora não tivesse sido possível 

desenvolver todas as atividades previstas em seu planejamento em razão do tempo curto de 

duração da aula, que é 45 minutos. Esse balanço positivo da aula deveu-se à participação e 

interesse dos alunos durante a aula, segundo a estagiária. Ao utilizar a palavra “repassado”, 

Pandora sugere sua concepção de ensino: para ela, os conteúdos trabalhados são repassados, 

ou seja, transferidos ou transmitidos para os alunos.  

No excerto 78, também retirado de seu relatório, Pandora fez referência à aula 

ministrada por sua colega Victoria. Como elas estavam realizando o estágio na mesma escola, 

várias vezes uma assistia à aula ministrada pela outra como parte das atividades no âmbito do 

estágio. Vejamos o excerto: 

Excerto 78  

Mesmo com o problema da energia a aula fluiu e a professora estagiária conseguiu transmitir o 

assunto para os alunos.  

(Relatório de estágio – Pandora) 

 

 Pandora mencionou a segunda aula ministrada por Victoria em que houve a queda de 

energia. Em sua visão, apesar desse imprevisto, a estagiária não enfrentou grandes problemas 

e foi possível transmitir o assunto para os alunos. O verbo “transmitir” remete ao conceito 

tradicional de ensino que Pandora traz consigo. 

 Também na sessão de feedback 1, o uso do verbo “passar” faz referência ao conceito 

de língua como transmissão de conhecimentos: 

Excerto 79 

Aí ela nos apresentou, né, ela trabalhava uma gramática e ela me mostrou os assuntos que ela 

trabalhou com eles. E como ela tá terminando já as atividades deles, fechando nota, ela deixou a 

nossa escolha: ah, vocês podem escolher o que vocês desejarem passar pra eles, contanto que sejam 

essas coisas que a gente já trabalhou. Então, aí entre elas eu fiquei escolhendo, qual que eu escolho 

pra passar, né? 

(Sessão de feedback 1 – Pandora) 

  

 No excerto 79, Pandora contou como foi a seleção do conteúdo para ser abordado em 

sua aula. Ela disse que a professora de inglês da escola mostrou a gramática com a qual 

trabalhava e deixou Pandora livre para escolher um tópico que desejasse. De acordo com o 

excerto, para Pandora, o professor deve passar o conhecimento para o aluno. 

 Já na entrevista, o conceito de ensino verbalizado diz respeito à troca de experiências: 
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Excerto 80  

Ensino né, hum, eu acredito que é aquilo que a gente, tanto conteúdo que, não só conteúdo que é 

irrelevante, mas conteúdos relevantes, tanto de determinada disciplina quanto da própria experiência 

mesmo de vida do professor que passa para o aluno e daquela experiência que o aluno tem e que ele 

vai passar pro professor. Então, é essa questão do ensino mútuo, assim essa troca. E eu acho que o 

ensino não é só voltado pra trabalhar a disciplina, mas é essa questão do social mesmo, troca de 

experiências. (...) É essa questão da troca de experiências mesmo, né, as experiências tanto do 

professor com o aluno, uma coisa mais social. 

(Entrevista – Pandora) 

  

 Pandora acredita que ensinar é passar não somente conteúdos escolares, mas também 

experiências de vida para os alunos que, por sua vez, passam as suas experiências para o 

professor. Dessa forma, o ensino seria mútuo, uma troca com a participação do professor e do 

aluno, segundo a estagiária. Nesse caso, é atribuído um papel ativo ao aluno, ou seja, ele não é 

mais apenas receptor do conhecimento, mas também colaborador nesse processo. 

 Assim como Pandora, Maria Alice também parece atuar ora como transmissora, ora 

como mediadora do conhecimento em sala de aula. O excerto 81 retirado da aula 1 de Maria 

Alice sugere indícios de mediação: 

Excerto 81  

Maria Alice: E como é que é no inglês a regrinha pra eu dizer que eu estou fazendo alguma coisa? 

Primeiro, você vai colocar o sujeito. Quais são os pronomes? 
Um aluno diz: You! 
Maria Alice: Quem lembra? I, vamos repetir? I, you, he, she, it, we, you, they ((escreve na lousa e 

poucos alunos repetem)). Ihhh acho que vocês não almoçaram hoje não. 
(...) 
Maria Alice: Que? I, you, he, she, it, we, you and they! ((Maria Alice fala cada pronome e os alunos 

repetem)) Nada de day tá, que day é de dia. They ((enfatiza a pronúncia)) they, they ((faz o gesto com 

a língua para mostrar como o som deve ser produzido corretamente)) 
((Vários alunos repetem o pronome “they”)) 
Maria Alice: Muito bem. Então, pra aprender o –ing, xiiiiiiu! Temos primeiro que colocar o sujeito. 

Escolham aqui qual vocês querem ((aponta para os pronomes que escreveu na lousa)) 
Vários alunos falam: You, you! 
Maria Alice: You, ok. 
Vários alunos falam ao mesmo tempo: (incompreensível). 
Maria Alice: You, singular, você, tu, plural vocês, ok? Ok, depois, vamos prestar atenção. Colocaram 

o sujeito, né? Depois tem que colocar o verbo to be. Duvido que vocês sabem que que é verbo to be. 
Um aluno responde: Sim! 
Maria Alice: Tão cansado de ver. O que que é? 
Vários alunos falam ao mesmo tempo: (incompreensível) 
Maria Alice: É o ser/ estar que a gente usa are pro plural, o is pro singular e o am só pra esse aqui, né? 

((escreve os verbos na lousa ao lado dos pronomes)). Pode falar you am? No, you are, he is, she is, it 

is, ok? Então, qual que eu vou colocar aqui agora? 
Um aluno diz: Eu sei! É are! 
Vários alunos falam: Are! 
Maria Alice: Are, isso. Ok, já coloquei o sujeito you, o verbo to be e agora que que eu tenho que 

colocar aqui? 
Aluno diz: Não sei! 
Outro aluno diz: O verbo. 
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Maria Alice: O verbo, né? Mas eu vou colocar ele assim ou no –ing? 
Vários alunos respondem: No –ing! 
Maria Alice: No –ing, muito bem ((escreve a frase completa na lousa)). You are dancing. Repeat. 

((Alunos repetem)). 
Maria Alice: Isso. Você está? 
Um aluno diz: Dançando. 
Maria Alice: Isso, muito bem. Entenderam como é que é o -ing? Sujeito primeiro, ok? Anotem aí pra 

não esquecer (...) 

(Aula 1 – Maria Alice) 

 

 Nesse momento da aula, Maria Alice interagiu com os alunos a respeito do conteúdo 

trabalhado, que é o tempo verbal presente contínuo. Ela fez várias perguntas para os alunos a 

fim de montar a estrutura do tempo verbal com a ajuda da turma. Parece haver indícios de 

mediação nesse trecho da aula de Maria Alice porque ela procurou não oferecer ou transmitir 

a resposta correta aos alunos, mas incentivá-los a pensar sobre a estrutura da língua. Em 

outras palavras, Maria Alice parece mediar o conhecimento que os alunos já trazem sobre a 

língua, auxiliando-os por meio de suas perguntas. 

 Em seu relatório de estágio, não foram gerados dados que possam sugerir sua 

concepção de ensino. 

 Na entrevista, Maria Alice afirmou que ensino é troca de conhecimentos, como se vê 

no excerto 82: 

Excerto 82  

Ensino é, como é que eu posso falar, troca de conhecimentos, é uma troca de conhecimentos. 

Subentende-se que o professor sabe mais do que o aluno, né? Só que isso é mentira, isso é uma 

mentira muito grande. Claro que você não pode comparar, por exemplo, uma criança de 5 anos com 

um adulto de 30, claro que o adulto vai saber mais porque ele viveu mais. Mas dentro da sala de aula, 

né, quando você tá ensinando pro seu aluno o conteúdo, você tá tanto ensinando quanto você tá 

aprendendo porque o aluno quando ele participa ele já puxa uma outra coisa e o outro já pergunta 

uma outra coisa e às vezes você não sabe responder, mas o outro já sabe. Então, o ensino, ele é muito 

relativo, não é só troca de, não é só conteúdo, quer dizer, não é só passar conteúdo. (...) Então, como 

eu tava te dizendo, a experiência, ela é muito importante. Algumas coisas você aprende mais na 

experiência do que na teoria, na prática, como eu digo. (...) a prática, ela me ensinou a como lidar 

com alunos difíceis no sentido de comportamento. A prática me ensinou a entender a dificuldade do 

meu aluno, o que que ele gosta, o que que ele não gosta, o que que ele sabe, o que que ele não sabe. A 

prática me ensinou a transmitir de uma maneira, digamos assim, ser mais desinibida porque o 

professor não pode ser tímido, o professor, ele tem que ser seguro, me ensinou a ter segurança nas 

minhas aulas. Então, isso tudo é muito importante, coisa que na teoria você não aprende. 

(Entrevista – Maria Alice) 

 

A estagiária sugere que na sala de aula o professor não é o detentor do conhecimento, 

pois os alunos trazem muitos conhecimentos que não podem ser ignorados e, às vezes, o 

professor desconhece vários assuntos que os alunos dominam. Por isso, o ensino deve ser 

visto como troca, segundo Maria Alice, já que tanto professor quanto aluno ensinam e ambos 
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aprendem. Para ela, ensinar não é apenas passar o conteúdo, tendo em vista a concepção 

bancária de educação (FREIRE, 1987). Considero pertinente destacar novamente a opinião de 

Maria Alice no que tange à lacuna entre teoria e prática: ela afirmou que muitas coisas são 

aprendidas mais na experiência do que na teoria e citou alguns exemplos. Dentre eles, ela 

apontou que a prática a ensinou a ser menos tímida, transmitindo o conteúdo com segurança 

em sala de aula. A utilização do verbo “transmitir” alude ao conceito tradicional de ensino e 

sugere o entendimento de Maria Alice em relação ao ensino. Embora ela verbalize que ensino 

é troca de conhecimentos, seu discurso revela o conceito de ensino enquanto transmissão de 

conhecimentos que parece estar internalizado. 

Como vimos, o componente lúdico é essencial nas aulas de Maria Alice, conforme se 

vê também no excerto 83 retirado da sessão de feedback 1: 

Excerto 83 

(...) eu não sei se você percebeu, eu gosto de brincar com os alunos, eu gosto de (incompreensível). 

Eu vejo logo: esse aluno é adolescente, adolescente gosta de uma bagunça, né? Então, eu brinco um 

pouquinho (...). Porque não dá pra bater de frente, entendeu? (...) na hora de chamar atenção, tem que 

chamar atenção, na hora de brincar, acho que não tem problema brincar. 

(Sessão de feedback 1 – Maria Alice) 

 

As aulas de Maria Alice no estágio supervisionado parecem receber interferências de 

sua prática como professora de crianças pequenas. Para ela, há momentos em que o professor 

precisa chamar a atenção dos alunos, utilizando sua autoridade em sala de aula; porém, há 

situações em que fazer brincadeiras é interessante e benéfico. Assim, seu conceito de ensino 

envolve o lúdico e as brincadeiras. 

Os dados gerados por Victoria são semelhantes ao que foi observado com Pandora e 

Maria Alice. O trecho seguinte retirado da primeira aula de Victoria aponta para indícios de 

mediação: 

Excerto 84  

Victoria: Se eu pedisse pra vocês desenvolver essa imagem aqui ((mostra a figura)) escrever uma 

frase pra ela, como é que ficaria? 
Alguns alunos dizem: Estou comendo. 
Victoria: Eu estou comendo? Ou ela está comendo? 
Alguns alunos dizem: Ela. 
Victoria: Então, como é que ficaria? Ela está comendo. 
Um aluno diz: She is 
Victoria: She is, começamos bem. She is, quê mais? 
Alguns alunos falam ao mesmo tempo: (incompreensível). 
Victoria: Eu sei que o verbo comer é isso aqui ((escreve na lousa)). Pra mim fazer ele ficar comendo, 

o que é que falta aí? 
Um aluno diz: -ing ((pronúncia em português e em inglês)) 
Victoria: -ing ((pronúncia em português)), muito bem.  
Um aluno diz: Ah fala –ing mesmo ((pronuncia como se fosse uma palavra em português)) 
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Victoria: ((risos)) Ok, todos concordam que ela tá fazendo essa ação? Todos concordam que ela tá 

fazendo essa ação? Ok? Então, repitam comigo: she is ((poucos alunos repetem)) everybody. She is 

((alunos repetem)) eating ((alunos repetem)). Ok, thank you. 

(Aula 1 – Victoria) 

 

Victoria procurou incentivar a participação dos alunos, pedindo-lhes para montar uma 

frase que expressasse o que estava ilustrado na imagem que segurava em suas mãos. Assim, 

os alunos deveriam utilizar o tempo verbal estudado. Eles ofereceram respostas e a estagiária 

parecia mediá-las a fim de motivar os alunos a continuarem arriscando. Victoria não 

disponibilizou as respostas corretas imediatamente, mas buscou obtê-las dos alunos, 

utilizando a mediação. 

 No relatório produzido por Victoria, há referências ao conceito de mediar e facilitar o 

conhecimento, como se pode ver no excerto 85: 

Excerto 85  

Nosso papel na escola é mediar e facilitar o conhecimento desses jovens com esta língua estrangeira 

que está mais presentes em nosso dia a dia do que eles imaginam, e não antipatiza-los contra o 

idioma, mostrar que realmente é algo difícil de ser apreendido e que somente os mais super dotados 

terão habilidade para isso. 

(Relatório de estágio – Victoria) 

 

A aluna-professora afirmou que o papel do professor na escola é mediar e facilitar o 

conhecimento dos alunos na língua inglesa ao invés de tornar o estudo da língua desagradável 

e entediante, em que apenas os mais inteligentes serão capazes de dominá-la. A estagiária 

parece desconhecer ou não ter compreendido muito bem os conceitos de mediação e 

facilitação, pois ela utiliza a conjunção aditiva “e” sugerindo que são conceitos semelhantes. 

Na verdade, como vimos anteriormente, o professor mediador e o professor facilitador 

desempenham funções diferentes. Além disso, enquanto o professor que facilita o 

conhecimento está inserido na perspectiva piagetiana, com um viés mais cognitivo, o 

professor que faz a mediação é mais compatível com a perspectiva sociocultural. 

Considerando os dados obtidos com a entrevista, Victoria concebe ensino como 

transferência de conhecimentos: 

Excerto 86 

Eu definiria ensino como uma aprendizagem que eu já possuo e to tentando passar pra outra pessoa, 

seja o meu aluno da escola de idiomas, seja o meu aluno da escola pública. Eu não posso ensinar algo 

que eu não sei. Então, eu tenho que ter aquisição daquilo pra depois eu ensinar a pessoa. Eu acredito 

que ensino seria isso: um conhecimento prévio, um conhecimento já adquirido, já trabalhado pra 

depois ser repassado. 

(Entrevista – Victoria) 
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 As expressões utilizadas por Victoria relacionadas ao ensino como “passar pra outra 

pessoa” e “ser repassado” remetem à concepção de ensino como passagem ou transferência de 

conhecimentos, em que o conhecimento é tido como algo pronto, acabado que é adquirido e 

depois repassado adiante. 

Os dados gerados no questionário 2 revelam outro conceito de ensino, como mostra o 

excerto seguinte, que é parte da resposta à pergunta: Compare seus conceitos de língua, 

ensino e aprendizagem aos dos professores observados: 

Excerto 87 

(...) dá-se através não só de um ambiente favorável, como também pela metodologia utilizada pelo 

professor em questão para estimular e motivar a busca por conhecimentos, ao ponto de gerar 

aprendizagem. 

(Questionário 2 – Victoria) 

 

 De acordo com o excerto 87, ensino diz respeito a ações do professor em um ambiente 

favorável para motivar a busca por conhecimentos e levar à aprendizagem. Victoria atribuiu 

importância à criação de um ambiente que propicie a aprendizagem, uma visão de ensino 

semelhante àquela introduzida no curso de formação. Na disciplina de Metodologia I, 

conforme foi discutido, Mário apresentou dois conceitos de ensino: transmissão de 

conhecimentos, que é criticada por ele, e facilitação de aprendizagem, defendida pelo 

formador. Facilitar a aprendizagem, segundo ele, é criar na sala de aula condições 

pedagógicas, psicológicas, afetivas e metodológicas favoráveis à aprendizagem. 

 Os dois conceitos de ensino trabalhados no curso de formação foram observados nas 

práticas e nos discursos das alunas-professoras. Vimos que ensino enquanto transmissão de 

conhecimentos foi inferido das aulas das três estagiárias e dos discursos de Pandora (relatório 

de estágio) e Victoria (entrevista), ao passo que facilitar o conhecimento foi o conceito 

observado no discurso de Victoria nos dados gerados por seu relatório. Além dessas visões no 

que tange ao ensino, foram identificados nos dados indícios de mediação nas aulas das três 

professoras em formação. No entanto, o conceito de ensino como transmissão de 

conhecimentos parece ser um conceito internalizado, tendo em vista que aparece tanto nas 

práticas quanto nos discursos das estagiárias. Os dados sugerem que não se trata de conceito 

científico porque as definições oferecidas pelas alunas-professoras não foram embasadas em 

perspectivas teóricas e nem apresentaram um nível elevado de abstração, mas uma linguagem 

simples e coloquial, sugerindo conhecimentos adquiridos na experiência direta do dia a dia. 

 O quadro 33 apresenta os conceitos de ensino evidenciados na análise dos dados: 
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Quadro 33 – Conceitos de ensino das professoras em formação nas fases 1 e 2 

Professoras 

em formação 

Conceitos de ensino 

 Questionário 1 Aula Relatório Entrevista 

Pandora Transmissão de 

conhecimentos 

Transmissão de 

conhecimentos/ 

Indícios de mediação 

Transmissão de 

conhecimentos 

Troca de 

experiências 

Maria Alice Transmissão de 

conhecimentos 

Transmissão de 

conhecimentos/ 

Indícios de mediação 

- Troca de 

conhecimentos 

Victoria Transmissão de 

conhecimentos 

Transmissão de 

conhecimentos/ 

Indícios de mediação 

Facilitação de 

conhecimentos 

Transmissão de 

conhecimentos 

 

Como se pode ver no quadro 33, não há uma coerência entre os conceitos de ensino 

obtidos nos instrumentos de geração e coleta de dados utilizados nas fases 1 e 2, sugerindo 

também que se tratam de conceitos cotidianos. Os conceitos científicos, que são 

conscientizados, ao contrário dos cotidianos, podem proporcionar uma maior coerência nas 

práticas e discursos, além de possibilitar ao professor a capacidade de justificar sua prática e 

refletir teoricamente sobre ela. Assim, o pensamento conceitual pode contribuir para 

aproximar a teoria e a prática ao favorecer uma prática pedagógica teoricamente informada.  

 

4.3.3 Aprendizagem 

 

No que tange ao conceito de aprendizagem, os dados revelaram que a visão mais 

recorrente inferida das práticas e dos discursos das alunas-professoras refere-se à aquisição de 

conhecimentos. Esse conceito foi verificado nas aulas de Pandora, Maria Alice e Victoria. 

Para elas, aprender significa adquirir ou absorver o conteúdo transmitido na aula. A fim de 

favorecer a aprendizagem, para elas, a repetição é fundamental. Essa estratégia para a 

aprendizagem foi frequentemente utilizada pelas estagiárias, como mostram os excertos 

retirados das aulas de Pandora, Maria Alice e Victoria, respectivamente: 

Excerto 88 

Pandora: Bom, eu gostaria também novamente que vocês repetissem comigo, pode ser? 

Vários alunos respondem: Pode. 

Pandora: Vamo lá: policeman ((alunos repetem)), policeman ((alunos repetem)), soldier ((alunos 

repetem)), soldier ((alunos repetem)), actress ((alunos repetem)), actress ((alunos repetem)), musician 

((alunos repetem)), só vocês ((alunos repetem musician)), muito bom! Dentist ((alunos repetem)), só 

vocês ((alunos repetem dentist)), bus driver ((alunos repetem)), só vocês ((alunos repetem bus 

driver)), artist ((alunos repetem)), só vocês ((alunos repetem artist)), student ((alunos repetem)), só 

vocês ((alunos repetem student)), student ((alunos repetem)), actor ((alunos repetem)), só vocês 

((alunos repetem actor)), teacher ((alunos repetem)), não é teacher ((pronúncia incorreta)), teacher 
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((alunos repetem)), doctor ((alunos repetem)), só vocês ((alunos repetem doctor)), singer ((alunos 

repetem)), só vocês ((alunos repetem singer)), ok? 

(Aula 1 – Pandora) 

 

Excerto 89 

Maria Alice: Ok. ((se dirige à turma)) Agora vamos corrigir. Eu vou falar a palavra e vocês vão 

repetir, ok? 
Maria Alice: Teach ((alunos repetem)), teach ((alunos repetem)), teaching ((alunos repetem)), write 

((alunos repetem)), writing ((alunos repetem)), eat ((alunos repetem)), eating ((alunos repetem)), 

drink ((alunos repetem)), drinking ((alunos repetem)), read ((alunos repetem)), reading ((alunos 

repetem)), speak ((alunos repetem)), speaking ((alunos repetem)), shop ((alunos repetem)), shopping 

((alunos repetem)). 

(Aula 1 – Maria Alice) 

 

Excerto 90 

Victoria: Vamo lá. Repitam comigo: he is ((alunos repetem)) he is drinking water ((alunos repetem 

incorretamente)) Mais uma vez: he is drinking water ((alunos repetem)). Tá muito fraco, vocês não 

merendaram não ainda! Tá bom. One more time, one more time. He is, everybody no 

(incompreensível) He is drinking water ((alunos repetem cada um em um ritmo)). Tá bom, tá. She is 

((alunos repetem)), she is ((alunos repetem)) eating ((alunos repetem)) ok. Remember, this picture, 

the first, the second, the second picture: he is ((alunos repetem)) painting the wall ((alunos repetem)). 

Ok, one more time: He is ((alunos repetem)) painting the wall ((alunos repetem)). Ok, the last, the 

last: he is drinking water ((alunos repetem)), he is drinking water ((alunos repetem)). 

(Aula 1 – Victoria) 

 

De um modo geral, as estagiárias propuseram atividades, cujo objetivo foi verificar se 

o conteúdo ensinado foi assimilado pelos alunos, ou seja, se eles aprenderam a estrutura e o 

vocabulário transmitidos de modo interativo. Assim, o foco está no produto: se os alunos 

conseguiram reproduzir o conhecimento, houve aprendizagem.  

Na sessão de feedback 1, quando questionada se o objetivo da aula foi atingido, 

Pandora fez a seguinte afirmação: 

Excerto 91 

Eu espero que sim. Eu iria ver com a avaliação, se eles iriam conseguir reproduzir. 

(Sessão de feedback 1 – Pandora) 

 

Como não houve tempo suficiente para a realização da última atividade proposta por 

Pandora, como já foi afirmado, que tinha o propósito de avaliação, não foi possível verificar a 

aprendizagem dos alunos, de acordo com a aluna-professora. Ser capaz de reproduzir o 

conhecimento apresentado na aula é indicativo de que ocorreu aprendizagem na perspectiva 

de Pandora. 

Os dados mostraram que o uso frequente da repetição teve a função de reforçar o 

conhecimento adquirido, além de possibilitar a prática da pronúncia. A repetição também é 

importante para desenvolver a produção oral e conhecer a língua, de acordo com o excerto 92 
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retirado do relatório de estágio de Pandora: 

Excerto 92 

Fazer com que os alunos falem é um dos pontos mais altos em uma aula de inglês. Mesmo que 

estejam apenas repetindo palavras e frases, eles estão falando, estão praticando a pronúncia das 

palavras em inglês, estão conhecendo, então essa parte não deixa de ser importante. No entanto, 

sempre nos deparamos com a escassez dessa prática dentro da sala de aula de uma escola pública. 

Poucos são os professores que estão realmente engajados e preocupados com a aprendizagem de seus 

alunos e isso, de certa forma, nos entristece. 

(Relatório de estágio – Pandora) 

  

Segundo Pandora, a repetição não é incentivada durante as aulas de inglês na escola 

pública, o que mostra a falta de comprometimento dos professores com a aprendizagem de 

seus alunos. Em outro trecho de seu relatório, a estagiária apontou que a prática da pronúncia 

configura-se como um momento em que os alunos participam da aula de maneira satisfatória: 

Excerto 93 

A participação dos alunos foi boa, principalmente no momento de prática da pronúncia. Percebi que 

isso é uma das coisas que funciona com eles. 

(Relatório de estágio – Pandora) 

 

 Na entrevista, Pandora explicitou as razões de utilizar frequentemente a repetição em 

suas aulas: 

 

Excerto 94 

(...) no Estágio I quando a gente foi observar, eu percebi que as professoras que eu observei, elas 

deixavam de lado, acabavam deixando de lado, elas focavam tanto na gramática que deixavam de 

lado a pronúncia, trabalhar a pronúncia, né, dos alunos, fazer com que eles se comunicassem. Então, 

eu tentei, né. Ao ver isso, ao ver os professores na universidade disseram pra gente que sim, é muito 

importante trabalhar isso, que é a partir daí que o aluno vai gostar ou não da sua aula, né. E isso vai 

fazer eles aprenderem. Então, eu tentei voltar pra isso, trabalhar a gramática sim, né, mas tentar 

trabalhar essa outra questão, né, praticar a pronúncia porque os professores esqueciam mesmo de 

trabalhar com os alunos. E eu acredito que isso foi um ponto assim, um ponto positivo, foi o que eu 

peguei mesmo das aulas, né? De não esquecer, não esquecer desse ponto porque é um ponto muito 

importante. Por que o que adianta eu passar uma coisa pros alunos se eles não vão saber falar aquilo? 

Só escrever. 

(Entrevista – Pandora) 

 

 A estagiária mostrou que fez uso da repetição para praticar a pronúncia porque os 

professores observados por ela no estágio de observação não dedicavam atenção à prática da 

pronúncia, o que é muito importante, tendo em vista o que ela aprendeu no curso de formação. 

De acordo com Pandora, os professores universitários ensinaram que é necessário trabalhar a 

pronúncia dos alunos para possibilitar sua aprendizagem e Pandora assim o fez.  

 Ainda em sua entrevista, Pandora sugere que ensino e aprendizagem são processos 

relacionados, visto que quando se ensina também se aprende, como pode ser visto no excerto 
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95: 

Excerto 95 

Eu acredito que é parecido com o ensino porque na hora, quando a gente ensina a gente também tá 

aprendendo. Então, aprendizagem também, pra mim, tá voltada pra essa questão da experiência, troca 

de experiência e pras coisas que a gente vai aprender tanto na escola quanto no mundo mesmo, né a 

gente tem que aprender, às vezes por livre e espontânea pressão, que são formas que a gente vai ter 

que viver a nossa vida né, aprender assuntos da escola que a gente vai utilizar quando a gente for 

trabalhar pra fazer um curso, pra fazer uma especialização, graduação e por aí vai. Assim é uma coisa 

muito geral que a gente precisa ter pra ser alguém na vida né, pra não ser uma pessoa totalmente 

passiva e tá vivendo só por viver. Acredito que cada dia a gente aprende uma coisa nova porque a 

gente precisa pra poder saber né, como eu posso dizer, pra saber se manter no mundo, na sociedade 

porque senão a gente vai ficando pra trás. 

(Entrevista – Pandora) 

 

 Pandora afirmou que a aprendizagem está voltada para a questão da troca de 

experiências, mas não esclareceu seu ponto de vista. Sua resposta é vaga e um tanto quanto 

confusa, o que sugere que sua concepção de aprendizagem refere-se a um conceito cotidiano. 

 Na entrevista com Maria Alice, o conceito de aprendizagem evidenciado diz respeito à 

absorção de conteúdos, como se vê no excerto 96: 

Excerto 96 

Aprendizagem é aquilo que meu aluno consegue absorver e levar pra vida dele, não é como, por 

exemplo, nas aulas de matemática que o meu professor me ensinou a fórmula de Báskara e eu só usei 

naquela disciplina porque eu tinha que passar, mas aí depois eu nunca mais eu usei e eu nem sei mais 

como é que é. Entendeu? Então, aprendizagem é aquilo que fixa na cabeça do aluno, é aquilo que o 

aluno vai levar pra vida dele, que nunca mais vai esquecer, que provavelmente ele vai usar. 
(Entrevista – Maria Alice) 

  

 Considero importante enfatizar a relação estabelecida por Maria Alice entre a 

aprendizagem significativa e a relevância de um conteúdo para a vida do aluno. Segundo a 

aluna-professora, o aluno aprende quando absorve um conhecimento e é capaz de colocá-lo 

em prática em sua vida; em outras palavras, se não utilizar o conhecimento, ele o certamente 

esquecerá, o que indica que não houve aprendizagem. 

 Ao avaliar suas aulas no relatório, Maria Alice destacou como ponto positivo a 

participação interessada dos alunos e evidenciou sua visão de aprendizagem, conforme é 

possível observar no excerto 97: 

Excerto 97 

Quanto aos aspectos positivos, os alunos se envolveram bastante e assimilaram o conteúdo e 

receberam prêmios (chocolates) em uma das aulas. 
(Relatório de estágio – Maria Alice) 

 

 A visão de aprendizagem enquanto aquisição ou absorção de conhecimentos é 

materializada com a expressão “assimilaram o conteúdo”. 



193 
 

 Na sessão de feedback 1, Maria Alice mostrou que é necessário que os alunos 

pratiquem a compreensão oral, a produção escrita e a produção oral, como é possível observar 

no trecho seguinte: 

Excerto 98 

Eles precisam treinar o ouvido deles, eles precisam treinar a escrita, eles precisam treinar a fala. Por 

isso que na hora que eu tava corrigindo eu pedi pra eles lerem, repetirem comigo. 

(Sessão de feedback 1 – Maria Alice) 

  

No excerto 98, Maria Alice referiu-se à atividade, em sua primeira aula, em que os 

alunos deveriam acrescentar a terminação –ing aos verbos enumerados na lousa. Depois que a 

estagiária corrigiu, ela pediu para os alunos repetirem os verbos. No excerto anterior está 

sugerido que a repetição proporciona a produção oral, segundo Maria Alice. Assim, ao 

repetirem palavras soltas, os alunos estariam treinando a oralidade. 

Embora não seja um dos objetivos desta tese, considero relevante apontar o 

entendimento equivocado das participantes em relação aos conceitos de compreensão e 

produção oral e compreensão e produção escrita. Ao observar as aulas ministradas pelas 

estagiárias, notei que várias habilidades previstas nos planos de aula não eram trabalhadas nas 

aulas. Nas sessões de feedback, pude entender como as estagiárias concebem as quatro 

habilidades. Trago como exemplo o trecho seguinte retirado da sessão de feedback 1 realizada 

com Pandora: 

Excerto 99 

Pesquisadora: E aí você colocou aqui que, né, as habilidades em foco nessa aula ((pesquisadora lê o 

que está no plano de aula)): produção oral, o speaking, writing, que é a produção escrita, listening, a 

compreensão oral, e reading, que é a compreensão escrita, né, ou a leitura. Hum e aí você trabalhou 

essas habilidades? Como que foi? 

Pandora: O speaking era a questão mesmo deles repetirem, né, comigo porque não tinha como eu 

abranger uma coisa maior, fazer isso assim pelo menos de primeira, né, com eles. O writing foi o que 

acabou não acontecendo porque o tempo não deu, seria a última, seria a avaliação, seria a última 

atividade que eu passaria. Então, eles teriam que escrever e responder. Então, essa acabou não dando 

tempo pra fazer. O reading era deles lerem mesmo as frases que estavam lá na lousa e aí a gente 

trabalharia o speaking, né, e o listening seria o que eu tava falando. Então, o listening não seria TÃO 

exigir muito deles pra eles falarem: ah, eu vou saber isso! Era mais de escutar mesmo o que a 

professora tava falando e repetir e entender também. 

(Sessão de feedback 1 – Pandora) 

 

Questionei a estagiária sobre o trabalho com as habilidades previstas no plano de aula 

e ela explicou como lidou com cada uma. Para ela, a produção oral é sinônimo de repetição; a 

produção escrita refere-se a oferecer respostas a perguntas dadas; a leitura se realiza quando 

os alunos leem as frases na lousa; a compreensão oral ocorre quando os alunos conseguem 

compreender o que a professora está falando em inglês, que são frases soltas e isoladas. Isso 
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evidencia uma compreensão inadequada e superficial das habilidades de uso da língua 

estrangeira. 

Voltando à discussão dos conceitos de aprendizagem, no que tange aos dados gerados 

por Victoria, no questionário 2, ela afirmou que a aprendizagem é algo subjetivo e deve ser 

facilitada pelo professor, de acordo com o excerto 100: 

Excerto 100 

(...) a aprendizagem pode e é algo subjetivo, que no entanto, pode e deve ser facilitada ao aluno 

através da abordagem ou mesmo metodologia de ensino adotada pelo professor. 

(Questionário 2 – Victoria) 

 

Por outro lado, em sua entrevista, Victoria sugere que a aprendizagem é uma atividade 

social: 

Excerto 101 

Eu confesso que quando eu entrei na universidade, alguns mitos foram quebrados, outros 

desmistificados nessa questão de aprendizagem. Por exemplo, como eu citei anteriormente, a gente 

nunca aprende sozinho, a gente nunca aprofunda um conhecimento sozinho, a gente sempre aprende 

coletivamente, a gente pode estudar sozinho, mas aprender sozinho não. Então, a questão da 

aprendizagem envolve muito isso. Eu acredito que nós fomos ensinados aqui na graduação a aprender 

a aprender, digamos assim, eu posso falar isso, porque a questão de concentração, do ambiente 

adequado, tudo isso ajuda na questão da aprendizagem, um horário específico, isso ajuda. Eu não sei 

nas outras graduações, nas outras universidades, mas eu acredito assim que na nossa os professores se 

preocupavam, se preocupam muito com essa questão do ambiente, da luz, das carteiras, tudo pra 

facilitar nossa aprendizagem pra que aquele conteúdo realmente viesse se tornar intrínseco em nós. 

Então, isso tudo favorecia ou desfavorecia, dependendo do dia, do ambiente e tudo mais. 
(Entrevista – Victoria) 

 

Interessante observar o reconhecimento de Victoria em relação às suas crenças que 

foram desconstruídas na universidade. Uma delas refere-se à aprendizagem que passou a ser 

vista como atividade coletiva, pois ninguém aprende sozinho, é necessária a presença do outro 

nesse processo. Outro ponto que merece destaque diz respeito à alusão que Victoria faz ao 

conceito aprender a aprender que foi trabalhado na universidade. Segundo ela, os formadores 

se preocupavam em proporcionar um ambiente favorável à aprendizagem de modo a facilitá-

la e, assim, o conteúdo ser absorvido satisfatoriamente.  

Em minha perspectiva, Victoria sugere que a universidade contribuiu para que ela 

começasse a conceber a aprendizagem como uma atividade coletiva, o que é coerente com as 

teses vigotskianas. No entanto, ela afirmou que o aprender a aprender foi incentivado no curso 

de formação, mas esse conceito é mais compatível com o construtivismo piagetiano e, 

portanto, contrário às ideias de Vigotski. Essa contradição pode significar que Victoria não 

compreendeu muito bem as duas perspectivas teóricas, verbalizando suas percepções relativas 

ao conceito de aprendizagem.  



195 
 

É importante registrar que não foram encontrados dados relevantes nos relatórios tanto 

de Pandora quanto de Victoria que revelassem suas concepções de aprendizagem. 

Os resultados das análises dos dados no que concerne ao conceito de aprendizagem 

verificados nas práticas e nos discursos das alunas-professoras por ocasião do estágio 

supervisionado mostraram que a aprendizagem é concebida como absorção de conhecimentos 

proporcionada pela prática da repetição, que foi muito frequente nas aulas das três estagiárias. 

Conforme foi discutido anteriormente, os conceitos científicos apresentados no curso de 

formação quanto à aprendizagem dizem respeito à formação de hábitos linguísticos em que a 

repetição é essencial, tendo em vista um enfoque behaviorista, e à interação social como 

responsável para desencadear o processo de aprendizagem, levando em conta a perspectiva 

sociocultural. Assim, a aprendizagem encontra-se em um âmbito individual ou social, a 

depender da corrente teórica. Embora a aprendizagem concebida como atividade social tenha 

sido verificada nos dados, a visão enquanto aquisição de conhecimentos de maneira 

individualizada foi o conceito internalizado que apareceu mais frequentemente tanto nas 

práticas quanto nos discursos de Pandora, Maria Alice e Victoria. Possivelmente, o curso de 

formação, que parece conceber a aprendizagem a partir da perspectiva piagetiana, conforme 

relatou Victoria na entrevista, contribuiu para a internalização desse conceito.  

A seguir, proponho um quadro que resume as concepções das estagiárias no que se 

refere ao conceito de aprendizagem, tanto na fase 1 quanto na fase 2: 

 

Quadro 34 – Conceitos de aprendizagem das professoras em formação nas fases 1 e 2 

Professoras 

em formação 

Conceitos de aprendizagem 

 Questionário 1 Aula Relatório Entrevista 

Pandora Aquisição de 

conhecimentos 

Absorção de 

conhecimentos 

- Absorção de 

conhecimentos 

Maria Alice Aquisição de 

conhecimentos 

Absorção de 

conhecimentos 

Assimilação de 

conteúdos 

Absorção de 

conhecimentos 

Victoria Aquisição de 

conhecimentos 

Absorção de 

conhecimentos 

- Atividade coletiva 

 

 Conforme se pode ver no quadro 34, no que tange ao conceito de aprendizagem, há 

uma maior coerência entre as práticas e discursos das participantes, considerando as fases 1 e 

2 desta investigação, ou seja, os conceitos identificados inicialmente no questionário 1 

permaneceram durante e após a realização dos estágios, sofrendo poucas alterações, o que 

sugere a pouca influência dos conceitos científicos introduzidos no curso de formação. 

Somente Victoria verbalizou na entrevista um conceito mais contemporâneo, mas que ainda 
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parece não ter sido internalizado.  

 

4.4 Retomando as perguntas de pesquisa 

 

 Ao longo deste capítulo, apresentei e discuti os resultados alcançados com a análise 

dos dados à luz da perspectiva sociocultural na formação de professores de línguas, buscando 

responder às perguntas de pesquisas propostas nesta investigação.  

Consideremos a primeira pergunta de pesquisa: (1) Quais conceitos cotidianos e 

científicos de língua, ensino e aprendizagem são apresentados pelos alunos-professores antes 

de cursarem a disciplina de Metodologia I? Os dados gerados pelo questionário 1 

evidenciaram as concepções apresentadas pela turma de futuros professores. Vimos que, em 

relação ao conceito de língua, a maioria dos licenciandos a definiram como instrumento de 

comunicação; o ensino foi visto como transmissão de conhecimentos, enquanto a 

aprendizagem foi concebida como aquisição de conhecimentos pela metade dos graduandos, 

como mostra o quadro 35: 

 

Quadro 35 – Conceitos recorrentes apresentados pela turma de futuros 

professores 

Língua Ensino  Aprendizagem  

Meio de comunicação Transmissão de conhecimentos Aquisição de conhecimentos 

 

 Conforme apresentei, esses conceitos também foram definidos de outras maneiras. A 

língua também foi entendida tendo em vista uma perspectiva estrutural; houve definições 

mais contemporâneas para o ensino, como por exemplo, o compartilhamento de 

conhecimentos e experiências. Porém, no que diz respeito à aprendizagem, as respostas 

evidenciaram uma visão construtivista e cognitivista, sobressaindo a ideia de absorção ou 

compreensão de conteúdos e a posterior prática deles. 

Ao definir os conceitos de língua, ensino e aprendizagem, os alunos-professores 

parecem ter se apoiado em suas vivências anteriores enquanto falantes nativos de língua 

portuguesa e aprendizes de língua inglesa. Assim, as relações sociais cotidianas, bem como as 

experiências escolares parecem ter influenciado o entendimento desses conceitos. Nesse 

sentido, foi possível observar a forte influência da aprendizagem por meio da observação 

(LORTIE, 1975) nas conceitualizações dos professores em formação, uma vez que elas 

sugerem suas percepções em relação aos conceitos, que foram e são vivenciados por eles no 
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dia a dia. Possivelmente, afirmar que a língua serve para se comunicar pode estar intimamente 

relacionado ao uso que eles fazem da língua em seu cotidiano. Em relação aos conceitos de 

ensino e aprendizagem, ao longo das experiências escolares e também universitárias, ao 

observar a prática dos professores, os conceitos mencionados, de um ponto de vista 

tradicional, podem ter sido formados. 

A utilização de uma linguagem simples, própria do cotidiano, sem referências ao 

conhecimento acadêmico e científico sugere a presença de conceitos cotidianos, formados na 

interação social diária, sem a necessidade de instrução formal explícita. Além disso, a 

aparente confusão teórica relacionada a alguns conceitos também sugere que as concepções 

referem-se a conceitos cotidianos. Como vimos, Maria Alice, ao definir língua, afirmou que 

ela contém fonemas e fonéticas. Também no que tange ao ensino, ela redigiu no questionário 

1 que se trata do conteúdo que vai ser passado por um mediador, o que sugere o 

desconhecimento do real papel do mediador, que não é a transferência de conhecimentos. 

Outra evidência de conceitos cotidianos nas respostas obtidas no questionário 1 dizem 

respeito aos comentários genéricos em relação a ensino e a aprendizagem. Esses comentários 

de caráter pessoal, como por exemplo, ensino é algo que tem que ser valorizado em nosso país 

e aprendizagem deve ser uma coisa habitual, sugerem uma possível dificuldade para definir os 

conceitos, que estão saturados de concretude, considerando uma determinada perspectiva 

teórica. 

Voltemo-nos para a segunda pergunta de pesquisa: (2) Quais conceitos científicos de 

língua, ensino e aprendizagem são introduzidos e de que modo são trabalhados nas disciplinas 

de Metodologia I e II e Estágio I e II? As análises dos dados evidenciaram que apenas na 

disciplina de Metodologia I houve a apresentação de conceitos científicos de língua, ensino e 

aprendizagem. Isso pode ser devido ao fato da disciplina de Metodologia II estar voltada para 

aspectos mais concretos de sala de aula e das disciplinas de Estágio I e II estarem dedicadas 

ao estágio de observação e de regência, respectivamente. 

Vimos que foram introduzidos os conceitos de língua, ensino e aprendizagem na 

disciplina de Metodologia I, tendo em vista dois paradigmas opostos: o estrutural e o 

comunicativo.  O quadro 36 traz esses conceitos: 

 

 Quadro 36 – Conceitos introduzidos no curso de formação 

Língua Ensino  Aprendizagem  

Estrutura 

X 

Comunicação 

Transmissão de conhecimentos 

X 

Facilitação de aprendizagem 

Processo de repetição 

X 

Interação social 
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Em relação ao conceito de língua, os dados mostraram que ela pode ser definida como 

conjunto de estruturas ou como veículo de comunicação. Quanto ao ensino, ele pode ser 

entendido como transmissão de conhecimentos ou como facilitação de aprendizagem. No que 

concerne à aprendizagem, temos processo de repetição ou interação social. Sempre com base 

em teóricos renomados, como Saussure, Hymes, Freire, Vigotski e Piaget, por exemplo, os 

conceitos científicos foram definidos em aulas expositivas, com uma linguagem acessível e 

descontraída. Exemplos de situações hipotéticas ou vivenciadas pelo formador eram 

frequentemente trazidos para ilustrar o conceito a fim de deixar claro o seu sentido.  

O formador enfatizou a relevância de conhecer conceitos de língua, ensino e 

aprendizagem especialmente em uma disciplina como a de Metodologia. Ele mostrou que é 

preciso saber quais conceitos embasam os diferentes métodos e abordagens de ensino de 

línguas. Também salientou que a prática pedagógica do professor de línguas é sempre 

orientada por um conceito de língua, ensino e aprendizagem: a depender dos conceitos 

apresentados pelo professor, determinadas atividades serão privilegiadas em detrimento de 

outras. Por exemplo, se o professor pensa que língua é um conjunto de estruturas, ensino é 

transmitir conhecimentos e aprendizagem é aquisição de conteúdos, seu papel será o de 

transmitir o conhecimento linguístico, que se restringe ao aspecto estrutural, fazendo o aluno 

repetir frases descontextualizadas até a absorção e posterior reprodução desse conhecimento. 

Mesmo que o material didático apresente uma determinada concepção, a prática do professor 

será guiada pelos conceitos que ele traz consigo.  

Embora defenda a perspectiva comunicativa de ensino de línguas estrangeiras, o 

formador esclareceu que a depender do objetivo do aluno, ora uma perspectiva é mais 

adequada, ora outra se mostra mais relevante. Ele citou o exemplo de um aluno que precisa 

compreender textos e outro que precisa falar utilizando a língua estrangeira: com o primeiro é 

possível adotar uma abordagem estrutural, enquanto com o segundo a comunicativa é a mais 

recomendada. Daí a importância de se conhecer os métodos e abordagens de ensino, bem 

como os conceitos que os fundamentam. Esse conhecimento teórico possibilita ao professor 

realizar escolhas informadas para desenvolver um bom trabalho em sala de aula.  

Apesar da relevância dos conceitos científicos introduzidos na disciplina para a 

formação do professor de línguas, os dados mostraram que eles foram ensinados diretamente, 

considerando uma perspectiva tradicional de ensino, ao invés de terem sido (co) construídos 

com os alunos-professores com a mediação do formador, tendo em vista a perspectiva 

sociocultural no desenvolvimento profissional do professor de línguas (JOHNSON, 2009a; 

VIEIRA-ABRAHÃO, 2012). Como vimos, Vigotski (2010) critica severamente esse tipo de 
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ensino que não proporciona o real desenvolvimento de conceitos científicos, mas apenas a 

assimilação de palavras vazias, que rapidamente podem ser esquecidas. Os resultados da 

pesquisa de Lima (2017) também evidenciaram que os conceitos científicos no curso de 

formação investigado foram definidos oralmente e transmitidos aos professores em formação, 

o que levou a não formação de conceitos. As participantes de seu estudo, graduandas do curso 

de Licenciatura em Letras, mostraram nos estágios supervisionados lidar superficialmente 

com os conceitos científicos. 

Conforme defendem Johnson e Golombek (2011, 2016), o papel dos cursos de 

formação de professores de línguas é apresentar conceitos científicos de língua, ensino e 

aprendizagem e relacioná-los dialeticamente aos conceitos cotidianos apresentados pelos 

alunos-professores a fim de contribuir para o desenvolvimento do pensamento conceitual. 

Uma vez internalizados, os conceitos científicos proporcionarão aos professores uma atuação 

mais coerente em seus contextos de ensino, teoricamente orientada e não baseada na intuição. 

Nesse sentido, a mediação do formador é essencial para possibilitar aos professores a 

compreensão de seus conceitos cotidianos de língua, ensino e aprendizagem à luz dos 

conceitos científicos correspondentes. 

Por fim, retomemos a terceira pergunta de pesquisa: (3) Quais conceitos cotidianos e 

científicos de língua, ensino e aprendizagem podem ser inferidos das práticas e dos discursos 

dos alunos-professores por ocasião dos estágios supervisionados e como esses conceitos se 

relacionam aos conceitos científicos introduzidos nas disciplinas de Metodologia I e II e 

Estágio I e II? A análise dos dados mostrou que há contradições e incoerências no que 

concerne aos conceitos de língua, ensino e aprendizagem verificados nas práticas e nos 

discursos das alunas-professoras no âmbito do estágio supervisionado, conforme sintetiza o 

quadro 37: 
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Quadro 37 – Conceitos inferidos das práticas e discursos das estagiárias 

Estagiárias Instrumentos Conceitos 

  Língua Ensino Aprendizagem 

Pandora Gravação da 

aula  

Conjunto de 

estruturas 

Transmissão de 

conhecimentos/ 

Indícios de mediação 

Absorção de 

conhecimentos 

Relatório de 

estágio 

Conjunto de 

estruturas 

Transmissão de 

conhecimentos 

- 

Entrevista Instrumento de 

comunicação 

Troca de experiências Absorção de 

conhecimentos 

Maria 

Alice 

Gravação da 

aula 

Conjunto de 

estruturas  

Transmissão de 

conhecimentos/ 

Indícios de mediação 

Absorção de 

conhecimentos 

Relatório de 

estágio 

Conjunto de 

estruturas  

- Assimilação de 

conteúdos 

Entrevista Cultura Troca de 

conhecimentos 

Absorção de 

conhecimentos 

Victoria Gravação da 

aula 

Conjunto de 

estruturas 

Transmissão de 

conhecimentos/ 

Indícios de mediação 

Absorção de 

conhecimentos 

Relatório de 

estágio 

Conjunto de 

estruturas  

Facilitação de 

conhecimentos 

- 

Entrevista Norma culta 

 

Transmissão de 

conhecimentos 

Atividade coletiva 

 

 De acordo com o quadro 37, a maioria dos conceitos de língua, ensino e aprendizagem 

está inserido em paradigmas tradicionais de ensino de línguas estrangeiras: língua é conjunto 

de estruturas, ensino é transmissão, enquanto aprendizagem é absorção de conhecimentos. Se 

retomarmos as concepções das estagiárias antes de cursarem a disciplina de Metodologia I, 

veremos que os conceitos são muito semelhantes. Observe o quadro 38: 

 

Quadro 38 – Conceitos apresentados pelas alunas-professoras antes de cursarem a 

disciplina Metodologia I 

Alunas-professoras Conceitos 

 Língua Ensino Aprendizagem 

Pandora Meio de comunicação Transferência de 

conhecimentos 

Aquisição de 

conhecimentos 

Maria Alice Meio de comunicação Transferência de 

conhecimentos 

Aquisição de 

conhecimentos 

Victoria Algo universal Transferência de 

conhecimentos 

Aquisição de 

conhecimentos 

 

 Conforme mostra o quadro 38, com exceção dos conceitos de língua, os conceitos de 

ensino e aprendizagem apresentados pelas participantes antes de cursarem a disciplina de 

Metodologia I são idênticos aos apresentados por ocasião do estágio supervisionado, o que 
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sugere a muito tímida interferência dos conceitos científicos mais contemporâneos 

introduzidos na referida disciplina. Foi possível observar também indícios de mediação nas 

práticas de ensino das estagiárias. Elas podem ter tido contato com esse conceito em outras 

disciplinas do curso de formação. Vimos que os conhecimentos de caráter experiencial 

sobressaíram nas práticas e discursos das estagiárias em detrimento dos conhecimentos 

teóricos. A aparente dificuldade enfrentada pelas participantes no questionário 2 no que 

concerne à comparação entre seus conceitos de língua, ensino e aprendizagem aos dos 

professores observados no estágio de observação (Estágio I) sugere a não internalização dos 

conceitos científicos. A incoerência entre prática e discurso observada no quadro 37 também 

sinaliza a presença de conceitos cotidianos, que não são conscientizados e, por isso, passíveis 

de serem contraditórios. 

 A forte presença de conhecimentos intuitivos na prática das estagiárias parece reforçar 

a separação entre teoria e prática. Segundo Maria Alice, a prática é a maior fonte de 

aprendizagem do professor, enquanto a teoria ocupa um pequeno espaço, desconectada da 

prática e restrita às salas de aula da universidade. As disciplinas de Estágio I e Estágio II 

poderiam ter contribuído para desconstruir esse conceito cotidiano, mostrando a importância 

do conhecimento teórico-prático na formação do professor.  

Retomando a grande pergunta de pesquisa: Como se dá a (co) construção de 

conhecimentos teórico-práticos na formação inicial de professores de inglês em uma 

universidade pública no norte do Brasil?, os dados analisados sugerem que, de uma 

perspectiva sociocultural, não houve a (co) construção de conhecimentos teórico-práticos 

Vimos que os conceitos científicos de língua, ensino e aprendizagem foram oralmente 

definidos em aulas expositivas sem o estabelecimento de relações com os conceitos cotidianos 

apresentados pelos professores em formação, o que parece ter contribuído para o tímido 

desenvolvimento conceitual. A aprendizagem por meio da observação (LORTIE, 1975) 

parece ter influenciado o processo formativo dos alunos-professores, em que conhecimentos 

práticos parecem ter sido vistos como mais eficazes do que os teóricos. Como foi observado, a 

teoria não foi relacionada à prática no curso de formação, o que também não ocorreu no 

estágio, que se configurou como uma oportunidade para testar ideias e atividades propostas 

pelas estagiárias, sem a preocupação com a prática informada teoricamente. Embora conceitos 

científicos tenham sido trabalhados nas disciplinas, os conceitos cotidianos, ou seja, os 

conhecimentos intuitivos internalizados enquanto aprendizes de língua estrangeira e 

adquiridos pelos estagiários parecem ter se revelado como uma base para o desenvolvimento 

do professor de língua inglesa no contexto investigado. 
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A predominância dos conceitos cotidianos nas práticas das alunas-professoras nos 

estágios parece significar a pouca influência do curso de formação no desenvolvimento de 

conceitos científicos, ou seja, o curso de formação não está cumprindo seu papel de maneira 

satisfatória. Resultado semelhante também foi verificado na pesquisa conduzida por Lima 

(2017): as participantes de seu estudo mostraram lidar superficialmente com os conceitos 

científicos apresentados nas disciplinas. Dessa forma, é necessário que os formadores que 

atuam nas licenciaturas em Letras repensem suas concepções de língua, ensino e 

aprendizagem, suas práticas pedagógicas, bem como a estrutura e organização das disciplinas 

do curso a fim de contribuir para o desenvolvimento conceitual do professor de línguas. O 

curso de formação deve ser reformulado de modo que o ensino visto como transmissão de 

conhecimentos, ainda tão presente nas licenciaturas, abra espaço para a (co) construção de 

conhecimentos teórico-práticos, tendo em vista a perspectiva sociocultural.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5: 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

E ENCAMINHAMENTOS  
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 Este capítulo é dedicado à retomada dos resultados obtidos com a análise dos dados à 

luz da perspectiva sociocultural vigotskiana na formação de professores de línguas, à 

apresentação de limitações do estudo, bem como a sugestões para pesquisas futuras. 

 

5.1 Síntese dos resultados obtidos 

 

Com o objetivo geral de investigar a (co) construção de conhecimentos teórico-

práticos do futuro professor de língua inglesa no norte do Brasil a partir de uma perspectiva 

sociocultural, a presente pesquisa de base etnográfica, dividida em duas fases, foi 

desenvolvida. 

Durante a primeira fase, acompanhei uma turma de futuros professores, ingressantes 

em 2013 no curso de Letras – Língua e Literatura Inglesa de uma universidade pública do 

estado do Amazonas ao longo das disciplinas de Metodologia I e II e Estágio I, que integram 

o quinto, o sexto e o sétimo períodos do curso, respectivamente. O propósito da primeira fase 

foi coletar e gerar dados para responder às duas primeiras perguntas de pesquisa, que são: 1-

Quais conceitos cotidianos e científicos de língua, ensino e aprendizagem são apresentados 

pelos alunos-professores antes de cursarem a disciplina de Metodologia I?; 2-Quais conceitos 

científicos de língua, ensino e aprendizagem são introduzidos e de que modo são trabalhados 

nas disciplinas de Metodologia I e II e Estágio I e II? 

Na segunda fase, ao longo da disciplina de Estágio II, acompanhei três alunas-

professoras na realização do estágio supervisionado em uma escola pública municipal. O 

objetivo da segunda fase consistiu em oferecer dados que responderam à terceira pergunta de 

pesquisa: 3-Quais conceitos cotidianos e científicos de língua, ensino e aprendizagem podem 

ser inferidos das práticas e dos discursos dos alunos-professores por ocasião dos estágios 

supervisionados e como esses conceitos se relacionam aos conceitos científicos introduzidos 

nas disciplinas de Metodologia I e II e Estágio I e II?. Por fim, foi possível responder à grande 

pergunta de pesquisa que norteou este estudo, a saber: Como se dá a (co) construção de 

conhecimentos teórico-práticos na formação inicial de professores de inglês em uma 

universidade pública no norte do Brasil? 

Proponho o quadro 39 com o objetivo de reunir os resultados alcançados em formato 

de esquema de um modo bastante sintético e ilustrativo:  
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Quadro 39 – Síntese dos resultados alcançados 

Perguntas de pesquisa Síntese dos resultados 

1-Quais conceitos cotidianos e científicos de 

língua, ensino e aprendizagem são apresentados 

pelos alunos-professores antes de cursarem a 

disciplina de Metodologia I? 

Língua: instrumento de comunicação 

Ensino: transmissão de conhecimentos 

Aprendizagem: absorção de conhecimentos 

2-Quais conceitos científicos de língua, ensino e 

aprendizagem são introduzidos e de que modo 

são trabalhados nas disciplinas de Metodologia I 

e II e Estágio I e II? 

Língua: comunicação X estrutura 

Ensino: transmissão de conhecimentos X 

facilitação de aprendizagem 

Aprendizagem: processo de repetição X interação 

social 

Conceitos introduzidos e definidos oralmente em 

aulas expositivas 

3-Quais conceitos cotidianos e científicos de 

língua, ensino e aprendizagem podem ser 

inferidos das práticas e dos discursos dos alunos-

professores por ocasião dos estágios 

supervisionados e como esses conceitos se 

relacionam aos conceitos científicos introduzidos 

nas disciplinas de Metodologia I e II e Estágio I e 

II? 

Língua: conjunto de estruturas 

Ensino: transmissão de conhecimentos 

Aprendizagem: absorção de conhecimentos 

Conceitos semelhantes aos apresentados no curso 

de formação 

Incoerências entre prática e discurso 

Grande pergunta: Como se dá a (co) construção 

de conhecimentos teórico-práticos na formação 

inicial de professores de inglês em uma 

universidade pública no norte do Brasil? 

 

De uma perspectiva sociocultural, não houve a 

(co) construção de conhecimentos teórico-

práticos 

 

Os resultados alcançados com a análise dos dados evidenciaram que a maioria dos 

conceitos de língua, ensino e aprendizagem apresentados pelos futuros professores antes de 

cursarem a disciplina de Metodologia I refere-se a concepções tradicionais possivelmente 

construídas por meio da aprendizagem de observação. A dificuldade em definir os conceitos, 

bem como o baixo nível de abstração que foram observados nos dados são indicativos de 

conceitos cotidianos. 

Os conceitos científicos de língua, ensino e aprendizagem introduzidos no curso de 

formação referem-se aos paradigmas estrutural e comunicativo de ensino de línguas 

estrangeiras. Ao serem oralmente transmitidos pelo formador, os alunos-professores não 

foram levados a ressignificar seus conceitos cotidianos correspondentes à luz dos científicos, 

o que pode ter resultado apenas na assimilação de palavras e não de conceitos autênticos. 

Vimos que há contradições e incoerências em relação aos conceitos de língua, ensino e 

aprendizagem inferidos das práticas e discursos das estagiárias, sendo o conceito de 

aprendizagem o que menos apresentou incoerências. Os conceitos mais recorrentes sugeridos 

nos dados são oriundos de paradigmas tradicionais de ensino que podem ter sido formados 

nas relações diretas com o mundo, recebendo pouca interferência dos conhecimentos teóricos 



206 

 

típicos do ambiente universitário.   

Além disso, a crença na fragmentação entre teoria e prática presente nos discursos das 

alunas-professoras, principalmente de Maria Alice, pode ser fruto de um ensino que não 

privilegia o desenvolvimento de conceitos científicos à luz dos cotidianos, permitindo a 

soberania dos cotidianos ao longo do processo formativo dos licenciandos. O estágio 

supervisionado, por sua vez, ao invés de cumprir seu papel com a aproximação entre teoria e 

prática parece ter contribuído para acentuar a lacuna entre o conhecimento teórico e o prático, 

além de supervalorizar o prático. Assim, a práxis docente, conforme estabelece a legislação 

vigente, parece não orientar o curso de formação investigado. Esse resultado também foi 

observado na investigação conduzida por Lima (2017). O pesquisador propõe que não se deve 

perder de vista o potencial do estágio supervisionado para a formação do pensamento 

conceitual do professor de línguas, proposta da qual compartilho. 

Observamos que a carga horária destinada às disciplinas de estágio supervisionado no 

contexto investigado é insuficiente para o desenvolvimento do pensamento conceitual do 

professor. Tanto na disciplina de Estágio I quanto na de Estágio II, foram destinados somente 

dois encontros para o compartilhamento das experiências obtidas nos estágios de observação e 

de regência. Também foram poucas as aulas ministradas pelos estagiários e as sessões de 

feedback conduzidas com cada um. É necessário mais tempo de aulas teóricas nas disciplinas 

de estágio, mais tempo em sala de aula na escola campo de estágio e mais sessões de feedback 

a fim de que o aluno-professor tenha mais oportunidades para desenvolver uma prática 

teoricamente informada e para refletir sobre ela, (co) construindo e ressignificando conceitos 

com a mediação do formador, o que contribui para o pensamento conceitual, tendo em vista a 

perspectiva sociocultural na formação de professores de línguas. 

Em relação à grande pergunta de pesquisa: Como se dá a (co) construção de 

conhecimentos teórico-práticos na formação inicial de professores de inglês em uma 

universidade pública no norte do Brasil?, os resultados obtidos com a análise dos dados 

sugerem que não houve a (co) construção de conhecimentos teórico-práticos, tendo em vista a 

perspectiva sociocultural na formação de professores de línguas (JOHNSON, 2009a; 

VIEIRA-ABRAHÃO, 2012). Os conhecimentos que dominaram a prática pedagógica das 

estagiárias participantes desta investigação foram construídos por meio da aprendizagem de 

observação (LORTIE, 1975). É importante deixar claro que não estou desvalorizando o 

conhecimento prático, adquirido com as experiências e práticas de ensinar e aprender línguas: 

defendo o pensamento conceitual, no qual conceitos cotidianos e científicos são igualmente 

importantes; em uma relação dialética um é a base para o desenvolvimento do outro e vice-
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versa, segundo os pressupostos vigotskianos. Por isso, os conceitos científicos devem ser (co) 

construídos à luz dos cotidianos no curso de formação de professores, em que formador e 

aluno-professor se engajam nesse processo, de modo a possibilitar não um verbalismo vazio 

(VIGOTSKI, 2010), mas a (co) construção de conhecimentos teórico-práticos. 

Nesse sentido, proponho a formação inicial de professores de língua inglesa orientada 

pela perspectiva sociocultural vigotskiana. Antes da apresentação de conceitos científicos de 

língua, ensino e aprendizagem, essenciais ao professor de línguas, é necessário levantar os 

conceitos cotidianos que os futuros professores trazem consigo. Atividades de dramatização 

ou de representação pictórica podem ser ferramentas muito interessantes para identificar esses 

conceitos, além do registro de autobiografias. Esse momento é fundamental para que os 

alunos-professores tenham consciência de seus próprios conceitos e estejam abertos a refletir 

sobre outras conceitualizações disponíveis para (re) construir novos conceitos. No momento 

da introdução de conceitos científicos, é necessário relacioná-los aos conceitos cotidianos dos 

professores em formação, discutindo-os. Os licenciandos que já atuam como professores 

podem compartilhar suas experiências e refletir sobre suas práticas à luz dos conceitos 

científicos apresentados. É preciso que o aluno-professor estabeleça as relações entre o 

conhecimento teórico e a prática pedagógica de modo a considerar como igualmente 

relevantes tanto o conhecimento das teorias quanto aquele advindo da prática. Desse modo, o 

professor poderá estar mais preparado para lidar com as complexidades da sala de aula, do 

ensino e da aprendizagem. 

No quadro 40, sugiro algumas atividades embasadas na perspectiva sociocultural que 

podem ser desenvolvidas em disciplinas, cujo foco esteja voltado para metodologias de ensino 

de línguas estrangeiras e estágio supervisionado: 
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Quadro 40 – Proposta de prática docente orientada pela perspectiva sociocultural 

Aula  Atividade  Lição de casa 

1 1- Responder, individualmente, o questionário com 

perguntas como: O que é língua?; O que é ensino?; O que é 

aprendizagem?; O que é ser professor de línguas?; 

2- Compartilhar as concepções em grupos. O formador pode 

acompanhar as discussões dos grupos, permanecendo um 

determinado tempo em cada grupo. 

1- Produzir autobiografia (o formador 

deve oferecer orientações sobre a 

elaboração da autobiografia e também 

disponibilizar uma (pode ser a sua 

própria) como exemplo para a turma). 

2 1- Fazer uma representação pictórica em grupos sobre o que 

é ser professor de língua inglesa; 

2- Compartilhar as produções dos grupos: cada grupo 

apresenta e explica sua representação. 

1- Ler textos teóricos sobre língua e 

ensinar e aprender línguas estrangeiras a 

partir de diferentes referenciais teóricos. 

3 1- Discutir os textos em grupos com base em questões 

previamente elaboradas pelo formador, enfatizando os 

conceitos de língua, ensino e aprendizagem; 

2- Compartilhar as discussões realizadas nos grupos com a 

turma toda. 

1- Responder às questões discutidas em 

aula individualmente. 

4 1- Analisar, em grupos, diferentes materiais didáticos 

disponibilizados pelo formador, buscando identificar os 

conceitos de língua, ensino e aprendizagem norteadores dos 

materiais; 

2- Compartilhar as análises. 

1- Elaborar, em grupos, uma tarefa que 

esteja fundamentada em um determinado 

conceito de língua, ensino e 

aprendizagem que pode ser definido 

pelo formador ou escolhido pelo grupo. 

5 1- Aplicar a tarefa elaborada como lição de casa. Cada grupo 

propõe a sua aos colegas de sala de modo que eles sejam os 

possíveis alunos a terem que desempenhar a tarefa elaborada 

pelos graduandos; 

2- Discutir com a turma sobre a relevância das tarefas 

desempenhadas, as dificuldades que surgiram etc. 

1- Produzir um texto reflexivo sobre a 

tarefa produzida e aplicada, 

considerando os objetivos traçados e 

alcançados, as dificuldades e 

contradições enfrentadas etc.  

6 1- Introduzir a perspectiva sociocultural, retomando as 

atividades propostas nas aulas anteriores; 

2- Discutir, em grupos, sobre os principais conceitos da 

perspectiva sociocultural apresentada pelo formador. Um 

roteiro pode ser elaborado pelo formador para guiar a 

discussão. Pedir aos licenciandos que já atuam como 

professores que procurem relacionar os conceitos 

introduzidos às suas práticas. 

1- Ler textos teóricos sobre a perspectiva 

sociocultural. 

7 1- Discutir, em grupos, sobre questões elaboradas pelo 

formador a respeito dos textos teóricos lidos como lição de 

casa; 

2- Compartilhar as discussões. O formador pode esclarecer 

eventuais dúvidas que surgirem sobre os textos teóricos. 

1- Ler textos teóricos sobre os principais 

conceitos da teoria sociocultural. 

8 1- Realizar, em grupos, uma dramatização dos principais 

conceitos da perspectiva sociocultural. Cada grupo fica 

responsável por dois ou três conceitos. Após uma breve 

discussão, cada grupo faz a dramatização de um rápido 

episódio a fim de que os outros grupos possam identificar o 

conceito que norteia a prática ou a situação dramatizada; 

2- Verificar a opinião dos alunos sobre a atividade. 

1- Definir os conceitos dramatizados. 

9 1- Responder, individualmente, às mesmas perguntas 

propostas no questionário aplicado na aula 1; 

2- Compartilhar, em grupos, as respostas, comparando-as 

com aquelas oferecidas no questionário inicial. Procurar 

justificar as possíveis alterações/ressignificações. 

1- Reler as autobiografias, refletindo 

sobre as concepções que foram 

(re)construídas; 

2- Produzir um texto reflexivo sobre os 

possíveis novos conceitos científicos 

(co) construídos ao longo das aulas. 

 

Conforme é possível observar no quadro 40, o objetivo da prática proposta é a (co) 

construção de conceitos científicos na formação inicial de professores de língua inglesa sob a 
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perspectiva sociocultural, o que favorece o desenvolvimento do pensamento conceitual. 

Tendo em vista essa lente teórica, os conceitos cotidianos apresentados pelos licenciandos são 

considerados e explicitados antes da introdução de conceitos científicos, favorecendo a 

relação dialética entre eles, isto é, o embate ou o choque entre os conceitos. Também é 

enfatizado o trabalho em grupos sob a supervisão do formador, que sempre acompanha e se 

engaja nas discussões, oferecendo mediação.  

Nas disciplinas de estágio supervisionado, proponho que os alunos-professores 

discutam sobre as práticas dos professores observados, bem como os conceitos de língua, 

ensino e aprendizagem que nortearam tais práticas à luz de conceitos científicos, 

relacionando, assim, a prática de sala de aula ao conhecimento teórico trabalhado na 

universidade. Também é interessante destinar alguns encontros para discutir sobre as aulas 

ministradas pelos alunos-professores, enfocando tanto os conceitos de língua, ensino e 

aprendizagem que fundamentaram as práticas, quanto as dificuldades e os conflitos 

enfrentados. Outra proposta é que os estagiários mantenham diários reflexivos sobre as aulas 

observadas e também ministradas por eles a fim de registrar e refletir sobre os conceitos que 

as embasaram e as contradições vivenciadas pelos estagiários. O formador pode designar 

algumas aulas para o compartilhamento e a discussão em pequenos grupos sobre os principais 

tópicos que apareceram nos diários, mediando as interações. Também sugiro a realização de 

microaulas
53

 que serão ministradas pelos alunos-professores aos seus próprios colegas e 

gravadas em vídeo, preferencialmente, sendo acompanhadas pelo formador. Posteriormente, 

sessões de visionamento podem ser conduzidas pelo formador a fim de refletir sobre um 

tópico das microaulas que se mostrar relevante para o grupo. Dessa maneira, as discussões das 

práticas nos estágios, os diários reflexivos, as microaulas e as sessões de visionamento podem 

contribuir para a identificação dos pontos de contradição, growth points (JOHNSON e 

GOLOMBEK, 2016), que serão trabalhados pelo formador.  

É importante registrar que há inúmeras possibilidades de se desenvolver uma prática 

docente orientada pela perspectiva sociocultural e a proposta aqui é apenas uma sugestão. O 

essencial é proporcionar a relação dialética entre conceitos cotidianos e científicos a fim de 

contribuir para a (co) construção de conhecimentos e levar à internalização e ao pensamento 

conceitual. Também são muito relevantes o trabalho colaborativo e a mediação em sala de 

aula para a (co) construção de conhecimentos teórico-práticos. 

A formação teórico-prática do professor é a chave para superar a prática baseada em 

                                                           
53

 Na disciplina de Estágio I, o planejamento inicial incluía a realização de microaulas. Por conta de 

vários imprevistos, a formadora precisou retirar essa atividade de seu planejamento. 
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conhecimentos intuitivos e perceptivos e transformá-la em um fazer pedagógico sedimentado 

teoricamente, proporcionando uma melhor compreensão do funcionamento da língua e do 

processo de ensinar e aprender línguas estrangeiras. Assim, a perspectiva sociocultural na 

formação do professor de línguas oferece essa chave. 

 

5.2 Limitações do estudo e encaminhamentos para pesquisas futuras 

 

 Como limitação deste estudo gostaria de apontar a utilização de somente um 

instrumento de geração de dados, que foi o questionário 1, para levantar os conceitos 

cotidianos de língua, ensino e aprendizagem apresentados pelos alunos-professores antes de 

cursarem a disciplina de Metodologia I. Na verdade, tinha solicitado a produção de uma 

autobiografia para a turma, o que poderia trazer dados importantes quanto à origem dessas 

concepções, mas apenas dois licenciandos entregaram o texto. Um deles desistiu do curso 

pouco tempo depois e a outra teve problemas na realização do estágio supervisionado e até o 

dia agendado para a socialização das experiências adquiridas no estágio essa professora em 

formação não tinha conseguido ministrar aulas por razões que não me foram disponibilizadas.  

Desse modo, sugiro que em pesquisas futuras seja utilizada a autobiografia como mais um 

instrumento de geração de dados a fim de identificar e melhor compreender conceitos 

cotidianos.  

Outra limitação refere-se à consideração de somente três participantes na segunda fase 

desta pesquisa. Se um número maior de estagiários tivesse sido enfocado, os resultados 

poderiam ter sido diferentes. Certamente, a observação e gravação de aulas de todos os 

alunos-professores que compõem a turma participante da investigação na primeira fase seriam 

inviáveis. Assim, é importante lembrar que os resultados da fase 2 foram obtidos, 

considerando a análise dos dados referentes às três participantes apenas. 

 Esta investigação possivelmente contribuiu com as pesquisas já realizadas na área de 

formação de professores de línguas sob a ótica da perspectiva sociocultural, fortalecendo essa 

vertente dos estudos em formação de professores, que ainda é tímida, além de enriquecer os 

trabalhos do grupo de pesquisa GESFoPLE mencionado anteriormente. Além disso, este 

trabalho, ao investigar um contexto de formação inicial de professores de língua inglesa no 

norte do país, região que recebe pouca atenção das pesquisas em LA, pode oferecer 

contribuições principalmente ao curso de Letras investigado e aos formadores participantes da 

pesquisa.  

Sugiro que mais estudos sejam desenvolvidos a fim de propor práticas de formação de 
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professores de línguas orientadas pela teoria sociocultural de modo a oferecer uma 

compreensão cada vez melhor no que tange à (co) construção de conhecimentos teórico-

práticos. O estudo da mediação oferecida pelo formador nas interações com os estagiários em 

que aparecem os pontos de contradição, conforme discutido em Johnson e Golombek (2016), 

é uma sugestão de foco para pesquisas futuras. 

 

5.3 Pareceres dos participantes da pesquisa 

 

 Após o término desta investigação, a versão final da tese foi encaminhada aos 

participantes da pesquisa para realizarem a leitura e expressarem suas perspectivas 

principalmente em relação à análise dos dados e aos resultados obtidos. A seguir, apresento os 

pareceres
54

 enviados pelas participantes
55

 Aruna e Maria Alice, respectivamente: 

 

Parecer sobre o texto da tese de Doutorado de Mariana da Silva Cassemiro 

 

Participante da Pesquisa: Aruna 

 

 Conforme descrito no texto da tese de Doutorado da Mariana Cassemiro, fui 

participante de sua pesquisa por ter sido, à época da coleta de dados, a professora responsável 

pelas disciplinas de Estágio em Língua Inglesa I e Estágio em Língua Inglesa II. Além dessa 

participação, Mariana me concedeu a honra de contribuir novamente com sua tese ao me 

enviar seu texto para ler e emitir um parecer na condição de participante da pesquisa 

realizada. Como ainda não tinha feito algo dessa natureza, perguntei a Mariana o que era 

esperado que se dissesse no texto solicitado. E ela, muito gentilmente, disse a mim que 

escrevesse sobre minha perspectiva enquanto participante da pesquisa e minha perspectiva 

em relação à análise dos dados e aos resultados obtidos. Este parecer, segue, então, esse 

caminho que me fora sugerido. 

 Na condição de participante da pesquisa, gostaria de dizer que da mesma forma que 

me sinto honrada com o pedido para escrever este parecer, senti-me igualmente honrada em 

ter contribuído com essa pesquisa, não só respondendo o questionário, mas também 

recebendo Mariana nas aulas das disciplinas que conduzi. Por já ter feito Mestrado e estar, 

                                                           
54

 Os textos enviados pelas participantes estão fielmente reproduzidos aqui. 
55

 Os demais participantes confirmaram o recebimento da tese, mas não enviaram os pareceres. 
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desde o ano passado, cursando Doutorado, tenho consciência dos receios de um pesquisador 

de não poder contar com a colaboração das pessoas no processo de coleta de dados. Como 

professora de Estágio Supervisionado desde 2013 na instituição pesquisada, sei também que, 

em geral, professores não se sentem confortáveis de terem alguém lhes observando em sala 

de aula. Ocorre que não me senti desconfortável ou incomodada com a presença da Mariana 

e/ou de seu gravador nas aulas. Muitas vezes, como ela deve ter notado ao observar as aulas e 

ouvir suas gravações, o gravador era esquecido ou ignorado. Nem eu, nem os alunos 

deixamos de dar certas opiniões ou discutir algum assunto porque havia um gravador 

presente. Penso que talvez isso tenha sido um fator positivo se o que se esperava era observar 

o contexto o mais próximo da realidade possível. Assim, espero que tenhamos contribuído. 

 Não gostaria de perder a oportunidade de destacar o fato de que o convívio com a 

Mariana foi maravilhoso. É uma pessoa muito educada, muito responsável, muito correta em 

suas atitudes, muita justa também, além de sempre se mostrar disposta a ajudar. Ela foi 

elogiada não só por mim ou pelo outro professor participante de sua pesquisa, mas pelos 

demais colegas de colegiado que acompanharam o período em que a Mariana esteve 

conosco, reunindo material para suas análises. E as qualidades que muitos de nós 

identificamos nela, eu pude perceber também na escrita primorosa de sua tese. 

 A leitura da tese da Mariana me proporcionou refletir bastante sobre minha atuação 

como formadora de professores, especialmente da turma investigada. Antes de proceder à 

leitura da tese, tentei pensar no que eu esperava encontrar no texto. E me lembrei dos 

professores supervisores de Estágio (os professores das escolas que recebem nossos 

estagiários em suas salas de aula), de como devem se sentir ao receber a devolutiva das 

observações de suas aulas ou das regências em suas turmas. Já ouvi de alguns que se sentem 

muito desconfortáveis com as devolutivas e, às vezes, reagem ao que leem, negando o que 

está escrito, ou a leitura que foi feita das observações, as impressões que se teve. 

Inicialmente, como ser humano que sou, fiquei com vergonha do que provavelmente 

encontraria durante a leitura, porque conscientemente (e conhecendo a legislação, o que se 

espera da formação de professores atualmente) eu sabia que a experiência de formação 

proporcionada pelos dois Estágios que a Mariana acompanhou não estava de acordo com o 

que se espera de uma boa formação. Então, lembrei das palavras de uma professora de quem 

fui monitora em 2017 (por ocasião de atividades do Doutorado): “Eu só dou o que eu tenho”. 

Ela disse isso a alunos da graduação de Pedagogia, quando falavam sobre os “julgamentos” 

de professor/coordenador/gestor bom ou ruim, tentando fazer os alunos perceberem que 
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naquele recorte (tempo, espaço, condições de trabalho, com o conhecimento e as crenças que 

se tem), o professor vai ofertar o que ele tem para ofertar. E ela deu seu próprio exemplo, 

dizendo que quando começou a lecionar para alunos de graduação fez coisas que hoje, com o 

conhecimento e as crenças que tem, não faria novamente. Ouvir aquilo me fez perceber que é 

importante reconhecer que, apesar de não ter ofertado o melhor naquele momento, eu ofertei 

o melhor que eu podia, dentro daquelas condições. Hoje, meu objeto de estudo no Doutorado 

é justamente o Estágio Supervisionado, porque, apaixonada pelo que faço, quero poder voltar 

à minha instituição podendo contribuir significativamente para uma boa formação dos nossos 

licenciandos.  

 Tendo dito isso, debrucei-me sobre a tese da Mariana não com receio de julgamentos 

(não dela, ou de sua orientadora, ou da banca, e sim de quem sabe quem está por trás desses 

nomes fictícios), mas com um desejo enorme de ver o que poderia ter sido feito melhor 

naquele momento. Gostei muito do que li no texto todo. Não tenho como discordar. Pelo 

contrário. Conheço bem alguns dos documentos analisados e o contexto da pesquisa. E, ao 

ler a tese, se fechasse os olhos, conseguiria visualizar o curso, as aulas, os alunos e nós, 

professores. A meu ver, a análise dos dados foi bem realizada. Gostei muito, especialmente, 

dos “entretantos”, quando ela analisou as aulas de Estágio, por exemplo. Porque foi o dito 

depois desses “entretantos” que me trouxe elementos riquíssimos para que eu possa refletir 

sobre minha prática docente. 

 Também fiquei igualmente satisfeita com os resultados obtidos, porque revelar o 

retrato da realidade do curso onde atuo como docente é importante para que quem pensa o 

curso ou como a formação daqueles alunos deve se dar perceba e reflita sobre o que pode e 

precisa ser melhorado. E me incluo no grupo de responsáveis por pensar em como o curso 

deva ser constituído. Destaco ainda, como elemento que trouxe grandes contribuições para 

minha reflexão, as sugestões apontadas nessa tese como atividades que poderiam ter 

sido/podem ser realizadas para proporcionar uma formação em que teoria e prática estejam 

sempre “de mãos dadas”. 

 Termino este parecer parabenizando Mariana da Silva Cassemiro e sua orientadora, 

Profa. Dra. Maria Helena Vieira Abrahão, pela pesquisa que foi conduzida e pelo texto tão 

bem escrito e gostoso de ler que nos foi apresentado. Agradeço a ambas pela oportunidade de 

ter participado dessa pesquisa, de terem considerado a instituição onde trabalho (e algumas 

das pessoas que a constituem) como cenário da pesquisa, além de poder ler o texto antes 

mesmo da defesa. Mariana, deixo a você meus votos de sucesso! 
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Gostaria de dar a você as minhas congratulações pelo seu excelente trabalho de pesquisa.  

Ficou maravilhoso, vi algumas informações sobre mim e tirando a parte que eu sou natural 

do Amazonas
56

 (sou do Maranhão) eu acho que está correspondente ao que eu falei e fiz, 

mesmo não lembrado de tudo. Mas acho que você soube colocar as coisas devidamente no 

lugar. 

Quero que saiba que foi uma honra colaborar com sua pesquisa e que lhe desejo muitas 

felicidades e sucesso na sua vida e carreira profissional. 

Amei te conhecer. 

Um super beijo e boa defesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56

 Esta informação, que se encontra no capítulo destinado à descrição da metodologia da pesquisa, foi 

corrigida pela pesquisadora após a leitura do parecer de Maria Alice. 



215 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALMEIDA FILHO, J. C. P. Dimensões comunicativas no ensino de línguas. 4. ed. Campinas, 

SP: Pontes Editores, 2005. 

 

 

______. O professor de língua(s) profissional, reflexivo e comunicacional. In: Revista 

Horizontes de Linguística Aplicada. V. 04, julho-dezembro. Brasília: Editora da UnB, 2004. 

 

 

AMARAL-OLIVEIRA, L. Conversa com Luciano Amaral Oliveira. In: SILVA, K. A.; 

ARAGÃO, R. C. (Orgs.) Conversas com formadores de professores de línguas: avanços e 

desafios. Campinas, SP: Pontes Editores, 2013. 

 

 

______. Métodos de ensino de inglês: teorias, práticas, ideologias. São Paulo: Parábola, 2014. 

 

 

ANDRÉ, M. E. D. A. Etnografia da prática escolar. 4. ed. Campinas: Papirus, 2000. 

 

 

BAPTISTA, J. B. Contradições no uso de tecnologias em contexto de estágio de um curso de 

Letras: o professor de inglês em formação inicial no ensino superior privado. Tese. Doutorado 

em Estudos Linguísticos do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, UNESP, São 

José do Rio Preto, 2015. 

 

 

BARBOSA, S. M. A. D. A formação inicial de professores de inglês como espaço para a 

(re)construção de identidades. Tese. Doutorado em Estudos Linguísticos do Instituto de 

Biociências, Letras e Ciências Exatas, UNESP, São José do Rio Preto, 2014. 

 

 

BARCELOS, A. M. F.; VIEIRA-ABRAHÃO, M. H. (Orgs.). Crenças e ensino de línguas: 

foco no professor, no aluno e na formação de professores. Campinas: Pontes, 2006. 

 

 

BEDRAN, P. F. A formação inicial do professor de línguas no e para o contexto virtual e a 

construção de comunidades de práticas. Tese. Doutorado em Estudos Linguísticos do 

Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, UNESP, São José do Rio Preto, 2012. 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL BRASILEIRA DE TESES E DISSERTAÇÕES. Disponível em < 

http://bdtd.ibict.br/vufind>. Acesso em: 03 mar. 2017. 

 

 

BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. Qualitative research in education: an introduction to theory 

and methods. 4. ed.  2003. 

 

 



216 

 

BORG, M. The apprenticeship of observation. In: ELT Journal, v. 58, n. 3, 2004. 

 

 

BORG, S. Language teacher cognition. In: BURNS, A., RICHARDS, J. C. (Orgs). The 

Cambridge guide to second language teacher education. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2009. 

 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Dá nova redação ao Parecer CNE/CP 21/2001, 

que estabelece a duração e a carga horária dos cursos de Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Parecer 

CNE/CP nº 28, de 2 de outubro de 2001. Disponível em: < 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/028.pdf.> Acesso em: 28 abr. 2017. (a) 

 

 

______. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena. Parecer CNE/CP nº 9, de 8 de maio de 2001. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf.> Acesso em: 28 abr. 2017. (b) 

 

 

______. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena. Resolução CNE/CP n º1, de 18 de fevereiro de 2002. Disponível em: < 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf.> Acesso em: 28 abr. 2017. (a) 

 

 

______. Conselho Nacional de Educação. Duração e carga horária dos cursos de 

licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível 

superior. Resolução CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de 2002. Disponível em: < 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf.> Acesso em 28 abr. 2017. (b) 

 

 

______. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 

inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para 

graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. Resolução 

CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/tv-escola-no-

mundo/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/21028-resolucoes-do 

conselho-pleno-2015>. Acesso em: 04 out. 2017. 

 

 

BURNS, A.; RICHARDS, J. C. (Orgs.). The Cambridge guide to second language teacher 

education. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 

 

 

CELANI, M. A. A. (Org.). Tendências e desafios na formação de professores de línguas no 

século XXI. Campinas, SP: Pontes Editores, 2016. 

 

 

______. Perguntas ainda sem resposta na formação de professores de línguas. In: GIMENEZ, 



217 

 

T.; MONTEIRO, M. C. G. (Orgs.). Formação de professores de línguas na América Latina e 

transformação social. Campinas, SP: Pontes Editores, 2010. 

 

 

CLÍMACO, J. C. T. S.; NEVES, C. M. C.; LIMA, B. F. Z. Ações da Capes para a formação e 

a valorização dos professores da educação básica do Brasil e sua interação com a pós-

graduação. In: Revista Brasileira de Pós-Graduação. v. 9, n. 16, p. 181-209, abr. 2012. 

 

 

CONSOLO, D. A.; TEIXEIRA DA SILVA, V. L. (Orgs.). Olhares sobre competências do 

professor de língua estrangeira: da formação ao desempenho profissional. São José do Rio 

Preto: HN, 2007. 

 

 

DANIEL, F. G. A formação inicial do professor de língua inglesa: teoria e prática em 

questão. Tese. Doutorado em Estudos Linguísticos do Instituto de Biociências, Letras e 

Ciências Exatas, UNESP, São José do Rio Preto, 2017. 

 

 

DÖRNYEI, Z. Research methods in Applied Linguistics: quantitative, qualitative and mixed 

methodologies. Oxford: Oxford University Press, 2007. 

 

 

ENGESTRÖM, Y. et al. (Eds.). Perspectives on activity theory. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1999. 

 

 

FERREIRA, M. M. A perspectiva sócio-cultural e sua contribuição para a aprendizagem de 

língua estrangeira: em busca do desenvolvimento. In: Revista Intercâmbio, v. XXI: p. 38-61. 

São Paulo: LAEL/PUC-SP, 2010. 

 

 

______. Contribuições da teoria sócio-histórico-cultural e da atividade para o ensino-

aprendizagem da língua estrangeira. In: LIBERALI, F. C.; MATEUS, E.; DAMIANOVIC, 

M. C. (Orgs.). A teoria da atividade sócio-histórico-cultural e a escola: recriando realidades 

sociais. Campinas, SP: Pontes Editores, 2012. 

 

 

FONTANA, B.; GOMES, R. S.; D’ANDREA, L. P.; MARQUES, J. O. O. Princípios da 

teoria sociocultural, práticas de sala de aula e formação de professores. In: ROTTAVA, L.; 

BARCELLOS, P. S. C. C.; DUTRA, E. O.; PINHO, I. C. (Orgs.). Reflexões em linguística 

aplicada: a formação de professores de línguas e a prática em sala de aula: caminhos e 

expectativas – uma homenagem à professora doutora Marilia dos Santos Lima. Campinas, SP: 

Pontes Editores, 2015. 

 

 

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 17.  ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

 

 

FRIEDRICH, J. Lev Vigotski: mediação, aprendizagem, desenvolvimento: uma leitura 



218 

 

filosófica e epistemológica. Trad. Anna Rachel Machado e Eliane Gouvêa Lousada. 

Campinas, SP: Mercado de Letras, 2012. 

 

 

GIL, G. Conversa com Glória Gil. In: SILVA, K. A.; ARAGÃO, R. C. (Orgs.). Conversas 

com formadores de professores de línguas: avanços e desafios. Campinas, SP: Pontes 

Editores, 2013. 

 

 

GIL, G.; VIEIRA-ABRAHÃO, M. H. (Orgs.). Educação de professores de línguas: os 

desafios do formador. Campinas: Pontes, 2008. 

 

 

GIMENEZ, T. N.; CRISTOVAO, V. L. L. Derrubando paredes e construindo pontes: 

formação de professores de língua inglesa na atualidade. In: Revista Brasileira de Linguística 

Aplicada, v. 4, n. 2, 2004. 

 

 

GIMENEZ, T. N.; MONTEIRO, M. C. G. (Orgs.). Formação de professores de línguas na 

América Latina e transformação social. Campinas, SP: Pontes Editores, 2010. 

 

 

GIMENEZ, T. N. Tendências das pesquisas na área de formação de professores de línguas 

estrangeiras no contexto brasileiro. In: BATTISTI, E.; COLLISCHONN, G. (Orgs.). Língua e 

linguagem: perspectivas de investigação. Pelotas: Educat, 2011. 

 

 

GOMES, R. S.; D’ANDREA, L. P.; MARQUES, J. O. O. Ensino e aprendizagem de língua 

estrangeira na perspectiva sociocultural: (um) estado da arte da pesquisa no Brasil. In: 

ROTTAVA, L.; BARCELLOS, P. S. C. C.; DUTRA, E. O.; PINHO, I. C. (Orgs.). Reflexões 

em linguística aplicada: a formação de professores de línguas e a prática em sala de aula: 

caminhos e expectativas – uma homenagem à professora doutora Marilia dos Santos Lima. 

Campinas, SP: Pontes Editores, 2015. 

 

 

GLASER, B. G.; STRAUSS, A. L. The discovery of grounded theory: strategies for 

qualitative research. New York: Aldine de Gruyter, 1967. 

 

 

GRAVES, K. The curriculum of second language teacher education. In: BURNS, A.; 

RICHARDS, J. C. (Orgs.). The Cambridge guide to second language teacher education. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 

 

 

HALL, G. Exploring English language teaching: language in action. New York: Routledge, 

2011. 

 

 

HALLIDAY, M. A. K. Explorations in the functions of language. London: Arnold, 1973. 

 



219 

 

HYMES, D. On communicative competence. In: PRIDE, J.; HOLMES, J. (Eds.). 

Sociolinguistics: selected readings. Harmondsworth, England: Penguin Books, 1972. 

 

 

______. Research on second language teacher education: a sociocultural perspective on 

professional development. New York: Routledge, 2011. 

 

 

JOHNSON, K. E.; GOLOMBEK, P. R. Mindful L2 teacher education: a sociocultural 

perspective on cultivating teachers’ professional development. New York: Routledge, 2016.  

 

 

JOHNSON, K. E. Second language teacher education: a sociocultural perspective. New 

York: Routledge, 2009a.  

 

 

______. Trends in second language teacher education. In: BURNS, A.; RICHARDS, J. C. 

(Orgs.). The Cambridge guide to second language teacher education. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2009b. 

 

 

JUSTINA, O. D. O papel da supervisora de área na conformação por meio do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) – língua inglesa. Tese. Doutorado em 

Estudos Linguísticos do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, UNESP, São José 

do Rio Preto, 2016. 

 

 

KANEKO-MARQUES, S. M. O processo de (re)construção da prática pedagógica de 

professores de língua inglesa em formação inicial. Tese. Doutorado em Estudos Linguísticos 

do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, UNESP, São José do Rio Preto, 2011. 

 

 

KRASHEN, S. D. Principles and practice in second language acquisition. Prentice-Hall 

International: London, 1987. 

 

 

KUMARAVADIVELU, B. Beyond methods: macrostrategies for language teaching. Yale 

University Press, 2003. 

 

 

______. Understanding language teaching education: from method to post method. Mahwah, 

New Jersey: Lawrence Erbaum Associates, Publishers, 2006. 

 

 

______. Language teacher education for a global society. New York: Routledge, 2012. 

 

 
LANTOLF, J. P., THORNE, S. L. Sociocultural theory and the genesis of second language 

development. Oxford: Oxford University Press, 2006. 

 



220 

 

LANTOLF, J. P. The sociocultural approach to second language acquisition: sociocultural theory, 

second language acquisition, and artificial development. In: ATKINSON, D. Alternative 

approaches to second language acquisition. New York: Routledge, 2011.  

 

 

LANTOLF, J. P.; POEHNER, M. E. Sociocultural theory and the pedagogical imperative in 

L2 education: Vygotskian praxis and the research/practice divide. Routledge: New York, 

2014. 

 

 

LARSEN-FREEMAN, D. On the appropriateness of language teaching methods in language 

and development. In: Partnership & interaction. Procedimentos da 4ª Conferência 

internacional sobre linguagem e desenvolvimento. Hanoi, Vietnã. Asian Institute of 

Technology, 2000. 

 

 

LIMA, F. S. Trajetórias em espiral: a formação histórico-cultural de professores de inglês. 

Tese. Doutorado em Estudos Linguísticos do Instituto de Biociências, Letras e Ciências 

Exatas, UNESP, São José do Rio Preto, 2017. 

 
 
LORTIE, D. Schoolteacher: a sociological study. Chicago: University of Chicago Press, 

1975. 

 

 

LURIA, A. R. Nota biográfica sobre L. S. Vigotski. In: VIGOTSKI, L. S. A formação social 

da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. Trad. José Cipolla Neto, 

Luís Silveira Menna Barreto, Solange Castro Afeche. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.  

 

 

MARCUSCHI, L. A análise da conversação. São Paulo: Ática, 1986. 

 

 

MATEUS, E. Torres de babel e línguas de fogo: um pouco sobre pesquisa na formação de 

professores de inglês. In: Revista Brasileira de Linguística Aplicada, Belo Horizonte, v. 9, n. 

1, p. 307-329, 2009. 

 

 

______. Conversa com Elaine Mateus. In: SILVA, K. A.; ARAGÃO, R. C. (Orgs.). 

Conversas com formadores de professores de línguas: avanços e desafios. Campinas, SP: 

Pontes Editores, 2013a. 

 

 

______. Práticas de formação colaborativas de professores/as de inglês: representações de 

uma experiência no Pibid. In: Revista Brasileira de Linguística Aplicada, v. 13, n. 4. Belo 

Horizonte, Oct./Dec., 2013b. 

 

 

MATEUS, E.; EL KADRI, M. S.; SILVA, K. A. (Orgs.). Experiências de formação de 

professores de línguas e o PIBID: contornos, cores e matizes. Campinas: Pontes, 2013. 



221 

 

MENEZES, V.; SILVA, M. M.; GOMES, I. F. Sessenta anos de Linguística Aplicada: de 

onde viemos e para onde vamos. In: PEREIRA, R. C.; ROCA, P. Linguística Aplicada: um 

caminho com diferentes acessos. São Paulo: Contexto, 2009. 

 

 

MILLER, I. K. Formação de professores de línguas: da eficiência à reflexão crítica e ética. In: 

MOITA LOPES, L. P. Linguística Aplicada na modernidade recente: festschrift para 

Antonieta Celani. 1. ed. São Paulo: Parábola, 2013. 

 

 

NEWMAN, F.; HOLZMAN, L. Lev Vygotsky – revolutinary scientist. New York: Psychology 

Press, 2014. 

 

 

OLIVEIRA, M. K. Vygotsky: Aprendizado e desenvolvimento, um processo sócio-histórico. 

São Paulo: Scipione, 1993. 

 

 

OLIVEIRA, M. K. Vygotsky e o processo de formação de conceitos. In: TAILLE, Y. L.; 

OLIVEIRA, M. K.;  DANTAS, H. Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas em 

discussão. São Paulo: Summus, 1992. 

 

 

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e docência. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

 

RAMOS, F. S. SOU PORQUE SINTO: Um estudo histórico-cultural sobre identidades profissionais 

e emoções na formação inicial de professores de inglês. Tese. Doutorado em Estudos Linguísticos 

do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, UNESP, São José do Rio Preto (em 

andamento). 

 

 

REGO, T. C. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. 25. ed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2014. 

 

 

RICHARDS, J. C.; FARRELL, T. S. C. Strategies for teacher Professional development for 

language teachers learning. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 

 

 

RICHARDS, J. C.; RODGERS, T. S. Approaches and methods in language teaching. 2
nd

 ed. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 

 

 

SALOMÃO, A. C. B. A cultura e o ensino de língua estrangeira: perspectivas para a 

formação continuada no Projeto Teletandem Brasil. Tese. Doutorado em Estudos Linguísticos 

do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, UNESP, São José do Rio Preto, 2012. 

 

 



222 

 

______. A perspectiva sociocultural e a formação de professores de línguas. In: Revista do 

GEL. São Paulo, v. 10, n. 2, p. 42-76, 2013. 

 

 

SANTOS, F. A. C. A agência humana do professor de inglês no desenvolvimento de saber 

glocal na perspectiva sócio-histórica e dialética. Tese. Doutorado em Estudos Linguísticos 

do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, UNESP, São José do Rio Preto, 2015. 

 

 

SCHWEIKART, J. F. A formação inicial do professor de línguas por meio do uso de recursos 

tecnológicos no ensino de língua inglesa para crianças: conflitos e contradições. Tese. 

Doutorado em Estudos Linguísticos do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, 

UNESP, São José do Rio Preto, 2016. 

 

 

SILVA, K. A.; DANIEL, F. G.; KANEKO-MARQUES, S. M.; SALOMÃO, A. C. B. (Orgs.). 

A formação de professores de línguas: novos olhares, v. I. Campinas: Pontes, 2011. 

 

 

SILVA, K. M. A coconstrução de conceitos acadêmicos na formação inicial de professores de língua 

estrangeira – inglês em aulas de Metodologia e no Estágio Supervisionado em um curso de Letras. 

Tese. Doutorado em Estudos Linguísticos do Instituto de Biociências, Letras e Ciências 

Exatas, UNESP, São José do Rio Preto (em andamento). 

 

 

SIMÕES, G. M. O impacto do estágio nas crenças pedagógicas de professores de inglês em 

formação. Tese. Doutorado em Estudos Linguísticos do Instituto de Biociências, Letras e 

Ciências Exatas, UNESP, São José do Rio Preto, 2011. 

 

 

TEDICK, D. J. (Ed.). Second language teacher education: international perspectives. 

Mahwah, New Jersey: Lawrence Erbaum Associates Publishers, 2005. 

 

 

TELLES, J. A. (Org.). Formação inicial e continuada de professores de línguas: dimensões e 

ações na pesquisa e na prática. Campinas: Pontes, 2009. 

 

 

TUDOR, I. The dynamics of the language classroom. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2001. 

 

 

ULIANA, J. L. A. E. A (co) construção de conhecimentos em aulas de inglês instrumental sob a 

perspectiva sociocultural. Dissertação. Mestrado em Estudos Linguísticos do Instituto de 

Biociências, Letras e Ciências Exatas, UNESP, São José do Rio Preto (em andamento). 

 

 

VEER, R. V. D.; VALSINER, J. The Vygotsky Reader. Oxford: Blackwell Publishers, 1994. 

 

 



223 

 

VIEIRA-ABRAHÃO, M. H. A formação inicial do professor de língua estrangeira: parceria 

universidade e escola pública. In: ALVAREZ, M. L. O., SILVA, K. A. (Orgs.) Linguística 

Aplicada: múltiplos olhares. Campinas: Pontes, 2007. 

 

 

______. A formação de professores de línguas: Passado, presente e futuro. In: SILVA, K. A. 

(Org.). Ensinar e aprender línguas na contemporaneidade: linhas e entrelinhas. Campinas, 

SP: Pontes Editores, 2010. 

 

 

______. A formação do professor de línguas de uma perspectiva sociocultural. In: Signum: 

Estudos Linguísticos, Londrina n. 15, v. 2, p. 457-480, 2012. 

 

 

______. A construção do conhecimento teórico-prático do professor de línguas em formação 

inicial. In: Revista Contexturas, n. 23, p. 161-191, 2014.  

 

 

VIGOTSKI, L. S. Pensamento e linguagem. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: 

Martins Fontes, 1996. 

 

 

______. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos 

superiores. Trad. José Cipolla Neto, Luís Silveira Menna Barreto, Solange Castro Afeche. 7. 

ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.  

 

 

______. A construção do pensamento e da linguagem.  Trad. Paulo Bezerra. São Paulo: 

Martins Fontes, 2010. 

 

 

ZEICHNER, K. Rethinking the connections between campus courses and field experiences in 

college- and university-based teacher education. In: Journal of teacher education, n. 61 (1-2), 

p. 89-99, 2010. 

 

 

ZEICHNER, K. M.; LISTON, D. P. Reflective teaching: an introduction. New Jersey: 

Lawrence Erlbaum Associates, 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 



225 

 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

Campus de São José do Rio Preto 

 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

(Conselho Nacional de Saúde, Resolução 466/2012) 

Você está sendo convidado a participar como voluntário do projeto de pesquisa A formação do 

professor de língua inglesa em um curso de Letras no norte do Brasil: a coconstrução de conhecimentos teórico-

práticos
57

 sob responsabilidade da pesquisadora Profa. Ms. Mariana da Silva Cassemiro. Por meio da realização 

desse estudo, objetiva-se investigar a coconstrução de conhecimentos teórico-práticos de futuros professores de 

língua inglesa em um curso de Letras no norte do Brasil. Haverá um risco mínimo para saúde emocional 

caracterizado por uma possível identificação dos participantes da pesquisa e/ou do contexto investigado. Para 

atenuar esse possível risco, será adotado o procedimento de omissão dos nomes dos participantes e da 

instituição de ensino. Serão usados nomes fictícios para que a identidade dos envolvidos na pesquisa seja 

devidamente preservada. Você está livre para, a qualquer momento, deixar de participar da pesquisa. Todas as 

informações por você fornecidas e os resultados obtidos serão mantidos em sigilo e estes últimos só serão 

utilizados para divulgação em reuniões e revistas científicas. Você será informado de todos os resultados 

obtidos, independentemente do fato destes poderem mudar seu consentimento em participar da pesquisa. Você 

não terá quaisquer benefícios ou direitos financeiros sobre os eventuais resultados decorrentes da pesquisa. 

Este estudo é importante porque por meio dos resultados obtidos poderemos compreender melhor como ocorre 

a coconstrução de conhecimentos dos graduandos em Letras de uma perspectiva sociocultural de formar 

professores de línguas, além de oferecer contribuições para aprimorar a formação do professor de língua inglesa 

no contexto mencionado anteriormente. 

 Diante das explicações, se você concorda em participar deste projeto, forneça os dados solicitados e 

coloque sua assinatura a seguir. 

Nome completo:____________________________________________________________________________ 

Email:__________________________________________________________Fone:_____________________ 

   ______________________,_______de__________________de 2016. 

   

Participante  Pesquisadora responsável 

 

OBS.: Termo apresenta duas vias, uma destinada ao participante e a outra à pesquisadora. 

Nome da pesquisadora: Mariana da Silva Cassemiro Cargo/Função: Doutoranda 

Instituição: Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” campus de São José do Rio Preto - SP 

Email: ma.cassemiro@gmail.com  

                                                           
57

 O título deste trabalho foi alterado para “Uma investigação sobre a construção de conhecimentos 

teórico-práticos na formação inicial do professor de língua inglesa a partir de uma perspectiva 

sociocultural”. 
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APÊNDICE B – Código para transcrição 

 

Incompreensão de palavras (incompreensível) 

 

Hesitação hum 

 

Repetição repetição de sílabas ou palavras 

 

Entonação enfática MAIÚSCULA 

 

Comentários descritivos da pesquisadora ((minúscula)) 

 

Corte no segmento (...) 

 
Adaptado de Marcuschi (1986) 
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APÊNDICE C – Questionário 1 – Docente (aplicado a Mário) 

 

Caro docente participante, 

Este questionário objetiva coletar dados gerais a respeito de sua formação e trajetória 

acadêmicas e também sobre a disciplina “Metodologia de Ensino de Língua Estrangeira”. 

Essas informações são de extrema importância e constituirão parte dos dados a ser utilizados 

no desenvolvimento da pesquisa de doutorado intitulada A formação do professor de língua 

inglesa em um curso de Letras no norte do Brasil: a coconstrução de conhecimentos teórico-

práticos
58

, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus de São José do Rio Preto-

SP, sob orientação da Profa. Dra. Maria Helena Vieira Abrahão. Além disso, este questionário 

poderá possibilitar a reflexão sobre sua prática docente e sobre suas concepções acerca de 

ensinar e aprender uma língua estrangeira. 

A sua identidade será preservada e as informações fornecidas neste questionário serão 

somente utilizadas para fins da pesquisa referida acima. 

Muito obrigada pela sua atenção e participação. 

                                                     Doutoranda Mariana Cassemiro                                         
ma.cassemiro@gmail.com 

 

Nome do docente:____________________________________________________________ 

Email: _____________________________________________________________________ 

 

1- Qual é sua formação acadêmica? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2- Há quanto tempo atua como professor universitário? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3- Já atuou em outros contextos de ensino? Quais? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                           
58

 O título deste trabalho foi alterado para “Uma investigação sobre a construção de conhecimentos 

teórico-práticos na formação inicial do professor de língua inglesa a partir de uma perspectiva 

sociocultural”. 
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4- Desde quando trabalha nesta universidade?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5- Quais disciplinas já ministrou aqui? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6- Você já ministrou a disciplina Metodologia do Ensino de Língua Inglesa I em anos 

anteriores? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Se sim,  

a) quais são os objetivos da disciplina? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

b) qual seu posicionamento quanto a esses objetivos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

c) qual a metodologia a ser utilizada nas aulas? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

d) quais materiais serão utilizados? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

e) a instituição oferece possibilidade de autonomia para o docente no planejamento 

da disciplina? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7- Quais são os conhecimentos necessários para se qualificar um professor de língua 

estrangeira como “bom professor”?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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8- Segundo seu entendimento, há uma relação entre teoria e prática no curso de Letras 

desta universidade? Explique. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9- O que você entende por: 

a) língua? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

a) ensino? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

b) aprendizagem? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10- Quais são suas expectativas em relação à disciplina Metodologia do Ensino de Língua 

Inglesa I no que diz respeito: 

 

a) aos objetivos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

b) aos seus próprios objetivos, a sua prática docente? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

c) à aprendizagem dos alunos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D –  Questionário 1 – Docente (aplicado a Aruna) 

 

Cara docente participante, 

Este questionário objetiva coletar dados gerais a respeito de sua formação e trajetória 

acadêmicas e também sobre as disciplinas “Estágio em Língua Inglesa I” e “Estágio em 

Língua Inglesa II”. Além disso, ele pode possibilitar a reflexão sobre sua prática docente e 

sobre suas concepções acerca de ensinar e aprender uma língua estrangeira. Essas 

informações são de extrema importância e constituirão parte dos dados a ser utilizados no 

desenvolvimento da pesquisa de doutorado intitulada A formação do professor de língua 

inglesa em um curso de Letras no norte do Brasil: a coconstrução de conhecimentos teórico-

práticos
59

, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus de São José do Rio Preto-

SP, sob orientação da Profa. Dra. Maria Helena Vieira Abrahão. 

A sua identidade será preservada e as informações fornecidas neste questionário serão 

somente utilizadas para fins da pesquisa referida acima. 

Muito obrigada pela sua atenção e participação. 

                                                     Doutoranda Mariana Cassemiro                                         
ma.cassemiro@gmail.com 

 

Nome da docente: ____________________________________________________________ 

Email: _____________________________________________________________________ 

 

1- Qual é sua formação acadêmica? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2- Há quanto tempo atua como professora universitária? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3- Já atuou em outros contextos de ensino? Se sim, quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4- Desde quando trabalha nesta universidade?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

                                                           
59

 O título deste trabalho foi alterado para “Uma investigação sobre a construção de conhecimentos 

teórico-práticos na formação inicial do professor de língua inglesa a partir de uma perspectiva 

sociocultural”. 
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5- Quais disciplinas já ministrou aqui? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6- Você já ministrou as disciplinas Estágio em Língua Inglesa I e Estágio em Língua Inglesa 

II em anos anteriores? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Se sim,  

a) quais são os objetivos das disciplinas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) qual seu posicionamento quanto a esses objetivos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

c) qual a metodologia a ser utilizada nas aulas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

d) quais materiais serão utilizados? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

e) a instituição oferece possibilidade de autonomia para o docente no planejamento das 

disciplinas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7- As suas expectativas em relação à disciplina Estágio em Língua Inglesa I ministrada em 

2016/1 foram atingidas? Justifique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8- Quais são suas expectativas em relação à disciplina Estágio em Língua Inglesa II a ser 

ministrada em 2016/2? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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9- Segundo seu entendimento, há uma relação entre teoria e prática no curso de Letras – 

Língua e Literatura Inglesa desta universidade? Explique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10- O que você entende por: 

 

a) língua? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) ensino? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

c) aprendizagem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11- Quais são os conhecimentos necessários para se qualificar um professor de língua 

estrangeira como “bom professor”?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – Questionário 1 – Alunos-professores 

 

Caro aluno-professor participante, 

Este questionário objetiva coletar informações gerais a respeito de suas experiências como 

estudantes de língua inglesa. Essas informações são de extrema importância e constituirão 

parte dos dados a ser utilizados para desenvolver a pesquisa de doutorado intitulada A 

formação do professor de língua inglesa em um curso de Letras no norte do Brasil: a 

coconstrução de conhecimentos teórico-práticos
60

, cujo objetivo geral é investigar a 

coconstrução dos conhecimentos teórico-práticos de futuros professores de língua inglesa. 

Essa pesquisa está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus de São José do Rio Preto-

SP, sob orientação da Profa. Dra. Maria Helena Vieira Abrahão. Além disso, este questionário 

poderá possibilitar a reflexão sobre sua experiência com a aprendizagem e/ou o ensino da 

língua inglesa, bem como sobre suas concepções em relação a aprender e ensinar uma língua 

estrangeira. 

A sua identidade será preservada e as informações fornecidas neste questionário serão 

somente utilizadas para fins da pesquisa referida acima. 

Não há respostas certas ou erradas. Procure responder a todas as perguntas de maneira clara e 

completa. Se precisar de mais espaço, utilize e verso e numere a questão adequadamente. 

Muito obrigada pela sua atenção e participação. 

                                                     Doutoranda Mariana Cassemiro                                         
ma.cassemiro@gmail.com 

 

Nome do participante: _________________________________________________________ 

Email: _____________________________________________________________________ 

 

1- Você teve aulas de inglês no(a): 

 

a) Ensino fundamental ?                                    b) Ensino médio? 

(   ) Sim       (   ) Não                                            (   ) Sim       (   ) Não 

 

c) Escola profissionalizante?                             d) Outro?   

(   ) Sim       (  ) Não                                            (   ) Sim  Especificar: ______ (   ) Não 

 

2- Responda esta pergunta se você respondeu “sim” para a pergunta anterior: Quais 

atividades você mais gostava de fazer nas aulas? Comente sobre essas atividades. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

                                                           
60

 O título deste trabalho foi alterado para “Uma investigação sobre a construção de conhecimentos 

teórico-práticos na formação inicial do professor de língua inglesa a partir de uma perspectiva 

sociocultural”. 
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3- Você frequenta ou já frequentou algum curso particular de língua inglesa? 

(   ) Sim      (   ) Não 

 

Se sim, 

a) por quanto tempo?  

__________________________________________________________________ 

 

b) você pode descrever em poucas palavras as atividades comumente desenvolvidas 

no curso particular que frequenta ou frequentou?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4- Você gosta de estudar inglês? Por quê? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5- Em seu ponto de vista, o que é uma boa aula de inglês? Dê exemplos. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6- Quais são as características de um bom professor de língua inglesa? Comente algumas 

delas. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7- Por que você optou pelo curso de Letras? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8- Descreva as aulas de língua inglesa na universidade, destacando o que mais lhe chama 

a atenção. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9-  Você tem experiência de docência em inglês?  

(   ) Sim       (   ) Não 

 

Se sim, 

a) no passado ou atualmente? 

_____________________________________________________________________ 

 

b) em que tipo de instituição?  

_____________________________________________________________________ 
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c) por quanto tempo?  

_____________________________________________________________________ 

 

10- Quais são os conhecimentos necessários para se qualificar um professor de língua 

estrangeira como “bom professor”?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11- O que você espera aprender na disciplina Metodologia do Ensino de Língua Inglesa I? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

12- Quando concluir a graduação, você pretende ser professor de inglês? Por quê? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

13- O que você entende por: 

 

c) língua? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

b) ensino? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

c) aprendizagem? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F – Questionário 2 – Alunos-professores 

 

Caro aluno-professor participante, 

Este questionário tem o propósito de obter informações acerca de sua experiência durante a 

realização do estágio de observação, além de proporcionar uma nova reflexão sobre seus 

próprios conceitos de língua, ensino e aprendizagem. As respostas oferecidas são de extrema 

importância e constituirão parte dos dados a ser utilizados para desenvolver a pesquisa de 

doutorado intitulada A formação do professor de língua inglesa em um curso de Letras no 

norte do Brasil: a coconstrução de conhecimentos teórico-práticos
61

, que está vinculada ao 

Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho”, campus de São José do Rio Preto-SP, sob orientação da Profa. Dra. 

Maria Helena Vieira Abrahão.  

A sua identidade será preservada e as informações fornecidas neste questionário serão 

somente utilizadas para fins da pesquisa referida acima. 

Não há respostas certas ou erradas. Procure responder a todas as perguntas de maneira clara e 

completa. Se precisar de mais espaço, utilize e verso e numere a questão adequadamente. 

Muito obrigada pela sua atenção e participação. 

                                                     Doutoranda Mariana Cassemiro                                         
ma.cassemiro@gmail.com 

 

Nome do participante: _________________________________________________________ 

Email: _____________________________________________________________________ 

 

1- Quais conceitos de língua, ensino e aprendizagem são apresentados pelos professores que 

você observou no estágio? Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2- Compare seus conceitos de língua, ensino e aprendizagem aos dos professores observados. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3- As observações modificaram suas concepções sobre língua, ensino e aprendizagem? 

Justifique a sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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 O título deste trabalho foi alterado para “Uma investigação sobre a construção de conhecimentos 

teórico-práticos na formação inicial do professor de língua inglesa a partir de uma perspectiva 

sociocultural”. 
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APÊNDICE G – Entrevista – Estagiárias 

 

1- Como eram as aulas de inglês na escola pública quando você foi aluna? 

2- Como eram as aulas de inglês no cursinho quando você foi aluna? 

3- Descreva as aulas de inglês na universidade. 

4- O que é uma boa aula de inglês em sua opinião? 

5- Como são as suas aulas de inglês no cursinho hoje enquanto professora? 

6- O que houve em comum entre suas aulas no estágio e no cursinho? 

7- Qual a influência de sua experiência como aprendiz de língua inglesa na escola pública nas 

suas aulas no estágio? 

8- O que você aprendeu nas aulas de Metodologia na universidade? 

9- O que você aprendeu nas aulas de Estágio Supervisionado na universidade? 

10- O quê das aulas de Metodologia e de Estágio Supervisionado influenciou a sua prática em 

sala de aula enquanto estagiária? 

11- Como você relaciona aquilo que você fez nas aulas no estágio com as aulas de 

Metodologia e de Estágio Supervisionado? 

12- O que você fez na sala de aula veio de exemplos de antigos professores? 

13-  

a) Como você define língua hoje?  

b) É diferente do seu entendimento antes de cursar a disciplina de Metodologia?  

c) O que mudou e por quê? 

d) Como você acha que sua visão de língua foi concretizada em suas aulas no estágio? 

14-  

a) Como você define ensino hoje?  

b) É diferente do seu entendimento antes de cursar a disciplina de Metodologia?  

c) O que mudou e por quê? 

d) Como você acha que sua visão de ensino foi concretizada em suas aulas no estágio? 

15-  

a) Como você define aprendizagem hoje?  

b) É diferente do seu entendimento antes de cursar a disciplina de Metodologia?  
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c) O que mudou e por quê? 

d) Como você acha que sua visão de aprendizagem foi concretizada em suas aulas no estágio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO A – Orientação para a produção do relatório de regência 

 
O Relatório de Regência deve ser produzido seguindo as instruções abaixo: 

 
O trabalho deve ser digitado. Deve ter capa e folha de rosto e, logo após a folha de rosto, 
deve vir o relato proveniente das observações. 
O texto deve ser digitado em fonte Arial, tamanho 12, entrelinhas 1,5cm. 
Somente o texto deve ser paginado (numeração no canto superior direito da página). 
A organização do relatório dar-se-á da seguinte forma:  
 
I) Introdução – nesta parte, você deve fazer a identificação do campo de estágio, das 
pessoas envolvidas (verificar quadro de identificação nas fichas do estágio), dizer qual eram 
os objetivos dessa fase de estágio e quais eram suas expectativas em relação a essa etapa; 
citar também, como e porque escolheu a escola e o professor com quem realizou o estágio, 
as dificuldades e facilidades encontradas para selecionar o campo de estágio; 
 
II) Desenvolvimento – esta parte será composta de 3 (três) seções, a saber: relato 
descritivo, relato analítico e relato crítico. 
 
RELATO DESCRITIVO 

Incluir: turmas estagiadas, número de aulas por turma, turmas do mesmo professor, 
escola, tipo de estágio (projeto ou regência clássica, horário normal ou contra-turno, 
continuidade do conteúdo do professor ou novos assuntos etc.), bem como 
descrever as metodologias utilizadas, os conteúdos trabalhados, as dinâmicas, a 
avaliação, enfim, o andamento das aulas em cada turma. 

 
Neste tópico o estagiário deve também descrever fatos observados que possam 
ser enquadrados como relevantes em duas naturezas distintas:  
Relevantes quanto ao benefício, aproveitamento e saldo positivo das aulas; 
Relevantes quanto aos problemas que dificultaram o andamento da aula e a 
produtividade. 

 
Tipologia Textual: Linguagem descritiva e factual; com relação cronológica; 

 
RELATO ANALÍTICO 

Neste item o estagiário deve pautar-se no objetivo geral e nos específicos do plano 
de atividades de estágio, e assinalar os resultados obtidos; tanto os resultados 
positivos quanto os negativos, descrevendo os erros e acertos, bem como lacunas e 
suas causas; 

 
RELATO CRÍTICO 

O estagiário deve, neste item, escrever seus apontamentos críticos sobre os fatos 
observados, manifestando-se dentro dos seguintes parâmetros:  

 
- Sugestões que viabilizem a solução dos problemas encontrados; 
- Valorização das técnicas e metodologias que deram resultados;  
- Pontos que deverão ser evitados e outros que são vitais a continuidade do sucesso 
das aulas; 
- Qual foi o índice de produtividade em relação às metodologias e técnicas aplicadas; 
- Como deve ser o Perfil do Profissional contemporâneo em face à realidade 
observada; 

 
III) Considerações Finais – esta parte do trabalho deve ser breve, clara e provavelmente 
não conterá respostas para todas as indagações que surgirem no decorrer do estágio. Como 
fechamento do trabalho, a conclusão é expressa em termos de síntese dos elementos 
analisados. A conclusão, entretanto, não consiste apenas em uma tentativa de síntese do 
trabalho desenvolvido. Nela são apresentados, além das limitações e dificuldades 
encontradas durante o processo de estágio, os principais resultados obtidos, dando-se 
destaque especial ao que eles representam em relação: 
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As contribuições para a ressignificação da teoria ou para o desenvolvimento da área 
de conhecimento. 
Ao desenvolvimento da prática profissional, apontando-se alguns indicativos de 
ação; 
À necessidade de desenvolvimento de outros estudos sobre a problemática 
investigada; 

Nesta fase, é importante que o estagiário avalie qual a importância do estágio em questão 
para sua formação, buscando um esforço de síntese. Devem ser apresentadas, ainda, 
propostas e recomendações a fim de melhorar o estágio em seus vários aspectos. 
 
Caso vocês citem algum autor, lembrem de fazer as devidas referências ao fim do relatório 
(conforme Normas da ABNT). 
O trabalho deve ser entregue em uma via impressa e outra digital (em .pdf) a ser enviada 
para o e-mail (email da formadora). O prazo para entrega é dia 19 de dezembro de 2016. A 
via impressa deve ser entregue encadernada e ficará arquivada na Coordenação do Curso 
como registro. 
Não há limites de páginas, nem mínimo, nem máximo. Todavia, você deve ser fiel aos 
detalhes importantes do que vivenciou no campo de estágio. Além disso, é imprescindível 
que faça uma reflexão sobre o que foi observado. 
Siga o modelo de Capa e Folha de Rosto nos apêndices a seguir. 
Ao final do trabalho, anexe: a) sua autoavaliação preenchida e assinada; b) os planos de 
aula de cada microaula ministrada no campo de estágio; c) uma cópia da declaração de 
conclusão de estágio emitida pelo gestor da escola. 
 
Observações: 
Gostaria de dar os devidos créditos aos documentos que foram utilizados para a produção 
deste arquivo com orientações. Às Professoras (nomes das professoras), por terem cedido 
os documentos de estágio utilizados no Campus (nome do campus). A parte do 
desenvolvimento foi retirada do Roteiro de Relatório Parcial de Estágio por elas utilizado. 
Parte do sugerido na Introdução e tudo o que é sugerido nas Considerações Finais foi 
retirado do Manual para Elaboração do Relatório de Estágio do Curso de Letras/Português 
da FABRA Centro de Ensino Superior. Disponível em 
<http://www.soufabra.com.br/painel/arquivos/boletins/145515190814manual_estagio_letras_
portugues.pdf>. Acesso em: jan. 2016. 
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ANEXO B – Plano de aula do estágio supervisionado 

 

VISÃO GERAL 

Tempo: 

Público-alvo:  

Conteúdo:  

Habilidade(s) em foco: 

 

CONHECIMENTO PRÉVIO 

Para esta aula, considera-se que os alunos já sabem... 

 

OBJETIVOS 

Ao final desta aula, os alunos deverão ser capazes de: 

 

PROCEDIMENTOS 

(Descrever como a aula será conduzida, cada passo da aula). 

 

AVALIAÇÃO 

(Descrever como se dará a verificação da aprendizagem dos alunos nessa microaula). 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

(Listar os recursos didáticos a serem usados nessa microaula). 

 

REFERÊNCIAS 

(Listar as obras que serviram de referência para a elaboração dessa microaula). 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome do(a) estagiário(a): 

Etapa do Estágio: Regência Ano/semestre: 2016/2 

Data: Microaula(s) No.: 

Supervisor(a) do Estágio na escola: 



 

 

 

 

TERMO DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

Autorizo a reprodução xerográfica do presente Trabalho de Conclusão, na íntegra, para fins 

de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

São José do Rio Preto, 01/03/2018 

 

 

Mariana da Silva Cassemiro 


