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A aranha realiza operações que lembram o tecelão, e as 
caixas suspensas que as abelhas constroem envergonham o 
trabalho de muitos arquitetos. Mas até o pior dos arquitetos 
difere, de início, da mais hábil das abelhas, pelo fato de que, 
antes de fazer um caixa de madeira, ele já a construiu 
mentalmente. No final do processo do trabalho, ele obtém um 
resultado que já existia em sua mente antes de ele começar 
a construção. O arquiteto não só modifica a forma que lhe foi 
dada pela natureza, dentro das restrições impostas pela 
natureza, como também realiza um plano que lhe é próprio, 
definindo os meios e o caráter da atividade aos quais ele 
deve subordinar sua vontade. 

Karl Heinrich Marx 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa está inserida na área da Linguística Aplicada e tem por objetivo 

investigar as perspectivas do aluno de uma escola pública em relação ao trabalho 

com os exercícios de língua inglesa propostos no Caderno do Aluno da Secretaria 

da Educação do Estado de São Paulo (3° ano do Ensino Médio - volume 3). Os tipos 

de exercícios abordados neste estudo centram-se na gramática, que está inserida 

na concepção de linguagem, e no trabalho em equipe. O contexto educacional 

compreendido se baseia no Currículo de Língua Estrangeira Moderna, Inglês, do 

Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2010), e tem como aportes o Caderno do Aluno 

(SÃO PAULO, 2009a) e o Caderno do Professor (SÃO PAULO, 2009b). O eixo 

teórico adotado se fundamenta principalmente em Vigotski (1934/1991; 1934/2008) 

e sua visão Sócio-Histórico-Cultural. Em complemento, recorre-se a Koch (2003), 

Travaglia (1995/2005), Larsen-Freeman (2003) e Celce-Murcia (2008) em se 

tratando de linguagem e gramática; e a Magalhães (2009) para abordar o trabalho 

em equipe. Metodologicamente, esta pesquisa se enquadra num estudo de caso 

(STAKE, 1995; YIN, 2001) de cunho qualitativo interpretativista, que se utiliza de 

questionário (NUNAN, 1992) e de entrevista (RUBIN & RUBIN, 2005) como 

instrumentos de coleta de dados. Foram identificadas dez diferentes perspectivas 

dos alunos em relação à aprendizagem de inglês neste contexto de pesquisa. Os 

resultados da análise mostraram que há alguns princípios estabelecidos no Currículo 

e no Caderno do Professor que permeiam as atividades do Caderno do Aluno, 

conforme se verifica nas perspectivas dos alunos identificadas: de que se aprende 

inglês com as atividades de gramática, de que consideram positivo o trabalho em 

equipe, e de que eles contribuem para a aprendizagem de seus colegas. Por outro 

lado, algumas outras perspectivas apontam que há uma divergência entre as 

orientações que estão no Currículo e no Caderno do Professor e a maneira como os 

exercícios são apresentados no Caderno do Aluno e trabalhados em sala de aula, 

como a de que os alunos sentem falta de atividades que contemplem as habilidades 



de “speaking” (falar) e “listening” (escutar), ou de que só é possível aprender o 

idioma por meio de treinos e repetições. 

 

 

Palavras-chave: Ensino de Inglês, Gramática, Trabalho em Equipe, Perspectivas do 

Aluno, Currículo de Língua Estrangeira Moderna do Estado de São Paulo, Caderno 

do Aluno, Caderno do Professor. 

JUNQUEIRA, P. Perspectives of the student of one public school with regard to 
work with proposed exercises of English language in the Student Book from 
the São Paulo State Education Secretariat. 
 

 

ABSTRACT 

 

This research is inserted in the Applied Linguistic area and intends to investigate the 

perspectives of the student of one public school with regard to work with proposed 

exercises of English language in the Student Book from the São Paulo State 

Education Secretariat. The sorts of exercises covered in this study are centered in 

grammar, which is included in language conception, and in team work. The 

educational context comprised is based on the São Paulo State Modern Foreign 

Language Curriculum, English, (SÃO PAULO, 2010), with the addition of the Student 

Book (SÃO PAULO, 2009a) and the Teacher Book (SÃO PAULO, 2009b). The 

theoretical axis is mainly based in Vigotski (1934/1991; 1934/2008) and his Social-

Historical-Cultural vision. It is complemented with Koch (2003), Travaglia 

(1995/2005), Larsen-Freeman (2003) and Celce-Murcia (2008) for language and 

grammar concerns and Magalhães (2009) for team work concern. Methodologically, 

this research fits in a case study (STAKE, 1995; YIN, 2001) of interpretative 

qualitative type that uses a questionnaire (NUNAN, 1992) and an interview (RUBIN & 

RUBIN, 2005) as data gathering instruments. I identified ten different perspectives of 

students about English learning in the context of this research. The analysis of the 

results showed that there are some established principles in the Curriculum and in 

the Teacher Book which permeate the Student Book, as seen in the identified 

perspectives of students of English learning based on grammar, the team work 

positive consideration, and their collaborative role for colleagues learning. In other 

hand, some other perspectives showed that there are divergences between the 



orientation inside the Curriculum and Teacher Book and the manner how the 

exercises are presented in the Student Book and worked in classroom, such as the 

lack of activities of speaking and listening or that is only possible to learn the idiom by 

means of training and repetitions, as perceived by the students. 

 

 

 

 

Keywords: English Teaching, Grammar, Team Work, Perspectives of the Student, 

São Paulo State Modern Foreign Language Curriculum, Student Book, Teacher 

Book. 
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INTRODUÇÃO 

 

Lecionar nas escolas públicas, de modo geral, tem sido um desafio, tanto 

no que compete à sua eficácia, quanto no sentido de despertar o interesse dos 

alunos para a aprendizagem da disciplina em estudo.   

Para mediar o trabalho dos professores em sala de aula, objetivando 

direcionar e padronizar o ensino nas escolas públicas, a Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo publicou, em 2008, a Proposta Curricular e os Cadernos do 

Professor, ambos organizados por Maria Inês Fini, coordenadora geral do Projeto 

São Paulo Faz Escola, na época. A partir do ano seguinte, foram elaborados 

também os Cadernos do Aluno, decorrentes de reivindicações de professores, 

familiares e alunos, para que estes tivessem um material didático organizado e 

pudessem registrar o trabalho em sala de aula. Os três documentos norteiam o 

ensino, desde a 5ª série (6° ano) do Ensino Fundamental (Ciclo II) até o 3° ano do 

Ensino Médio, em todas as disciplinas, séries e para todos os bimestres.  

Em 2010, a então Proposta Curricular tornou-se o Currículo do Estado de 

São Paulo, tendo como aportes teóricos: a) os Cadernos do Professor, organizados 

por disciplina, série e bimestre, que funcionam como material complementar com 

sugestões didáticas dos conteúdos a serem ministrados; b) os Cadernos do Aluno, 

também organizados por disciplina, série e bimestre, trazem exercícios, indicadores 

bibliográficos e dicas de estudo; e c) o Caderno do Gestor, dirigido aos professores 

coordenadores, diretores, professores coordenadores dos núcleos pedagógicos e 

supervisores, tem como finalidade apoiar o gestor em sua prática para que ele possa 

orientar e estimular a implementação do Currículo na sua escola.  

O Currículo (SÃO PAULO, 2010) de Língua Estrangeira Moderna (LEM – 

Inglês) visa a contribuir para a melhoria da qualidade de ensino-aprendizagem de 

inglês, promovendo discussões por meio de textos e práticas sociais, possibilitando 

ao aluno o conhecimento e o reconhecimento de si e do outro.  

É pertinente salientar que os Cadernos de Inglês do Professor (SÃO 

PAULO, 2009b), uma versão revisada e atualizada de 2008, orientam a didática dos 

docentes, propondo estratégias de trabalho, projetos, atividades interdisciplinares e 

extraclasse, além de sugestões para avaliação e recuperação, posto que explicam 
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as competências e habilidades a serem desenvolvidas pelos discentes nas 

atividades do Caderno do Aluno, material consumível.  

Vale dizer que, somente a partir de 2009, o aluno da rede pública 

estadual de São Paulo passou a receber material didático de inglês, fato que, por si 

só, representa um ganho para a disciplina. Antes da implementação dos Cadernos 

de Inglês, os professores lecionavam os conteúdos com base nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), que direcionavam os conteúdos a serem ministrados 

por série, mas não por bimestre, possibilitando assim ao professor, a liberdade para 

trabalhar com os conteúdos conforme seu bom senso, na ordem em que ele 

considerasse pertinente. Em 2012, livros didáticos de inglês com CD e consumíveis 

(diferentemente de outras disciplinas em que o aluno tem de devolver os livros ao 

final do ano letivo), passam a integrar o Programa Nacional do Livro Didático para o 

Ensino Médio (PNLDEM) e a ser entregues aos alunos. 

Por vivenciar esses fatos, enquanto professora de língua inglesa em uma 

escola pública da rede estadual da cidade de São Paulo, desde 2005, e me sentir 

impelida a entender de que maneira os alunos veem o estudo de inglês com os 

Cadernos, ingressei no Programa de Estudos Pós-Graduados - Mestrado - em 

Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL) da PUC-SP, no 1° semestre de 

2010, um ano após a implementação dos Cadernos, a fim de realizar a presente 

pesquisa, na escola em que atuo. 

Este trabalho tem como foco os Cadernos de Inglês do Professor e do 

Aluno - 3° ano do Ensino Médio (volume 3), devido ao fato de os temas, tanto de 

cursos universitários, quanto profissionais, demandarem escolhas, e, assim, 

promoverem discussões entre os alunos sobre seus interesses pessoais. Além 

disso, dentre os quatro volumes do 3° ano do Ensino Médio, o terceiro é o que mais 

tem pontos gramaticais a serem estudados pelos alunos, sendo o foco de estudo 

inicial desta pesquisa o ensino-aprendizagem de gramática de língua inglesa.  

 O objetivo deste trabalho é o de investigar as perspectivas que o 

estudante possui em relação ao trabalho com os exercícios de língua inglesa 

propostos no Caderno do Aluno. A partir disso, estabeleço a seguinte pergunta 

norteadora desta pesquisa:  
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Quais são as perspectivas do aluno do 3° ano do Ensino Médio de uma escola 

pública em relação ao trabalho com os exercícios de língua inglesa propostos no 

Caderno do Aluno da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo? 

 

Esse Caderno do Aluno apresenta quatro Situated Learning (Situações de 

Aprendizagem), contendo em cada uma delas: textos sobre profissões, questões 

para interpretação e pontos gramaticais a serem estudados em sala de aula; três 

Homework: Focus on Language, que são seções destinadas a lições de casa, 

consistindo em atividades complementares; além de outras seções, tais como: 

Learning targets, que apresenta os objetivos de aprendizagem do volume 3; Learn to 

learn, que traz atividades que instigam o aluno a aprender a aprender; Vocabulary 

log, para registro personalizado do vocabulário aprendido; Learn more, com 

sugestões de sites e filmes relacionados ao tema do bimestre; Instant language, com 

tabelas dos principais pontos gramaticais estudados; e Self-Assessment, que é um 

espaço para o aluno fazer anotações à vontade. 

Em relação ao trabalho com os exercícios contidos em cada Situated 

Learning, na maior parte das vezes, os enunciados não sugerem se as atividades 

deveriam ser realizadas individualmente ou em grupo. Apenas dois exercícios ao 

longo do Caderno propõem que sejam realizados com um conjunto de três alunos. 

Um exercício refere-se à discussão em grupo sobre cursos universitários (Anexo 2, 

p. 11), e o outro sobre planos profissionais (Anexo 2, p. 21). As Homework: Focus on 

Language proporcionam ao aluno momentos de estudo individual e independente, já 

que o estudante realizará as lições em casa. E as outras seções ao final do Caderno 

proporcionam momentos de retomada individual dos assuntos estudados pelos 

alunos, pois os registros são personalizados.  

Esta pesquisa se insere na linha de Linguagem e Educação, dentro da 

área da Linguística Aplicada, uma vez que tem como características a interpretação 

e o estudo: da sociedade, de seus fenômenos e da linguagem inserida em um 

determinado contexto. Há um interesse particular em relação ao ensino-

aprendizagem de uma língua estrangeira neste estudo, que é a língua inglesa. Em 

relação a essa necessidade de se levar em conta o sujeito e a linguagem, Moita 

Lopes afirma: 
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Há uma preocupação cada vez maior em LA com a investigação de 
problemas de uso da linguagem em contextos de ação ou em contextos 
institucionais, ou seja, há um interesse pelo estudo das pessoas em ação 
no mundo. (MOITA LOPES, 1998, p. 123) 

 

A metodologia de estudo de caso (STAKE, 1995; YIN, 2001) de cunho 

qualitativo interpretativista visa a analisar, compreender e interpretar ações e 

reações de determinados sujeitos em um contexto específico. Esta pesquisa se 

enquadra nessa metodologia, pois, possui uma preocupação em investigar as 

perspectivas do aluno de uma escola pública em relação ao trabalho com os 

exercícios de língua inglesa propostos no Caderno do Aluno (SÃO PAULO, 2009a).  

Há diversos trabalhos no Programa LAEL, da PUC-SP, que, assim como 

este, também pesquisam as orientações curriculares da Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo para o ensino-aprendizagem de inglês, tais como: Araujo 

(2011), que tem como principal foco o estudo dos gêneros no Caderno de Inglês do 

Professor; Anjos (2011), que investiga os sentidos-e-significados de professores de 

diferentes áreas sobre a Proposta Curricular e os Cadernos, incluindo os de inglês; 

Souza (2010), que distingue o ensino da gramática da língua inglesa, antes e após a 

implementação da Proposta Curricular; e Urvinis (2009), que utiliza os documentos 

oficiais como fundamentação teórica para discutir seus dados com o objetivo de 

investigar os saberes locais-globais de professoras de inglês da rede pública.   

Os trabalhos acima citados são semelhantes a este por tratarem do 

estudo dos documentos oficiais, bem como dos Cadernos de Inglês, porém, este se 

diferencia por trabalhar com as perspectivas do aluno em relação ao trabalho com 

os exercícios propostos no Caderno de Inglês do Aluno. 

Quanto à composição estrutural desta dissertação, está organizada em 

Fundamentação Teórica, Metodologia, Análise e Discussão dos Dados, e 

Considerações Finais, da seguinte forma: 

No primeiro capítulo, apresento a Fundamentação Teórica, tendo como 

contexto educacional o Currículo de Língua Estrangeira Moderna (LEM – Inglês) do 

Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2010), bem como seus aportes: o Caderno do 

Professor (SÃO PAULO, 2009b) e o Caderno do Aluno (SÃO PAULO, 2009a). Os 

tipos de exercícios abordados no Caderno do Aluno centram-se em: gramática, que 

está inserida dentro da concepção de linguagem; e trabalho em equipe. Para 

embasar os conceitos apresentados nos exercícios, adoto como eixo teórico a 
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abordagem Sócio-Histórico-Cultural, fundamentada por Vigotski (1934/1991; 

1934/2008), e em complemento, apoiada por: Koch (2003), Travaglia (1995/2005), 

Larsen-Freeman (2003) e Celce-Murcia (2008) em se tratando de linguagem e 

gramática; e por Magalhães (2009) para abordar o trabalho em equipe. 

Em seguida, trato dos procedimentos metodológicos utilizados neste 

trabalho, que incluem: o tipo de pesquisa, o contexto, os participantes, instrumentos 

de coleta de dados, e os procedimentos de análise de dados.  

No terceiro capítulo, analiso e discuto os dados coletados a partir das três 

categorias identificadas, procurando responder à pergunta de pesquisa com base na 

fundamentação teórica deste trabalho. 

Por último, nas Considerações Finais, reflito sobre a trajetória deste 

estudo, retomando o objetivo pelo qual me interessei em realizá-lo, discutindo sobre 

os resultados, e verificando possíveis contribuições desta pesquisa. 
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CAPÍTULO I - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

Neste capítulo, apresento o quadro teórico desta pesquisa. O contexto 

educacional compreendido se baseia no Currículo de Língua Estrangeira Moderna 

(LEM – Inglês) do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2010), que tem como aportes 

o Caderno do Professor (SÃO PAULO, 2009b) e o Caderno do Aluno (SÃO PAULO, 

2009a). Os tipos de exercícios abordados no Caderno do Aluno centram-se em: 

gramática, que está inserida dentro da concepção de linguagem; e trabalho em 

equipe. Para embasar esses conceitos apresentados nos exercícios, adoto a Teoria 

Sócio-Histórico-Cultural discutida por Vigotski (1934/2008). Em complemento, 

recorro a Koch (2003), Travaglia (1995/2005), Larsen-Freeman (2003) e Celce-

Murcia (2008) em se tratando de linguagem e gramática; e a Magalhães (2009) para 

abordar o trabalho em equipe.  

 

 

1.1 Currículo do Estado de São Paulo 

 

Em 2008, a Proposta Curricular foi apresentada com o objetivo de garantir 

que toda a rede estadual de São Paulo, desde o Ensino Fundamental (Ciclo II) até o 

Ensino Médio, obtivesse uma mesma base de conhecimentos, competências e 

habilidades entre seus alunos, e, assim, pudesse ser unificada. A partir de 2010, 

essa Proposta passou a ser oficial, sendo denominado Currículo do Estado de São 

Paulo. 

Tanto a Proposta Curricular (SÃO PAULO, 2008) quanto o Currículo do 

Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2010) foram elaborados sob a coordenação 

geral de Maria Inês Fini (reitora da UNIMES), sendo ela também uma das 

conceptoras, junto com Guiomar Namo de Mello (diretora da EBRAP), Lino de 

Macedo (Psicólogo e Professor), Luís Carlos de Menezes (Professor da USP) e Ruy 

Berger (em memória – consultor da SEE/SP em 2008).  

Ghisleine Trigo Silveira (Coordenadora de Projetos na Área da Educação) 

foi a responsável pela Coordenação do Desenvolvimento dos Conteúdos 

Programáticos, dos Cadernos dos Professores e dos Cadernos dos Alunos, sendo 

os dois últimos aportes do Currículo.  
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O Currículo apresenta princípios comuns a todas as disciplinas, a fim de 

preparar o aluno para que ele possa enfrentar desafios contemporâneos, sejam eles 

sociais, culturais ou profissionais. Explicita as competências e habilidades 

necessárias para que os alunos aprendam a respeitar as diferenças e regras de 

convivência a partir da qualidade do convívio e das competências instituídas na 

escola, para assim, aprender a participar em seu grupo social e a fazer parte de 

processos de crítica e renovação. “Competências, nesse sentido, caracterizam 

modos de ser, de raciocinar e de interagir, que podem ser depreendidos das ações e 

das tomadas de decisão em contextos de problemas, de tarefas ou de atividades” 

(SÃO PAULO, 2010, p. 12). 

De tal modo, a escola deixa de ser uma instituição que ensina e passa a 

aprender a ensinar, tendo em vista as tecnologias que promovem mudanças no 

acesso às informações, e os professores que passam a ser vistos como formadores, 

pois não são os únicos detentores do conhecimento. A partir dessa visão é que 

decorre o trabalho colaborativo, já que a convivência como situação de 

aprendizagem em sala de aula torna-se constante, e, assim, o conhecimento 

coletivo passa a ter mais valor do que a soma dos conhecimentos individuais.  

As competências para aprender, estabelecidas pelo Currículo, possuem 

relação com as competências de leitura e escrita, que tiveram como base o 

referencial teórico do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem, 1998). As cinco 

competências do Enem (SÃO PAULO, 2010, p. 19) são apontadas a seguir: 1) 

“Dominar a norma-padrão da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens 

matemática, artística e científica”; 2) “Construir e aplicar conceitos das várias áreas 

do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos 

histórico-geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas”; 3) 

“Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de 

diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema”; 4) 

“Relacionar informações, representedas em diferentes formas, e conhecimentos 

disponíveis em situações concretas, para construir argumentação consistente”; 5) 

“Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaborar propostas de 

intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando 

a diversidade sociocultural”. 

Em virtude dessas cinco competências, o documento prioriza as 

competências de leitura e escrita, mostrando aos alunos a necessidade de se 
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reconhecer os gêneros como importância social e educacional, bem como 

expressões históricas e culturais diversificadas, sendo trabalhados com foco em 

cada disciplina e, ao mesmo tempo, interdisciplinarmente. O eixo principal encontra-

se na leitura e produção de textos, por meio da compreensão e reflexão crítica do 

educando. O Currículo propõe assim, uma ação articulada dessas competências de 

leitura e escrita e de seus conteúdos disciplinares, o que leva o aluno a um espaço 

de cultura e aprendizagem, de contextualização no mundo do trabalho, além de 

exercer a cidadania. 

A escola tem que proporcionar ao aluno o desenvolvimento de sua 

identidade, autonomia e liberdade de expressão, para que assim, o estudante torne-

se capaz de refletir sobre suas escolhas, pois “não há liberdade sem possibilidade 

de escolhas” (SÃO PAULO, 2010, p. 9). A educação oferecida nas escolas públicas 

tem que ser de qualidade, capacitando o aluno a “resolver problemas, trabalhar em 

grupo, continuar aprendendo e agir de modo cooperativo, pertinentes em situações 

complexas” (SÃO PAULO, 2010, p. 8), e possibilitando o aprimoramento do 

desenvolvimento pessoal, em que o educando possa “agir, pensar e atuar no 

mundo, bem como atribuir significados e ser percebido e significado pelos outros, 

apreender a diversidade, situar-se e pertencer” (SÃO PAULO, 2010, p. 9), para que 

o aluno possa vir a atender às expectativas da sociedade e do mercado de trabalho, 

que necessitam cada vez mais de profissionais que tomem decisões e solucionem 

problemas com rapidez e criatividade.  

A contextualização no mundo do trabalho durante a educação básica tem 

como principais objetivos: despertar no aluno a importância, o valor e o respeito aos 

diversos tipos de trabalho na sociedade; e transcorrer os conteúdos curriculares, 

conferindo sentido aos conhecimentos de cada disciplina. A partir disso, “o aluno 

precisa constituir as competências para reconhecer, identificar e ter visão crítica 

daquilo que é próprio de uma área do conhecimento e, a partir desse conhecimento, 

avaliar a importância dessa área ou disciplina em sua vida e em seu trabalho” (SÃO 

PAULO, 2010, p. 20). Entendido enquanto prática social, o trabalho relaciona a 

educação básica à realidade do aprendiz, já que “enquanto produção de bens e 

serviços revela-se como a prática humana mais importante para conectar os 

conteúdos do currículo à realidade” (SÃO PAULO, 2010, p. 22). Durante o Ensino 

Médio, o aluno não tem que ser preparado estritamente para o vestibular, mas, 
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também, para o mercado de trabalho, considerando-se as diversas áreas 

profissionais, o que acontecerá dentro das disciplinas do próprio currículo. Em suma: 

 

o Currículo da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo tem como 
princípios centrais: a escola que aprende; o currículo como espaço de 
cultura; as competências como eixo de aprendizagem; a prioridade da 
competência de leitura e de escrita; a articulação das competências para 
aprender; e a contextualização no mundo do trabalho. (SÃO PAULO, 2010, 
p. 10). 

 

O Currículo está dividido em quatro áreas: Ciências Humanas e suas 

Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias. 

A coordenação da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias foi 

de Alice Vieira (Professora da USP). Essa área constitui-se do seguinte conjunto de 

disciplinas: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna (LEM), Educação 

Física e Arte. Essas quatro disciplinas estão reunidas dentro dessa área, por 

estarem diretamente relacionadas com linguagem e cultura. Em Língua Portuguesa 

e Língua Estrangeira Moderna, o uso adequado da língua de maneira crítica 

possibilita o acesso à cultura; a literatura e a Arte são consideras expressões 

culturais; e na Educação Física, o aluno precisa experimentar, desfrutar e valorizar 

os benefícios acerca da cultura de movimento, além de entender as suas diversas 

manifestações na sociedade. 

 

 

1.1.1 Currículo de Língua Estrangeira Moderna (LEM – Inglês)  

 

O Currículo de Língua Estrangeira Moderna (LEM – Inglês) foi elaborado 

por uma equipe de cinco autoras: Adriana Ranelli Weigel Borges (Professora da 

USP), Alzira da Silva Shimoura (Professora da FECAP), Lívia de Araújo Donnini 

Rodrigues (Professora da USP), Priscila Mayumi Hayama (Educadora no Centro de 

Línguas da FFLCH/USP) e Sueli Salles Fidalgo (Professora da UNIFESP). Os 

Cadernos de LEM – Inglês, tanto do Professor, quanto do Aluno, desde o Ensino 

Fundamental (Ciclo II) até o Ensino Médio, foram elaborados por essa mesma 

equipe. 
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Para se compreender a abordagem que o Currículo de LEM – Inglês 

(SÃO PAULO, 2010) propõe atualmente: a de letramentos múltiplos, faz-se 

necessário um breve histórico do ensino-aprendizagem da língua, dando ênfase a 

duas abordagens: a estruturalista e a comunicativa. 

De acordo com o Currículo, a ênfase estruturalista é aquela em que a 

língua era conhecida por meio de sua estrutura gramatical e regras, tendo como 

palavra central o SABER. Os textos eram usados meramente para traduções ou 

análises linguísticas, e a prática de exercícios dava-se por meio da aplicação das 

regras estudadas. 

Já a ênfase comunicativa, representava a língua em uso, tendo como 

palavra central o FAZER. Apesar de propor o trabalho com as quatro habilidades 

(ler, escrever, falar e ouvir), o foco estava na prática oral, nas quais as funções 

comunicativas eram previstas e reproduzidas.  

No entanto, a orientação atual enfatiza os letramentos múltiplos, que 

relacionam o SABER e o FAZER, a forma e o uso, a escrita e a oralidade da língua 

em estudo, visando a “promover autonomia intelectual e maior capacidade de 

reflexão dos aprendizes, contribuindo decisivamente para a formação cidadã dos 

educandos” (SÃO PAULO, 2010, p. 106). Para que isso aconteça, o texto (escrito ou 

oral) necessita ser entendido como manifestação do discurso de maneira 

contextualizada.  

Com base nos letramentos múltiplos, o Currículo considera ter modificado 

significativamente o ensino-aprendizagem de inglês:  

 

Não se trata mais de privilegiar a gramática ou as funções comunicativas; 
trata-se, sim, de promover, no estudo da língua estrangeira, o engajamento 
discursivo por meio de textos e práticas sociais autênticos que possibilitem 
ao estudante o conhecimento e o reconhecimento de si e do outro, em 
diferentes formas de interpretação do mundo. (SÃO PAULO, 2010, p. 106). 

 

Por conseguinte, o ensino de língua estrangeira deve colaborar para a 

construção da competência discursiva do aluno, levando-se em conta os 

conhecimentos e experiências em sua língua materna, bem como a diversidade 

linguística dos falantes nativos do idioma.  

Tanto no Ensino Fundamental (Ciclo II), quanto no Ensino Médio, o texto, 

seja ele impresso ou ocasionado pela interação entre alunos e professores, é o foco 

no ensino-aprendizagem de inglês. O Currículo objetiva a compreensão e 
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interpretação: de textos lidos e escritos, da participação dos alunos nas atividades, e 

na resolução de problemas de maneira colaborativa, além de fazer uma relação com 

os aspectos sistêmicos da língua. Esses objetivos são alcançados por meio do 

estudo do contexto social, histórico e cultural em que esses textos são produzidos e 

lidos.  

Em se tratando especificamente do Ensino Médio, os conteúdos 

escolhidos pelo Currículo:  

 

“seguem o princípio da relevância para o mundo dos jovens e para sua 
participação na sociedade contemporânea. Por sua vez, os textos que 
articulam as situações de aprendizagem visam à promoção da reflexão 
crítica e à construção de opinião a partir das competências de leitura e 
escrita já desenvolvidas no Ensino Fundamental II”. (SÃO PAULO, 2010, p. 
108).  

 

No 1° ano do Ensino Médio, o foco do Currículo está na informação sobre 

o mundo globalizado, propiciando discussões sobre o papel do inglês e suas 

variações linguísticas, e sobre o acesso a informações por meio do estudo de alguns 

gêneros textuais presentes em um jornal.  

No 2° ano, o tema é intertextualidade e cinema. Há “atividades de análise 

de filmes, programas de televisão, propagandas e excertos de textos literários. 

Essas atividades levam os alunos a discussões relevantes para sua formação ética, 

promovendo a reflexão sobre estereótipos, preconceito e consumo”. (SÃO PAULO, 

2010, p. 108, 109).   

O 3° ano aborda o mundo do trabalho, trazendo informações sobre o 

trabalho voluntário como experiência profissional, o primeiro emprego, as profissões 

do século XXI e a possibilidade de escolha de uma delas pelos alunos, e a 

construção de um currículo. 

Os temas abordados nessas três séries apresentam situações 

significativas para a aprendizagem de língua inglesa, visando à formação cidadã, 

acadêmica e pessoal do aluno. 

O Currículo aponta para a importância educacional ao professor escolher 

determinados gêneros a serem trabalhados, pois possuem influência na formação 

pessoal do aluno. As situações de leitura necessitam observar: a leitura em situação 

pessoal, que está em busca de entretenimento; textos relacionados a instituições 

públicas, para o aluno conhecer mais a sua realidade e respeitá-la; a leitura em 
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situação de trabalho e ocupação; e a leitura em situação de educação formal, para o 

aluno aprender determinado assunto ou conceito. Dessa maneira, a leitura se 

apresenta com características de formar, informar e comunicar. 

Apesar de o foco estar na leitura, o documento mostra a necessidade da 

aprendizagem tanto da linguagem escrita, quanto da oral, pois ambas proporcionam 

o entendimento dos diversos discursos utilizados em situações de interação social. 

O aluno aprende a usar a língua ao refletir sobre o contexto e para que tipo de 

interlocutor ela será utilizada, desenvolvendo assim, suas competências 

comunicativa e linguística. A importância dessa aprendizagem está na citação a 

seguir: 

 

Por fim, vale dizer que o foco nas competências de leitura e de escrita não 
significa a negação da oralidade. Pelo contrário: é por meio da oralidade 
que se instauram a interação e o diálogo, que se possibilita o 
desenvolvimento não só de habilidades linguísticas, mas, principalmente, de 
habilidades de pensamento e de reflexão. Desse modo, temos a proposição 
de um Currículo centrado na interação, que tem como foco a promoção de 
aprendizagens contextualizadas e significativas. (SÃO PAULO, 2010, p. 
110).   
 

 

Conclui-se assim, que, além de focar nas competências de leitura e 

escrita, o professor precisa criar contextos para a aprendizagem e o 

desenvolvimento das competências de falar e ouvir a língua-alvo.  

As orientações do Currículo devem ser colocadas em prática em sala de 

aula junto com os Cadernos do Professor e do Aluno, materiais de apoio.  

Além de oficializar o Currículo de Inglês com temas, competências e 

habilidades a serem priorizadas no ensino da língua, a Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo tem lançado alguns projetos nos dois últimos anos, visando 

aprimorar ainda mais o ensino do idioma na rede estadual.  

No 2° semestre de 2010, mesmo ano em que o Currículo tornou-se oficial, 

foi lançado o “Programa de Aperfeiçoamento em Idiomas”, uma parceria da 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo com alguns institutos de idiomas. 

O curso era oferecido a alunos do 2º e 3º ano do  Ensino Médio nos próprios 

institutos, e, além de inglês, também foram proporcionados cursos de espanhol e 

francês. Cabe aqui mencionar que, alguns alunos que fizeram parte desta pesquisa 

participavam desse Programa no momento da coleta de dados. 
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Em substituição a esse Programa, a partir de 2011, o CEL (Centro de 

Estudos de Línguas) recebeu um novo idioma em sua grade: o inglês. Diferente dos 

cursos de francês, italiano, alemão, japonês e espanhol, que possuem a duração de 

3 anos, o inglês tem a duração de 1 ano, pois é estudado como um aperfeiçoamento 

do que já é ensinado no ensino regular. Para matricular-se nos programas dos 

CELs, o aluno deve estar cursando o Ensino Médio ou o Ensino Fundamental, a 

partir da 6ª série (7° ano). 

Neste ano de 2012, além dos cursos do CEL, a Escola Virtual de 

Programas Educacionais do Estado de São Paulo (EVESP), órgão ligado à 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB), está oferecendo o Curso de 

Inglês Online, destinado a alunos do Ensino Médio regular e da Educação de Jovens 

e Adultos (EJA) da rede estadual. A iniciativa tem por objetivo estimular no aluno a 

capacidade de comunicação oral e escrita do idioma, por meio de um curso à 

distância. 

 

 

1.1.2 Caderno do Professor 

 

O Caderno do Professor foi publicado com o intuito de apoiar os 

professores em suas aulas, para que fizessem dele um instrumento pedagógico.  

Nele, há a quantidade de aulas previstas para cada situação de 

aprendizagem e o tempo previsto para cada atividade; conteúdos, temas, seus 

objetivos e procedimentos; competências e habilidades a serem desenvolvidas; 

estratégias de ensino; sugestões de recursos a serem utilizados durante as aulas; 

sugestões de atividades extras; avaliação; além de propostas de situações para 

recuperação.  

Entretanto, antes da implementação dos Cadernos, os professores 

controlavam as variáveis de suas aulas, uma vez que selecionavam a ordem dos 

conteúdos, que eram estabelecidos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

a serem trabalhados. 

Em relação ao professor de inglês, este selecionava quase sempre um 

ponto gramatical, algumas vezes retirado de livro didático acompanhado do livro do 

professor, que possuía respostas para todos os exercícios. Quando o professor 

passava textos, estes se restringiam apenas à tradução e trabalho com vocabulário. 
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Porém, tendo em vista que alguns professores não trabalhavam com livros didáticos, 

os conteúdos acabavam se repetindo em séries diferentes.  

Desse modo, o Caderno do Professor constitui-se como um importante 

apoio para o trabalho do docente, ao apresentar uma sequência de conteúdos 

relevantes e condizentes com as necessidades dos alunos em cada série da 

educação básica. 

Faz-se necessário caracterizar, especificamente, os Cadernos de Inglês 

do Professor do 3° ano do Ensino Médio, já que estes, bem como os respectivos 

Cadernos do Aluno, são focos principais deste trabalho. Eles estão organizados em 

quatro volumes, correspondentes ao respectivo bimestre, a saber: 

O volume 1 traz informações sobre o trabalho voluntário como experiência 

profissional; o volume 2 tem como foco o primeiro emprego; o volume 3 aborda as 

profissões do século XXI e a possibilidade de escolha de uma delas pelos alunos; e 

o volume 4 trata da elaboração de um currículo, destacando suas características e 

organização. Esses quatro volumes estão relacionados ao mundo do trabalho, tema 

este considerado um dos princípios centrais do Currículo (SÃO PAULO, 2010), pois, 

segundo ele, é de suma importância a aprendizagem de conteúdos disciplinares que 

também constituam a formação profissional, o que pode auxiliar o aluno que precisa 

ingressar logo no mercado de trabalho. 

Para esta pesquisa, foi selecionado o volume 3, sendo que um dos 

critérios se deu devido ao fato de os temas demandarem escolhas e promoverem 

discussões entre os alunos sobre seus interesses pessoais. Partindo de informações 

sobre diversos cursos, o Caderno permite ao aluno optar por uma carreira e escolher 

um curso de formação profissional, fazendo, assim, planos profissionais, o que pode 

levar ao desenvolvimento da autonomia do educando. Além disso, iniciei esta 

pesquisa com o intuito de focar o ensino-aprendizagem de gramática de língua 

inglesa, e dentre os quatro volumes do 3° ano do Ensino Médio, o terceiro é o que 

mais tem pontos gramaticais a serem estudados pelos alunos.  

Os princípios no Caderno do Professor1 a serem alcançados no 

respectivo Caderno do Aluno são:  

 

                                                           
1 Neste trabalho, ao mencionar os Cadernos de Inglês, tanto do Professor, quanto do Aluno, estou me 
referindo à edição do ano de 2009, especificamente, a do 3° ano do Ensino Médio (volume 3).  
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1) a língua é um complexo instrumento de interação social e de 
ação e reação no mundo;  
2) aprender uma língua é aprender com o outro, trabalhando 
em equipe para a construção do conhecimento;  
3) aprender uma língua estrangeira de uma perspectiva 
interacionista pressupõe vários momentos sucessivos de 
aproximação do aluno com o objeto de estudo;  
4) dessa perspectiva, pressupõe-se que todos os alunos são 
corresponsáveis pela aprendizagem de seus pares e também 
por sua própria aprendizagem (SÃO PAULO, 2009b, p.9). 

 

Esses princípios despertaram o meu interesse em saber o que os alunos 

pensavam a respeito do trabalho em equipe e se achavam que contribuíam para a 

aprendizagem de seus colegas durante as aulas de inglês, por isso, inclui perguntas 

relacionadas a esses princípios no questionário disponibilizado aos participantes. 

As competências de leitura e escrita são os principais focos do Caderno 

do Professor a serem realizados no respectivo Caderno do Aluno, por meio de 

diferentes gêneros textuais. Entenda-se por gênero (SCHNEUWLY, 2004), um tipo 

específico de texto de determinada natureza que, mesmo sendo flexível, tem uma 

certa estabilidade que o define. Não se deve confundir gênero com modalidade 

discursiva, nem com tipologia textual (narrativas, descritivas, dissertativas). Dessa 

forma, podem ser considerados exemplos de gêneros textuais: anúncios, avisos, 

panfletos, circulares, notícias, mensagens, cartas, histórias, instruções de uso, letras 

de música, entre outros.  

Podem ser encontrados, tanto no Caderno do Professor, quanto no 

Caderno do Aluno, os seguintes gêneros: depoimentos de jovens sobre a escolha da 

profissão e o ingresso no mercado de trabalho; guias de profissões (que no Caderno 

são chamados de guias do estudante); e modelo de panfleto ou livreto (recebendo o 

nome de brochura no Caderno) sobre cursos universitários e o mundo do trabalho. 

Apesar de o Caderno tratar os guias do estudante e a brochura como gêneros, na 

verdade eles são suportes do gênero. 

Ao final do Caderno, há o desenvolvimento de um depoimento pessoal 

sobre planos profissionais para o futuro, compreendendo a produção como um 

processo em etapas de elaboração e reelaboração da escrita.  

Quanto ao vocabulário, pode-se dizer que é voltado para a aprendizagem 

de diversas profissões e cursos profissionalizantes.  

Há também o estudo de estruturas gramaticais, objetivando o aluno a 

usar e reconhecer: as diferenças entre o uso de Will e Going to, os marcadores 
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textuais que indicam opções either...or e neither...nor, os verbos modais may e 

might, as Conditional Sentences (Orações Condicionais), bem como retomar os 

tempos verbais Simple Past e Present Perfect, apresentados pela primeira vez nos 

Cadernos da 7ª série (8° ano) e 8ª série (9° ano), respectivamente. 

Além disso, esse Caderno possui como finalidade fazer com que o aluno 

reconheça as características e a organização de um depoimento, de um guia do 

estudante e de uma apresentação de cursos universitários; identifique o assunto 

principal de um texto, relacionando-o a experiências pessoais e perspectivas futuras; 

saiba inferir o sentido de palavras ou expressões em um texto; localize informações 

e pontos de vista; elabore um depoimento pessoal sobre planos profissionais; e 

trabalhe em equipe, assumindo funções e contribuindo para o trabalho em grupo.   

Conclui-se que, o objetivo desse Caderno é levar o aluno, ao mesmo 

tempo em que estuda inglês, a refletir sobre as possíveis escolhas de profissões e 

cursos, dando-lhe suporte para que ele seja capaz de optar por uma carreira, 

tornando-se assim um leitor crítico, competente em seu conhecimento de mundo e, 

consequentemente, de língua.  

 

 

1.1.3 Caderno do Aluno 

 

O Caderno do Aluno teve sua origem a partir do Caderno do Professor, 

com o intuito de proporcionar aos alunos registros de seus estudos, e para que o 

tempo em sala de aula passasse a ser melhor aproveitado. Ele não funciona como 

um livro didático, por isso, não traz exposição dos conteúdos, cabendo ao professor 

a tarefa de explicá-los.  

Em se tratando especificamente dos Cadernos de Inglês do Aluno, 

esteticamente, se mostram agradáveis, com uma boa distribuição do texto na 

página, em que o aluno tem espaço para responder os exercícios e fazer anotações. 

Também é importante destacar que, com o Caderno, os alunos têm acesso mais 

facilitado às características dos gêneros textuais a serem trabalhados, tais como 

diagramação do texto, uso de cores e figuras, estilo e tamanho de fonte, evitando 

assim, os longos momentos de cópia, nem sempre favoráveis à aprendizagem.  

A seguir, os conteúdos, objetivos e habilidades a serem alcançados pelos 

estudantes nos Cadernos de Inglês do Aluno do 3° ano do Ensino Médio, em cada 
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bimestre, serão detalhados, para um melhor entendimento do que é proposto em 

cada volume, mostrando assim, que os quatro Cadernos possuem uma sequência, 

dando continuidade ao assunto estudado, que nesta série é o mundo do trabalho. O 

volume 3 será apresentado após o volume 4, pois será o mais detalhado, já que é o 

foco deste estudo.  

O volume 1, cujo assunto principal é o trabalho voluntário como 

experiência profissional, traz por meio de textos para leitura e escrita: informações 

sobre as características desse tipo de trabalho, as habilidades e oportunidades de 

aprendizagem com esse trabalho, a construção de opinião dos alunos a respeito do 

trabalho voluntário, além de compreensão, análise e interpretação de relatos de 

experiência, páginas de internet e boletins informativos. Em relação à gramática, 

esse volume tem o objetivo de possibilitar ao aluno que ele identifique as situações 

de uso dos tempos verbais Present e Present Perfect, e identifique os diferentes 

usos do Present Perfect para saber expressar continuidade de ações, falar de 

experiência de vida e dar notícias. O volume 1 termina com a produção de um 

depoimento de experiência de trabalho voluntário (fictício ou real).  

O volume 2, que tem como foco o primeiro emprego, aborda por meio de 

textos para leitura e escrita: as características e a organização de um anúncio de 

empregos, identificação das diferentes habilidades solicitadas de um candidato em 

um anúncio de empregos, e a importância da qualificação profissional. Apresenta 

também a compreensão, análise e interpretação de anúncios, boletins informativos e 

guias de orientação. Em relação à gramática, o objetivo é o de levar os alunos a 

reconhecer e usar verbos que indicam diferentes habilidades, além de identificar o 

significado de verbos característicos de anúncios de emprego, categorizá-los e usá-

los em contexto. O volume 2 termina com a produção de um anúncio pessoal (fictício 

ou real) para o aluno candidatar-se a um emprego.  

O volume 4 traz informações de como construir um curriculum vitae, por 

meio de textos para leitura e escrita, que abordam: as características, organização e 

os tipos de currículo, etapas no processo de colocação profissional (do anúncio à 

entrevista), além da edição de currículo, contendo: informações pessoais, formação, 

habilidades e objetivos. Pretende-se alcançar a compreensão, análise e 

interpretação de currículos e boletins informativos, além de possibilitar aos alunos a 

comparação de gêneros de textos distintos, identificando suas características e 
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conteúdos. O volume 4 termina com a produção de um currículo contendo 

informações pessoais, formação, habilidades e objetivos. 

A seguir, os conteúdos, objetivos e habilidades do volume 3 são 

detalhados: 

Com foco nas profissões do século XXI, o volume 3, por meio de textos 

para leitura e escrita, traz: depoimentos e livretos de apresentação de cursos 

universitários, que descrevem diferentes profissões e campos de atuação 

profissional; e a escolha de uma carreira por meio de experiências pessoais e das 

perspectivas dos alunos. Espera-se que o aluno leia, compreenda, analise e 

interprete: depoimentos, livreto de apresentação de cursos universitários (índice, 

carta de boas-vindas, tabelas com cursos, resumo dos cursos, relatos de 

experiência, textos informativo-descritivos, testemunhos), inferindo seus traços 

característicos, bem como suas finalidades e usos sociais. 

Há também o estudo dos seguintes pontos gramaticais, para que o aluno 

possa: 

♦ reconhecer, usar e praticar os marcadores textuais que indicam opções: 

either...or e neither...nor;  

♦ identificar, usar e praticar os tempos verbais que indicam ações e 

planos futuros, reconhecendo as diferenças entre o uso de Will e Going to em suas 

formas afirmativa, negativa e interrogativa;  

♦ reconhecer, usar e praticar os verbos modais May e Might;  

♦ identificar, usar e praticar as Conditional Sentences (Orações 

Condicionais);  

♦ retomar os tempos verbais Simple Past e Present Perfect em suas 

formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

O volume 3 termina com a escrita de um depoimento pessoal sobre 

planos profissionais para o futuro, em que o aluno compreenderá a produção como 

um processo em etapas de elaboração e reelaboração. 

Esse volume está estruturado da seguinte maneira:  

♦ Learning Targets, que apresenta o tema do volume: Profissões do 

século XXI, bem como os objetivos de aprendizagem a serem alcançados pelos 

alunos nas atividades que eles realizarão; 

♦ Quatro Situated Learning (Situações de Aprendizagem): 



 

 

31

1) Situated Learning 1 - Career: Choosing a Profession – Part I apresenta 

dois guias intitulados “Student Guide – Choosing your profession!”, que partem de 

questões para se fazer o levantamento de informações, a fim de identificar e 

entender o tema abordado no texto, sendo essa uma estratégia de leitura. Há 

também questões para interpretação desses textos e dois exercícios sobre as 

conjunções either...or e neither...nor; 

2) Situated Learning 2 - Career: Choosing a Profession – Part II inicia-se 

com uma discussão em grupo sobre universidades e cursos universitários, depois 

apresenta questões sobre o texto “Welcome to World Citizen University”, e por último 

um exercício com Conditional Sentences (Orações Condicionais). 

3) Situated Learning 3 - Testimonials: Choosing a Profession apresenta 

mais um guia intitulado “Student Guide – Choosing your profession!” com questões 

sobre o texto, um exercício sobre os tempos verbais no futuro Will e Going to, um 

exercício sobre os verbos modais may e might, e um exercício envolvendo os 

tempos Presente, Futuro e may e might; 

4) Situated Learning 4 - Producing Testimonials: Professional Plans, que 

inicia-se com uma discussão em grupo sobre planos profissionais e termina com a 

escrita de um testemunho de cada aluno para a escolha de uma profissão; 

♦ Três seções destinadas a lições de casa, cada uma após cada Situated 

Learning, funcionando como atividades complementares, proporcionando assim aos 

alunos, momentos de estudo individual e independente: 

- Homework: Focus on Language 1 com dois exercícios sobre o tempo 

verbal Present Perfect, e dois exercícios sobre as conjunções either...or e 

neither...nor, que indicam opções;  

- Homework: Focus on Language 2 com um exercício sobre orações 

condicionais, um com revisão dos tempos verbais: Present, Simple Past e Present 

Perfect e os outros dois sobre um testemunho, com palavras a serem completadas e 

questões para assinalar verdadeiro ou falso;  

- Homework: Focus on Language 3 com um exercício que apresenta 

planos profissionais com o uso de will e going to, um exercício para completar com 

will ou tempo presente, um para desembaralhar palavras para formar frases e o 

outro para relacionar colunas  com o uso de will; 
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♦ Uma seção intitulada Learn to Learn, que traz dicas e informações sobre 

como se preparar para uma entrevista de emprego, ampliando, assim, o conteúdo 

estudado; 

♦ O Vocabulary Log, um espaço para os alunos registrarem o vocabulário 

que estudaram ao longo do Caderno, dividido por cada Situated Learning (Situação 

de Aprendizagem); 

♦ Na seção Learn More há sugestões de pesquisas em sites e filmes 

sobre os temas estudados para os alunos saberem mais sobre testes vocacionais, 

descrições de atividades realizadas por diferentes profissionais, informações sobre 

áreas de trabalho e profissões;  

♦ O Instant Language, que apresenta tabelas-síntese dos principais 

conteúdos linguísticos estudados no Caderno com exemplos de verbos e frases; 

algumas colocações com a palavra Careers combinada com verbo, substantivo e 

adjetivo; os marcadores textuais que indicam opções either...or e neither...nor; os 

verbos modais may e might; Conditional Sentences; Futuro: Will e Going to; 

retomada do Simple Past X Present Perfect; além de uma lista com alguns verbos 

irregulares em suas formas infinitiva, passado e particípio; 

♦ E Self-Assessment, que permite ao aluno escrever tudo aquilo que ele 

já sabia, aprendeu e gostaria de aprender. 

Em relação ao trabalho com os exercícios contidos nas Situated Learning, 

apenas dois exercícios propõem que sejam realizados com um conjunto de três 

alunos: um refere-se à discussão em grupo sobre universidades e cursos 

universitários (Anexo 2, p. 11), e o outro sobre planos profissionais (Anexo 2, p. 21). 

Na maior parte das vezes, os enunciados dos exercícios não sugerem se as 

atividades deveriam ser realizadas individualmente ou em grupo, cabendo ao 

professor proporcionar momentos de atividades que envolvam os alunos em equipe 

e colaboração.  

As Homework: Focus on Language, proporcionam ao aluno momentos de 

estudo individual e independente, já que o estudante realizará as lições em casa.  

As outras seções ao final do Caderno propiciam momentos de retomada 

individual dos assuntos estudados pelos alunos, pois os registros são 

personalizados. 
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1.2 Gramática 

 

O ensino-aprendizagem de gramática de uma língua estrangeira tem 

sofrido muitas mudanças ao longo do tempo. Para se chegar à conclusão de como 

se chegou ao modo atual, faz-se necessário distinguir as diferentes concepções de 

linguagem e modos de ensino-aprendizagem de gramática, especificamente, de 

inglês. 

A linguagem tem sido concebida principalmente por três diferentes 

concepções ao longo de sua história, tais como aponta Koch:  

 

a) como representação (“espelho”) do mundo e do pensamento; 
b) como instrumento (“ferramenta”) de comunicação; 
c) como forma (“lugar”) de ação ou interação. (KOCH, 1993/2007, p. 7) 

 

A primeira concepção é considerada a mais antiga, em que a língua 

representa a expressão do pensamento do indivíduo e seu conhecimento de mundo. 

Travaglia (1995/2005, p. 21) discute que nela “há regras a serem seguidas para a 

organização lógica do pensamento e, consequentemente, da linguagem” e são 

essas regras que resultam na gramática normativa ou tradicional (a partir de Bakhtin, 

segundo o autor), que segue somente a norma culta e padrão, pois essas são as 

consideradas corretas. Aqui, a interação comunicativa não depende em que 

situação, para que nem para quem se fala.  

A gramática normativa ou tradicional está relacionada com a ênfase 

estruturalista para o ensino de línguas apresentada pelo Currículo (SÃO PAULO, 

2010), em que o importante era reconhecer as estruturas gramaticais e suas regras, 

conhecendo assim, o funcionamento abstrato da língua. 

Na segunda concepção, a língua funciona como um código (que segue 

regras), sendo a principal função da linguagem a de transmitir informações. De 

acordo com Travaglia (1995/2005), nessa concepção, o foco está no funcionamento 

da língua, em que os interlocutores e a situação de uso não são determinantes na 

constituição da língua, o que afasta o falante de seu contexto social. Esse 

paradigma está relacionado com os estudos linguísticos do estruturalismo (a partir 

de Saussure, segundo o autor) e do transformacionalismo (a partir de Chomsky, 

segundo o autor), pois o falante transmite a mensagem que está em seu 

pensamento ao ouvinte e este a decodifica, transformando-a de novo em 
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informações. A gramática representante dessa concepção é a descritiva, “porque 

faz, na verdade, uma descrição da estrutura e funcionamento da língua, de sua 

forma e função” (TRAVAGLIA, 1995/2005, p. 27). 

A gramática descritiva possui relação com a ênfase comunicativa para o 

ensino de línguas, abordada pelo Currículo (SÃO PAULO, 2010), em que, apesar de 

o propósito ser no ensino de funções comunicativas, elas eram previstas e 

reproduzidas com o objetivo de se ensinar determinados pontos gramaticais, o que 

ainda está ligado ao estruturalismo. 

A terceira concepção vê a linguagem como processo e lugar de interação, 

que abrange: ação inter-individual, atividade, forma de ação e interação entre os 

membros de uma sociedade. Conforme explica Travaglia (1995/2005, p. 23), “nessa 

concepção o que o indivíduo faz ao usar a língua não é tão somente traduzir e 

exteriorizar um pensamento, ou transmitir informações a outrem, mas sim realizar 

ações, agir, atuar sobre o interlocutor (ouvinte/leitor).” Desse modo, a linguagem é 

um lugar de interação comunicativa, já que há sentido nas falas dos interlocutores 

em determinadas situações de comunicação, dentro de um contexto sócio-histórico-

cultural. Aqui, a gramática é vista de maneira internalizada, como um conjunto de 

variedades de regras que o falante aprendeu e que utilizará de acordo com a 

situação comunicativa.  

Essa gramática internalizada é a que possui relação com a orientação 

atual do Currículo (SÃO PAULO, 2010) para o ensino de línguas, enfatizando os 

letramentos múltiplos, em que a oralidade e a escrita da língua são focos do estudo, 

manifestados por meio do discurso contextualizado e interativo.  

Assim como se pôde ver, todas essas concepções de linguagem, língua e 

gramática possuem relação com a historicidade do ensino-aprendizagem de língua 

estrangeira. 

Tendo em vista as três concepções de linguagem, ora citadas, Koch 

defende: 

 

a visão de linguagem como “inter-ação”, ação inter-individual e, portanto, 
social. Por meio dela realizam-se, no interior de situações sociais, ações 
linguísticas que modificam tais situações, através da produção de 
enunciados dotados de sentido e organizados de acordo com a gramática 
de uma língua. (KOCH, 1993/2007, p. 75). 
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Segundo a autora, a interação, por meio da linguagem, sempre apresenta 

uma ação sobre o outro para alcançar um determinado objetivo, cuja função é 

estabelecer uma relação, causar um efeito ou comportamento. Assim, a gramática 

tem um papel muito importante na língua, pois possui estruturas que indicam uma 

direção argumentativa do enunciado. 

Essa terceira concepção possui relação com a Teoria Sócio-Histórico-

Cultural desenvolvida por Vigotski (1934/2008), em que a linguagem é vista como 

lugar de interação dos membros de uma sociedade com vínculos e compromissos, 

descrevendo e explicando a capacidade de o ser humano interagir socialmente por 

meio de uma língua, das mais diversas formas e com os mais variados resultados.  

Segundo Vigotski, a construção do sujeito passa pela linguagem, pois esta possui 

papel de mediadora para que haja essa construção e também o desenvolvimento de 

cada ser humano. Por meio da linguagem, os indivíduos atribuem sentido ao mundo, 

às coisas e aos outros indivíduos. 

Complementando essa concepção, Larsen-Freeman (2003) define 

linguagem como: transmissão cultural; aquilo que as pessoas usam para falar de 

coisas da vida cotidiana; sons que indicam entonação, ritmo e contraste; um 

conjunto de regras que combina as palavras para formar frases afirmativas, 

negativas e interrogativas; uma escolha adequada para se usar dentro de 

determinado contexto social; cumprimentos; veículo de comunicação; instrumento de 

poder; aprendizagem de diversas coisas; e possibilidade de ler e escrever diferentes 

textos. 

Devido aos fatores já explicitados, a terceira concepção de linguagem, 

que é concebida “como forma (“lugar”) de ação ou interação” (KOCH, 1993/2007, p. 

7) mostra ser a que possui maior relação com o ensino atual de línguas, e, também, 

para esta pesquisa, que tem como base o Currículo (SÃO PAULO, 2010) e a 

abordagem sócio-histórico-cultural discutida por Vigotski (1934/2008), em que o 

indivíduo aprende uma língua por meio da interação e prática social.  

Vale trazer à pauta, um breve histórico dos vários modos de ensino-

aprendizagem de gramática de língua estrangeira, em específico, o de língua 

inglesa. A seguir, apresento as mudanças ocorridas ao longo do tempo, segundo 

Hinkel & Fotos (2008), que nos alertam para o fato de que não há uma abordagem 

única de gramática que possa ser ensinada em todas as situações e para todos os 



 

 

36

estudantes, destacando-se a necessidade de flexibilização, por parte do professor, 

na escolha da abordagem a ser utilizada. 

Por mais de 2000 anos, estudar uma segunda língua se constituiu, 

essencialmente, do conhecimento de regras gramaticais e da tradução de textos 

escritos. Esse método é conhecido como Modo tradicional de ensino de gramática. A 

estrutura da língua a ser estudada era dividida em oito partes, compostas por: 

substantivos, verbos, particípios, artigos, pronomes, preposições, advérbios e 

conjunções. A aprendizagem consistia então, em estudar essas oito categorias no 

texto escrito, além das regras para o seu uso nas traduções de língua estrangeira 

para língua materna, memorização de vocabulário e regras a serem utilizadas. 

Apesar de esse método ainda ser usado em alguns países como um método 

primário de instruções em inglês, ele deixa lacunas quando as regras gramaticais 

apresentam várias exceções ou quando a ordem das palavras na sentença e a 

sintaxe produzem outra função gramatical.  

No final do século XIX e início do século XX, linguistas estudaram e 

compararam diversas línguas e descobriram que a divisão em oito partes não era 

apropriada a todas elas. Passaram então, a considerar o sistema sonoro das línguas 

(fonologia), as unidades de significado produzidas por combinações sonoras 

(morfologia) e o sistema de combinar essas unidades para o uso na comunicação 

(sintaxe). Essa concepção deu origem à abordagem da linguística estrutural e 

descritiva que, ao ser combinada com os princípios de estímulo-resposta da 

psicologia behaviorista deu origem às Abordagens áudio-lingual, de gramática 

estrutural e direta para o ensino de línguas. O emprego de tal método cresceu 

durante e após o evento da Segunda Guerra Mundial, quando a necessidade de se 

aprender um segundo idioma era de grande valor. A pedagogia de ensino nessa 

abordagem consiste principalmente em treinos e repetições orais para a reprodução 

acurada da língua alvo. 

A década de 60 viu surgir a Abordagem funcional, baseada nos trabalhos 

de linguistas britânicos que desenvolveram um sistema voltado para as 

necessidades de comunicação dos aprendizes. Nesse modelo, o conteúdo 

gramatical passa a ser organizado de acordo com as necessidades específicas de 

comunicação num dado contexto, como por exemplo, o de pedir informações, 

realizar compras, ir ao restaurante, entre outros. Esse modelo está alicerçado em 3 

P’s (Presentation, Practice, Production), no qual o primeiro estágio consiste da 
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apresentação de um dado ponto gramatical, o segundo requer que o aprendiz 

pratique esse ponto dentro de um contexto específico, e o terceiro é realizado a 

partir de uma produção mais espontânea do estudante. 

Um outro modelo desenvolvido, o da Abordagem cognitiva, se baseia na 

psicologia cognitiva e em estudos sobre aquisição de língua. Estando essa 

abordagem intrinsecamente ligada às concepções teóricas de gramática 

transformacional e generativa de Chomsky (quem difundiu a ideia de uma gramática 

universal), concebe-se a linguagem como um processo generativo que existe de 

forma inata no cérebro humano e da qual subjaz uma sintaxe universal comum a 

todas as línguas. A partir dessa abordagem, o ensino de gramática recebe uma nova 

ênfase, na qual os currículos passam a ser construídos em função do que os 

estudantes já conhecem, dando-lhes a oportunidade de construir novos significados 

e incentivando a aprendizagem dedutiva. 

No entanto, foi a partir dos anos 70 que se desenvolveu uma nova 

pedagogia para o ensino de inglês, particularmente na Califórnia, onde em 

determinados distritos escolares havia mais estudantes não nativos do que nativos. 

Muitos dos estudantes não nativos possuíam conhecimento das regras gramaticais, 

porém, não conseguiam se comunicar. Iniciativas para suplantar essa dificuldade 

deram origem às Abordagens humanísticas e comunicativas, nas quais se buscava 

atribuir sentimentos positivos ao processo instrucional de maneira que a 

aprendizagem da língua fosse facilitada. Apesar de seus méritos, o método não se 

adequava a determinados conteúdos de língua, como os acadêmicos e profissionais. 

Para superar as limitações das metodologias puramente comunicativas, 

uma nova abordagem, chamada de Foco na forma, passou a combinar a instrução 

formal com a linguagem comunicativa, reconhecendo, de qualquer maneira, que o 

modo tradicional de ensino de gramática por meio da instrução de uma sequencia de 

regras, não produz competência comunicativa. Baseia-se essencialmente numa 

instrução que permite ao aprendiz reconhecer as formas e as propriedades das 

estruturas apresentadas em contextos, permitindo o desenvolvimento de seu uso 

adequado. 

Atualmente, alguns pesquisadores e educadores defendem a ideia da 

Conscientização progressiva em relação ao ensino da gramática, na qual a 

percepção consciente de uma característica particular é desenvolvida por meio de 

instrução (ainda que o aprendiz não possa utilizá-la de imediato) e do uso contínuo 
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da língua. A fundamentação psicolinguística para essa visão envolve a distinção 

entre dois tipos de conhecimento gramatical: o primeiro, de conhecimento explícito 

ou declarativo, diz respeito à aquisição consciente das formas e regras gramaticais, 

por meio da instrução formal; o segundo, implícito ou procedimental, refere-se à 

capacidade inconsciente de falar um idioma, desenvolvida por meio de ações de 

comunicação com foco em significados. Apesar de no passado esses dois 

conhecimentos serem tratados separadamente, hoje se sugere que ambos estão 

relacionados, e, que, uma possível interface, seria a percepção consciente dos 

conteúdos gramaticais existentes na comunicação do estudante. 

Destaca-se a Abordagem de interação para aprendizagem de gramática, 

ao considerar que as metodologias comunicativas, em geral, dão ênfase ao input 

como requisito de compreensão da língua, que é tudo aquilo que o estudante recebe 

por meio da leitura e daquilo que escuta. Contudo, na comunicação real, o indivíduo 

necessita, tanto entender, quanto ser entendido, ou seja, precisa também do output, 

sabendo escrever e falar o idioma. Daí a necessidade da interação como meio de 

troca, treino e aperfeiçoamento da habilidade de compreensão e de se fazer ser 

compreendido.  

As Abordagens baseadas no discurso surgiram como uma tentativa de 

efetivar o método comunicativo para diversos tipos de estudantes, combinando 

aspectos de uma aprendizagem natural do idioma com suas instruções gramaticais. 

Essa abordagem investiga o uso contextualizado das estruturas linguísticas e como 

os falantes se expressam em diversas situações de interação. O uso do discurso 

nas aulas de idiomas é considerado positivo, já que os alunos conseguem entender 

como a língua contextualizada afeta a gramática e o significado, e como os falantes 

variam suas estruturas linguísticas dependendo de sua característica 

sociolinguística. 

Corroborando com essa diversidade de abordagens, Celce-Murcia (2008) 

defende a proposta do uso da análise contextual. Segundo a autora, a 

aprendizagem natural de primeira e segunda língua ocorre num dado contexto e ao 

nível de discurso, ao invés de ao nível de sentenças abstratas. Aprender 

determinadas frases de maneira contextualizada permite que o aluno compreenda 

muito mais o significado, do que aprender frases em seus sentidos literais. Por meio 

do contexto é que o estudante será capaz de entender o uso da gramática 

adequado. Além disso, o conteúdo contextual se soma ao conteúdo discursivo, que 
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leva em conta, tanto o que já foi mencionado, quanto o que ainda será. Mas, para 

dar conta dessa abordagem, é necessário um novo posicionamento em relação ao 

ensino da gramática. 

 

A pedagogia da linguagem consiste, de longe, em mais do que ensinar 
gramática por meio do discurso. Entretanto, para aquelas situações de 
ensino em que o professor sente que seria desejável ou necessário focar a 
gramática (e ensiná-la por meio do discurso), onde o professor pode voltar 
para obter as informações fundamentais necessárias? O trabalho de 
gramáticos funcionais, tais como Givón (1993), Hallyday e Hassan (1976, 
1989), e Thompson (1978, 1985) – embora de grande valor – ainda não dão 
aos professores uma visão completa de como funciona a gramática ao nível 
do discurso

2
. (CELCE-MURCIA, 2008, p. 122, 123). 

 

A autora propõe então o uso da análise contextual, na qual se começa por 

observar a forma e distribuição da estrutura gramatical de interesse, para então, 

passar ao significado e uso, ao se tomar as informações contextuais relevantes e o 

contexto inteiro em consideração. Somando-se a isso, Celce-Murcia apresenta duas 

maneiras de como se ensinar gramática: uma por meio do discurso falado e a outra 

por meio do discurso escrito. A primeira destaca a necessidade de o professor 

exemplificar as regras gramaticais contextualizadas de acordo com o que o 

estudante espera aprender, por meio de falas autênticas provenientes de diversas 

localidades. A segunda enfatiza a necessidade de se ensinar determinado ponto 

gramatical dentro de textos com referência ao discurso, ao invés de frases escritas 

descontextualizadas.  

Uma visão mais desafiante em relação ao papel da gramática vem de 

Larsen-Freeman (2003), que denomina grammaring como sendo a quinta habilidade 

a ser apreendida e dominada pelo estudante, além das quatro já conhecidas: 

reading (ler), writing (escrever), speaking (falar) e listening (ouvir). Se o professor 

considerar a gramática como uma habilidade, ele promoverá situações práticas, de 

maneira que o aluno aprenda em um processo natural e permanente, ao invés de 

incentivar seus alunos a memorizar regras gramaticais linearmente e esperar que 

eles as utilizem para se comunicar. Assim, a autora considera grammaring a 

habilidade de se usar as estruturas gramaticais corretamente com seus significados 
                                                           
2 “Language pedagogy consists of far more than teaching grammar through discourse. However, for 
those teaching situations in which the teacher feels it would be desirable or necessary to focus on 
grammar (and to teach it trough discourse), where can the teacher turn for the necessary background 
information? The work of functional grammarians such as Givón (1993), Hallyday and Hassan (1976, 
1989), and Thompson (1978, 1985) – although very valuable – does not yet give teachers a complete 
account of how grammar functions at the discourse level.” (tradução minha) 
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e de maneira apropriada no contexto da língua que está em constante mudança, 

vinculando assim, a aprendizagem com o aluno.  

O sistema da língua não é de conhecimento declarativo e explicativo, mas 

sobre como se usa a língua, ou seja, um conhecimento procedimental. O aluno 

precisa saber as estruturas gramaticais e como usar esse conhecimento de maneira 

contextualizada, fazendo uma relação também com as quatro habilidades citadas. 

Por isso, a gramática deixa de ser uma área do conhecimento, já que faz parte de 

um processo dinâmico e não estável, para tornar-se uma habilidade, denominada 

aqui pela autora de grammaring. 

Em se tratando especificamente de leitura e escrita, habilidades 

consideradas prioritárias no Currículo de LEM – Inglês (SÃO PAULO, 2010), o 

ensino-aprendizagem de gramática é imprescindível, já que toda língua possui suas 

regras particulares e se faz necessário que os alunos as dominem para se apropriar 

da leitura e escrita de textos. Sendo assim, as competências de leitura e escrita 

representam o domínio da língua e não da gramática (BRAIT, 2000).  

Dessa forma, o ensino da gramática se mostra de extrema importância, 

pois usá-la requer decisões sobre quando e porque usar determinada forma ao invés 

de outra, sendo assim, o aluno precisa saber as regras gramaticais para tomar a 

melhor decisão. 

Conclui-se então, que, é papel do professor escolher tarefas que 

estabeleçam significados com base naquilo que os alunos já conhecem sobre o 

assunto, o que representará um ensino de gramática contextualizado, dentro de 

atividades comunicativas e de interação, tendo como base a língua usada na vida 

real. A qualidade dessa interação pode propiciar um impacto positivo na 

aprendizagem da língua.  

 

 

1.3 Trabalho em equipe 

 

Para abordar o trabalho em equipe, partindo do embasamento teórico 

Sócio-Histórico-Cultural (VIGOTSKI, 1934/2008), faz-se necessário uma relação 

dessa abordagem com os conceitos de ZPD e colaboração ao longo da discussão. 

A teoria Sócio-Histórico-Cultural estuda a gênese dos processos 

psicológicos tipicamente humanos, principal interesse dos estudos de Vigotski, 
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compreendendo o ser humano como influência do ambiente e da comunidade em 

que ele vive, bem como de suas próprias experiências, o que ocorre, via de regra, 

por meio da interação com o outro. Portanto, a relação entre o desenvolvimento e a 

aprendizagem ocorre por meio da interação social, em que o homem é construído de 

fora (social) para dentro (pessoal). 

Sob esse aspecto, as vivências influenciam a maneira como os indivíduos 

se percebem, formam conceitos sobre o mundo, afetam o meio e são 

reciprocamente afetados por ele. Por meio da interação com o outro e com o meio 

sócio-histórico-cultural, influenciam-se, e, assim, o ser humano se desenvolve e 

torna-se capaz de entender a maneira como se constitui. 

 Segundo Lantolf & Thorne (2006), o conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal (doravante ZPD) foi uma das maiores contribuições 

deixadas por Vigotski para a psicologia cultural e educacional. Lantolf & Thorne 

visam ao ensino-aprendizagem de língua estrangeira na perspectiva sócio-histórico-

cultural. 

A ZPD é um conceito inerente aos trabalhos de Vigotski (1934/2008), 

representando o lugar de encontro entre desenvolvimento e aprendizagem de uma 

determinada atividade humana. ZPD é um processo de construção colaborativa na 

interação social, já que a relação entre aprendizagem e desenvolvimento é 

fundamentalmente social, histórica e cultural. 

Um dos principais pressupostos de Vigotski (1934/1991) é de que 

ocorrem mudanças no desenvolvimento mental a partir do contexto social dos seres 

humanos. A relação entre aprendizagem e desenvolvimento de um indivíduo não 

ocorre de modo separado, e, sim, em uma relação dialética, pois ele aprende e se 

desenvolve simultaneamente. Nesse processo, as pessoas afetam e são afetadas, 

em uma relação entre o individual e o social, criando assim, construções 

colaborativas.  

Sendo assim, a ZPD é inseparável dos sujeitos que a produzem, pois  

 

as ações dos indivíduos são motivadas pelas ações dos outros e produzidas 
a partir das ações dos outros, uma vez que todos os participantes estão 
envolvidos de forma colaborativa na negociação, na criação de novos 
significados que pressupõe novas organizações dos envolvidos e não 
apenas a aquisição de conteúdos particulares. (MAGALHÃES, 2009, p. 59). 
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A relação entre aprendizagem e desenvolvimento, bem como a 

colaboração na relação com o outro, é de suma importância entre professor-aluno e 

aluno-aluno. A teoria e prática, representadas por conhecimento e ação, 

respectivamente, não podem ser separadas no contexto escolar. Faz-se necessário 

que o professor escolha atividades que estabeleçam significados aos alunos, com 

base naquilo que já conhecem sobre determinado assunto, o que resultará em um 

ensino contextualizado e interativo.  

De acordo com Magalhães (2009), os espaços colaborativos são criados 

pela ZPD, sendo propiciados por meio de tensões e contradições, que trazem 

conflitos nas relações entre os indivíduos, em que aprendendo uns com os outros, 

juntos, negociam a produção de conhecimento. É por meio de conflitos que os 

alunos fazem questionamentos, compartilham ideias e refletem sobre o 

autoconhecimento. 

Ademais, a ZPD pode ser vista como uma zona de ação criativa, já que 

permite a criação de novos significados a partir da interação e colaboração entre os 

seres humanos, além da construção do conhecimento.  

Conclui-se assim, que, faz-se necessária 

 

a formação de profissionais reflexivos e críticos, não só quanto ao domínio 
do conteúdo da disciplina que ministram e das escolhas pedagógicas frente 
a necessidades de seus contextos particulares de ação, mas também 
quanto a ações colaborativas que introduzam transformações na cultura 
escolar tradicional. (MAGALHÃES, 2009, p.54).  

 

Em vista disso, a escola precisa propiciar práticas didáticas com função 

social, para haver produção compartilhada de novos significados. 

No capítulo a seguir, apresento o quadro metodológico desta pesquisa. 
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CAPÍTULO II - METODOLOGIA 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar a metodologia adotada na 

concepção da investigação e na coleta de dados, justificando a inserção da pesquisa 

no contexto da Linguística Aplicada, bem como apresentar os participantes do 

estudo, os instrumentos utilizados e procedimentos realizados. 

 

 

2.1 A Linguística Aplicada e a natureza desta pesquisa 

 

A Linguística Aplicada (doravante L.A.) tem como algumas de suas 

principais características a interpretação e o estudo da sociedade e de seus 

fenômenos, por meio da linguagem, inserida em contextos específicos (CELANI, 

1992; MOITA LOPES, 1998; PENNYCOOK, 1998).  

Esta pesquisa possui relevância para a L.A., uma vez que leva em 

consideração as perspectivas dos sujeitos participantes, o contexto em que eles se 

inserem, e como ocorrem interações sociais por meio da linguagem, ao buscarem a 

aprendizagem de uma língua estrangeira, neste estudo, a de língua inglesa. 

Há grande quantidade de estudos sobre ensino-aprendizagem de línguas 

estrangeiras dentro da L.A., porém, novas pesquisas se fazem ainda necessárias, 

devido à dinamicidade da área. Sobre isso, Celani (1992, p. 21) afirma: “Por estarem 

diretamente empenhados na solução de problemas humanos que derivam dos 

vários usos da linguagem, os linguistas aplicados estão envolvidos em trabalho que 

tem uma dimensão essencialmente dinâmica”.  

Dentre as diferentes visões existentes em L.A., destaca-se a da 

Linguística Aplicada Indisciplinar Transgressiva (MOITA LOPES, 2006), pois visa a 

transgressão dos limites do pensamento e ações tradicionais. Essa transgressão 

possui relação com a pedagogia desenvolvida por bell hooks3 (apud PENNYCOOK, 

2006), inspirada em professores que tiveram ânimo de ensinar seus próprios alunos 

a transgredir, proporcionando-lhes o direito de escolha, de dizer a verdade, de 

exercer a consciência crítica e conhecer além do que lhes é perceptível, 

                                                           
3
 Conforme se verifica nesta citação, a autora assina seu sobrenome com letra minúscula. Isso se 
deve à sua tentativa de transgressão na escrita, já que hooks acredita que os padrões oprimem, e, 
com a transgressão, é possível fazer da escrita um lugar de aproximação e aprendizado. 
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promovendo, assim, uma transformação no ensino. Sobre essa pedagogia, 

Pennycook comenta: 

 

Transgredir, sugere hooks, é opor, resistir e cruzar os limites opressores da 
dominação pela raça, gênero e classe. Aqui temos uma imagem de 
professores que transgridem os limites normais da pedagogia e ensinam 
seus próprios alunos a transgredir: a pedagogia como transgressão. 
(PENNYCOOK, 2006, p. 75).  

 

Somando-se a isso, Moita Lopes (2006, p. 30) explica que “A L.A. 

transgressiva envolve a necessidade de pensar diferentemente, de politizar e 

problematizar o próprio conhecimento que produz”. Considero, assim, passível a 

inserção desta pesquisa no contexto da L.A. Indisciplinar Transgressiva, já que no 

questionário e na entrevista faço perguntas aos alunos sobre o trabalho com os 

exercícios de língua inglesa propostos no Caderno, o que possibilita que exerçam 

papéis de questionadores do trabalho realizado em sala de aula, além de lhes 

proporcionar oportunidades para expressarem suas perspectivas a respeito do 

material que utilizam, sem nenhum tipo de restrição ou censura.  

Esta pesquisa é de natureza qualitativa, já que considera a existência de 

uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, por meio de um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do indivíduo, o qual não pode 

ser traduzido diretamente em números. A interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significados são premissas dessa abordagem, não requerendo o uso 

de métodos e técnicas estatísticas (GIL, 1999; TRIVIÑOS, 2008). Essa abordagem 

adéqua-se às necessidades das pesquisas em L.A., uma vez que, procura 

compreender pontos de vista dos participantes inseridos em contextos sociais 

diversos. 

Destaca-se ainda, o caráter subjetivo que existe de modo subjacente à 

pesquisa qualitativa, ou seja, o fato da interpretação depender da visão do 

pesquisador (NUNAN, 1992), o que acontece neste trabalho, uma vez que, a 

pesquisadora participa, compreende e interpreta os dados coletados no processo de 

investigação realizado, além de lidar com a complexidade das relações 

socioculturais, que nem sempre são passíveis de quantificação (HEIGHAM & 

CROKER, 2009).  
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2.1.1 Abordagem metodológica 

 

Este trabalho está inserido no paradigma qualitativo interpretativista, do 

tipo estudo de caso, já que visa a estudar e compreender um determinado 

fenômeno.  

A metodologia de estudo de caso (YIN, 2001) possui sentido restrito, pois 

é o estudo descritivo de uma unidade, seja ela uma escola, um professor, um grupo 

de alunos ou uma sala de aula. O caso é um acontecimento, que pode ser individual 

ou coletivo, dentro de um determinado contexto ou situação social, e que possui 

relação com a experiência daqueles que estão envolvidos na pesquisa. O estudo de 

caso representa o método preferencial quando se busca conhecer uma situação que 

ocorre num contexto específico. 

Para um estudo de caso, utilizam-se ao menos dois instrumentos de 

coleta de dados, geralmente a entrevista e a observação, mas pode também utilizar-

se de outros, como por exemplo: o questionário, a análise de documentos e 

anotações de campo (YIN, 2001). Nesta pesquisa, foram utilizados o questionário e 

a entrevista. Vale observar que não são essas técnicas que definem o tipo de 

estudo, e sim, o conhecimento que dele advém. 

O estudo de caso possui como principais focos: os sujeitos, que, nesta 

pesquisa, são os alunos; e o contexto em que eles se inserem, neste caso, uma sala 

de aula de uma escola pública, onde se ensina a língua inglesa.  Assim, “o estudo 

de caso é o estudo da particularidade e da complexidade de um caso singular, 

levando a entender sua atividade dentro de importantes circunstâncias”4 (STAKE, 

1995, p. xi). Este estudo, em particular, tem por objetivo investigar as perspectivas 

do aluno de uma escola pública em relação ao trabalho com os exercícios de língua 

inglesa propostos no Caderno do Aluno da Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo (3° ano do Ensino Médio - volume 3).  

De acordo com Stake (1995, p. 135), um “estudo de caso qualitativo é 

uma pesquisa altamente pessoal. As pessoas estudadas são estudadas em 

profundidade. Os pesquisadores são encorajados a incluir suas perspectivas 

                                                           
4 “Case study is the study of the particularity and complexity of a single case, coming to understand its 
activity within important circumstances.” (tradução minha) 
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pessoais na interpretação.”5 Na pesquisa interpretativista, busca-se identificar os 

sentidos atribuídos pelo indivíduo num dado contexto específico. No âmbito social, 

possui relação com os significados que são construídos pelos sujeitos, que realizam 

interpretações de diversas maneiras, gerando a possibilidade de diversas 

interpretações da realidade, evidenciando, portanto, seu caráter subjetivo. Em outras 

palavras, não é possível considerar a realidade como independente do indivíduo, já 

que a mesma é construída por ele. A construção discursiva contém um componente 

subjetivo em seu bojo e sua consideração na pesquisa interpretativista é tomada 

como inerente ao próprio ato de investigação como prática social, constituindo-se 

em elemento natural e importante a ser considerado nesse paradigma (MOITA 

LOPES, 1994).  

Esta pesquisa utiliza a abordagem interpretativista, pois, pretende-se 

compreender as ações e reações em um contexto específico, que neste estudo é 

constituído por uma sala de aula de 3° ano do Ensino Médio, com interesse nas 

perspectivas construídas pelos sujeitos sociais, representados pelos alunos da sala. 

Ao fazer perguntas para os alunos, houve a preocupação em ouvir esses 

participantes para interpretar suas perspectivas em relação ao trabalho com os 

exercícios do Caderno de Inglês do Aluno, que eles utilizam em sala de aula.  

 

 

2.2 Contexto da pesquisa 

 

Com o intuito de investigar as perspectivas do aluno em relação ao 

trabalho com os exercícios de língua inglesa propostos no Caderno da Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo, a coleta de dados desta pesquisa foi realizada 

ao longo do 3° bimestre de 2010 em uma escola pública, durante as aulas de inglês 

que aconteciam 1 vez por semana no período noturno, com duração de 45 minutos. 

Participaram dessa coleta 8 alunos de uma turma do 3° ano do Ensino Médio. 

A seguir, descrevo a escola, a professora-pesquisadora e os participantes 

que fizeram parte desta pesquisa. 

 

                                                           
5 “Qualitative case study is a highly personal research. Persons studied are studied in depth. 
Researchers are encouraged to include their own personal perspectives in the interpretation.” 
(tradução minha) 
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2.2.1 A Escola 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública da rede estadual 

da cidade de São Paulo, localizada em um bairro de periferia. Trata-se de uma 

escola que oferece o Ensino Fundamental (Ciclo II) e o Ensino Médio, tendo este a 

maioria das turmas no período da noite e algumas à tarde.  

As turmas são formadas, em geral, por adolescentes moradores do bairro 

em que a escola se insere, sendo numerosas, com por volta de 40 alunos por sala. 

O bairro não apresenta opções de lazer e cultura à comunidade, o que leva muitos 

alunos a considerarem a escola o único espaço para encontrar os amigos.  

A escola é dividida em três períodos: manhã, tarde e noite. Neste ano, o 

período da manhã é o que possui mais salas em funcionamento: 17, sendo 6 turmas 

de 5ª série (6° ano), 5 turmas de 6ª série (7° ano) e 6 turmas de 8ª série (9° ano); à 

tarde há 6 turmas de 7ª série (8° ano), 8 turmas de 1° ano do Ensino Médio e 1 

turma de 2° ano do Ensino Médio, totalizando 15 salas; e o período noturno é 

constituído por 11 salas, sendo 6 turmas de 2° ano do Ensino Médio e 5 turmas de 

3° ano do Ensino Médio. 

Quanto à estrutura adicional da escola, esta é composta por 1 sala de 

informática, 1 sala de leitura, 1 sala de multimídia e 1 quadra poliesportiva coberta. 

Os alunos podem realizar pesquisas na sala de informática e de leitura fora do 

horário de aula, contanto que haja o acompanhamento de um professor. A sala de 

multimídia é usada pelos professores e alunos durante as aulas para assistirem 

filmes, vídeos ou apresentações por meio de slides. E a quadra poliesportiva, além 

de ser usada durante as aulas de Educação Física, fica à disposição da comunidade 

para jogos nos finais de semana. 

A equipe gestora é formada por: 1 supervisor de ensino; 1 diretora; 2 vice-

diretores, sendo 1 nos períodos da manhã e tarde e o outro para tarde e noite; e 2 

professores coordenadores, sendo 1 para cuidar do Ensino Fundamental (Ciclo II), 

nos períodos da manhã e tarde, e o outro para o Ensino Médio, nos períodos da 

tarde e noite. Qualquer situação irregular que por ventura venha a acontecer com os 

estudantes em sala de aula ou pelos arredores da escola, essa equipe dá o apoio 

que for necessário aos alunos, pais, e professores. 

Apesar de haver uma grande quantidade de professores efetivos, a 

maioria ainda leciona por meio de contrato. Todos os professores são formados nas 
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disciplinas que lecionam, e dentre eles, alguns possuem cursos complementares, 2 

o título de mestre e nenhum o de doutorado. 

 

 

2.2.2 A Professora-pesquisadora  

 

Quando criança, sempre tive vontade de estudar a língua inglesa e me 

tornar professora um dia. Aos quinze anos de idade, iniciei o curso de inglês em um 

instituto de idiomas, que teve a duração de quatro anos. Licenciei-me em Letras - 

Português/Inglês em 2004, por ter a certeza de querer ser professora e lecionar o 

idioma. Já no segundo ano de faculdade, comecei a lecionar inglês em um instituto 

de idiomas e lá permaneci por dois anos.  

Em 2005, assumi o cargo de Professora Efetiva de Língua Inglesa em 

uma escola estadual da cidade de São Paulo, onde trabalho até hoje. Ao longo 

desses anos, lecionei também em um instituto de idiomas e em uma escola 

particular. Em 2011, tive a oportunidade de trabalhar com formação de professores 

de língua inglesa, sendo Professora Coordenadora em uma Diretoria de Ensino da 

Rede Estadual da cidade de São Paulo. Neste ano de 2012, além de lecionar na 

rede estadual, também estou lecionando na rede municipal. 

Meu interesse em realizar esta pesquisa com alunos do 3° ano do Ensino 

Médio foi para melhor compreender suas necessidades, proporcionando-lhes uma 

oportunidade para que pudessem expressar suas visões a respeito do trabalho com 

os exercícios propostos no material que utilizam em suas aulas de inglês, e, assim, 

eu vir a identificar suas perspectivas. Moita Lopes (1996, p. 183) aponta para a 

necessidade de o educador pensar sobre o trabalho com os seus alunos, “para que 

o professor deixe de ser um mero executor de métodos desenvolvidos por outros.” 

Este tem sido meu objetivo ao longo da realização do mestrado. 
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2.2.3 Os Participantes 

 

Antes de iniciar a coleta de dados, expliquei aos alunos de uma turma do 

3° ano do Ensino Médio noturno como seria a pesquisa. Primeiramente, esclareci 

que aqueles que quisessem participar iriam ajudar em meu trabalho de mestrado, 

cujo objetivo central era o estudo do Caderno do Estado que eles utilizavam nas 

aulas de inglês. Informei também que, ao final do 3° bimestre, disponibilizaria um 

questionário para eles com perguntas relacionadas ao Caderno – volume 3. Depois, 

perguntei quais alunos gostariam de participar, e de uma sala de 38 alunos, 23 se 

mostraram interessados.  

Após a disponibilização do questionário, apenas 12 alunos me 

devolveram respondido, sendo que 4 questionários não tinham todas as respostas, o 

que resultou em apenas 8 alunos participantes da pesquisa. Sendo assim, os 

participantes envolvidos foram 3 moças e 5 rapazes, dois com 17 e seis com 18 

anos de idade. A cada aluno maior de idade, entreguei um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, explicitando o significado de sua participação nesta pesquisa. 

Para os dois alunos menores de idade, entreguei o termo, pedindo autorização para 

os pais. Todos me devolveram o termo devidamente assinado por eles ou por seus 

responsáveis. Esclareci todos os participantes de que a divulgação dos dados e 

resultados seria feita sem mencionar seus nomes verdadeiros, e, por isso, os nomes 

que utilizo nesta pesquisa são todos fictícios.  

Alguns dos alunos envolvidos nesta pesquisa tiveram a oportunidade de 

cursar inglês também fora da escola com o “Programa de Aperfeiçoamento em 

Idiomas”6 oferecido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, o que 

implicou num grupo não homogêneo para este estudo. 

A seguir, apresento os alunos que participaram desta pesquisa. Esses 

dados referem-se ao ano de 2010, período em que ocorreu a coleta. As informações 

foram retiradas das 5 primeiras perguntas do questionário, cujo objetivo era o de 

traçar o perfil desses participantes. 

 

 

 

                                                           
6 Já explicitado ao final do item 1.1.1 Currículo de Língua Estrangeira Moderna (LEM – Inglês) do 
Estado de São Paulo, na Fundamentação Teórica desta pesquisa. 
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Alessandra 

 

Alessandra tinha 18 anos de idade e não trabalhava. Ela cursava inglês 

em um instituto de idiomas, aos sábados, pelo “Programa de Aperfeiçoamento em 

Idiomas”. A aluna era muito estudiosa e gostava de inglês. 

 

Isaías 

  

Isaías também tinha 18 anos e não trabalhava. Fazia um curso de 

Técnico em Enfermagem e não fazia curso de inglês. Ele considerava-se autodidata 

na aprendizagem do idioma. 

 

Jaime 

 

Jaime tinha 18 anos, trabalhava como auxiliar administrativo em um 

hospital e cursava Técnicas Administrativas. Além disso, cursava inglês em um 

instituto de idiomas pelo “Programa de Aperfeiçoamento em Idiomas”, aos sábados, 

pois, além de gostar de inglês, considerava o idioma importante para o seu trabalho 

e para o outro curso que ele fazia.  

 

Júlio 

 

Júlio tinha 18 anos, trabalhava em uma empresa de cobrança, e fazia 

curso de inglês em um instituto de idiomas pelo “Programa de Aperfeiçoamento em 

Idiomas”, às sextas-feiras. Ele quis entrar nesse curso por considerar uma boa 

oportunidade para o seu futuro e porque dizia que tinha dificuldades em inglês.  

 

Karina  

 

Karina tinha 18 anos, não trabalhava, e cursava inglês em dois institutos 

de idiomas, um pelo “Programa de Aperfeiçoamento em Idioma”, sendo esse, às 

terças e quintas-feiras, e o outro particular, aos sábados. Ela considerava que o 

inglês seria necessário para o seu futuro profissional.  
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Lucas 

 

Lucas tinha 17 anos, trabalhava como auxiliar de refeitório, cursava 

informática aos sábados, e não cursava inglês por alegar não ter tempo. Ele era um 

aluno muito tímido, o que algumas vezes o impedia de compartilhar suas dúvidas em 

relação à matéria. 

 

Michel 

 

Michel tinha 17 anos, igual ao Lucas, os únicos menores de idade. Ele 

não trabalhava nem cursava inglês. Tinha muita dificuldade com o idioma, mas não 

considerava necessário fazer um curso, pois, dizia que não trabalharia com coisa 

alguma em que fosse necessário o uso do inglês e provavelmente nunca viajaria 

para o exterior. Ele era extrovertido e até um pouco indisciplinado durante as aulas. 

 

Rayane 

 

Rayane tinha 18 anos, trabalhava em uma ótica e cursava inglês em um 

instituto de idiomas pelo “Programa de Aperfeiçoamento em Idiomas”, às terças e 

quintas-feiras. Ela gostava de inglês, mas tinha um pouco de dificuldades com a 

aprendizagem do idioma. 

 

 

2.3 Instrumentos de coleta de dados  

 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram o questionário 

aberto (NUNAN, 1992) e a entrevista semiestruturada (RUBIN & RUBIN, 2005), 

ambos, individuais. Esses instrumentos são descritos a seguir. 

 

 

2.3.1 Questionário 

 

O questionário (Anexo 1) foi disponibilizado a cada aluno participante, 

apenas uma vez, ao final do 3° bimestre, contendo 12 perguntas, sendo as 5 



 

 

52

primeiras com o objetivo de traçar o perfil dos participantes, e as outras 7 com o 

objetivo de coletar informações sobre as perspectivas do aluno em relação ao 

trabalho com os exercícios de inglês no Caderno do Aluno.    

De acordo com Nunan (1992), o questionário pode ser de dois tipos: 

fechado ou aberto. No questionário fechado, os dados são numéricos, já que as 

respostas são determinadas pelo pesquisador, geralmente por meio de perguntas de 

múltipla escolha, enquanto que no aberto, os participantes podem responder o que 

quiserem de uma maneira mais ampla, e, assim, o pesquisador explorar o assunto 

com mais profundidade, sem restringir os participantes à respostas prontas.  

Nesta pesquisa, a escolha foi pelo questionário aberto, pois, para que os 

alunos pudessem apresentar as suas perspectivas em relação ao trabalho com os 

exercícios de inglês contidos no Caderno, sobre as facilidades e dificuldades que 

tiveram ao realizá-los, e, assim, expressar-se livremente, era necessário oferecer um 

espaço para que os estudantes escrevessem o que quisessem e da maneira que 

quisessem. 

Posteriormente, cada questionário foi transcrito. Após uma leitura 

minuciosa das informações obtidas por meio das respostas desse questionário, as 

categorias de análise de dados foram levantadas.  

 

 

2.3.2 Entrevista 

 

A realização do repertório de entrevistas nesta pesquisa ocorreu para que 

as respostas obtidas no questionário de cada participante pudessem ser 

aprofundadas e detalhadas. Para que isso se tornasse possível, diferentes 

questionamentos foram feitos para cada aluno, já que “nas entrevistas qualitativas 

cada conversa é única” 7 (RUBIN & RUBIN, 2005, p. 4). 

A entrevista aconteceu por volta de 1 hora antes do início do período de 

aulas, na escola em que os alunos estudavam, com data e horário agendados 

antecipadamente. O repertório de entrevistas teve duração de uma semana e meia, 

pois, sua realização aconteceu com 1 aluno por dia.  

                                                           
7 “in qualitative interviews each conversation is unique.” (tradução minha) 
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Segundo Rubin & Rubin (2005), há três tipos de entrevista: não 

estruturada, semiestruturada e estruturada. Na entrevista não estruturada, o 

pesquisador não traz perguntas prontas, o que leva o entrevistado a falar de maneira 

geral sobre o assunto que estiver sendo abordado; já na entrevista semiestruturada, 

há uma preparação prévia de tópicos e assuntos a serem questionados, pois, o 

pesquisador tem uma ideia do que espera do entrevistado; e na entrevista 

estruturada, as perguntas são todas pré-determinadas pelo pesquisador. 

A entrevista semiestruturada é a que mais tem sido utilizada em 

pesquisas interpretativistas, devido sua flexibilidade. Visto que esta pesquisa condiz 

com essa abordagem, optei pela entrevista semiestruturada, uma vez que, elaborei 

um roteiro com questões e tópicos para cada aluno, com base em suas respostas do 

questionário. Algumas vezes, conforme as respostas dos tópicos previamente 

elaborados, surgiram-me outros questionamentos, o que me levou a dar 

continuidade na discussão daquele assunto.  

Cada entrevista foi gravada em áudio. Posteriormente, a transcrição foi 

feita de maneira clara, conforme considerações de Marcuschi: “O essencial é que o 

analista saiba quais são os seus objetivos e não deixe de assinalar o que lhe 

convém. [...] a transcrição deve ser limpa e legível, sem sobrecarga de símbolos 

complicados (2003, p. 9)”. De acordo com o meu objetivo, que é o de identificar as 

perspectivas do aluno em relação ao trabalho com os exercícios no Caderno, 

considerei que a transcrição o mais limpa possível seria satisfatória, devido a isso, 

não aparecem marcas de hesitações nas falas dos alunos.  

 

 

2.4 Procedimentos de Análise de Dados  

 

A análise de dados ocorreu de acordo com o paradigma interpretativista 

(MOITA LOPES, 1994), visto que este possui relação com perspectivas construídas 

por sujeitos, evidenciadas por sua subjetividade. A interpretação e análise dos dados 

coletados foram realizadas a partir dos questionários e entrevistas com os alunos.  

Antes de dar início à análise, primeiramente, transcrevi as respostas de 

cada questionário e as entrevistas. Meu procedimento inicial de análise foi a 

montagem de uma tabela com o agrupamento de cada resposta dos participantes 

pela ordem das perguntas do questionário, junto com as respectivas entrevistas. 
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Interpretei esses dados, pergunta por pergunta, de aluno por aluno, assim como é 

possível notar no exemplo a seguir, referente à pergunta número 6 do questionário: 

 

Quadro 1 – Exemplo de um procedimento inicial de análise utilizado. 

Qual é a sua opinião sobre o Caderno de Inglês do Estado?  

Questionário Entrevista Interpretação 

Lucas: Impede que o 

professor ensine, já 

que o Estado pensa 

que esse Caderno 

pode ensinar alguém e 

não pode. 

 

PP: E por que não pode? 

A: Porque é muito difícil já 

que está todo em inglês. A 

professora tem que me 

explicar tudo. Não consigo 

fazer NADA sozinho. 

 

Para o aluno, o Caderno 

não ensina e não permite 

que o professor ensine. O 

aluno coloca que pelo fato 

de o Caderno estar todo 

em inglês, o considera 

difícil, o que pode significar 

que se houvesse tradução 

para tud1o, ele o 

consideraria mais fácil. 

Isso mostra uma falsa 

expectativa em relação ao 

ensino-aprendizagem de 

uma língua estrangeira.  

Karina: Acho que é 

fácil de compreender, 

apesar de alguns 

vocabulários que não 

conheço. 

 

PP: Mas, o vocabulário que 

você não conhece dificulta o 

seu entendimento de textos 

ou exercícios? 

A: Não, porque é..., é só 

olhar no dicionário ou 

perguntar pra professora, 

mas prefiro quando consigo 

entender um texto todo, por 

exemplo. 

Apesar das dificuldades, a 

aluna se esforça para 

aprender, porque ela pede 

auxílios para a professora 

ou consulta o dicionário. 
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Isaías: É um bom 

material de estudo 

devido ser de fácil 

compreensão, mas só 

após a explicação da 

professora. 

 

PP: Por que só torna-se de 

fácil compreensão após a 

explicação da professora? 

A: Porque... faltam 

explicações das atividades, 

principalmente das de 

gramática, para eu poder 

resolver sozinho em casa. 

Tenho que esperar chegar 

na sala pra responder. 

O aluno dá a entender que 

faltam explicações no 

Caderno, mas, apesar 

disso, o aluno aceita 

desafios, pois gosta de 

resolver os exercícios 

sozinho. 

Alessandra: Acho que 

ele poderia conter 

questões mais 

interessantes. 

PP: Quais questões, por 

exemplo? 

A: Ah, que tivesse coisas 

que gostamos de fazer, por 

exemplo: ir ao cinema; ir ao 

shopping, aí poderia falar de 

roupas, comidas em 

inglês..., também como 

escrever e-mail em inglês 

para o colega, essas coisas, 

né. 

A aluna dá a entender que 

faltam assuntos 

relacionados ao cotidiano 

dos jovens. 

 

Michel: Ele não ensina 

muito, geralmente só 

tem exercícios. 

PP: E o que você acha que 

deveria conter no Caderno? 

A: Atividades mais 

interativas e de... e de 

escutar no CD. 

Pelo fato de o Caderno 

conter muitos exercícios, 

ele não atende às 

expectativas de 

aprendizagem do aluno. O 

aluno coloca outras 

atividades que considera 

interessante que deveria 

ter no Caderno. 

Júlio: Na minha 

opinião, ele 

desenvolve o 

PP: Como assim?  

A: Mm... O Caderno deveria 

ter mais exercícios para 

O aluno dá a entender que 

faltam mais exercícios no 

Caderno. 
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raciocínio e o 

aprofundamento da 

língua inglesa, só que 

de forma regular, não 

fixando de maneira 

completa o conteúdo 

no aluno. 

fixar bem cada assunto. 

 

Rayane: Para mim, 

falta algo relacionado 

a assuntos desde o 

começo do Ensino 

Médio. 

PP: Como assim? 

A: Então..., falta uma 

revisão geral. Às vezes fico 

perdida.  

 

A aluna dá a entender que 

falta revisão de assuntos 

vistos em outras séries, no 

Caderno da série em 

curso. 

Jaime: Muitos textos e 

poucas explicações 

gramaticais. 

PP: E isso dificulta a sua 

aprendizagem? 

A: Eh..., sim, porque... não 

existem explicações antes 

dos exercícios, só tem 

alguma coisa sobre a 

matéria no final do Caderno 

que é confuso, não me 

facilita muito. 

O aluno dá a entender que 

faltam explicações 

gramaticais. Por isso, esse 

aluno provavelmente parte 

de uma regra com 

exemplos, para conseguir 

realizar os exercícios. 

 

 

Após uma leitura minuciosa das respostas de cada questionário e das 

respectivas entrevistas, percebi que esse procedimento não era o suficiente para 

fazer uma relação dos dados com a Fundamentação Teórica deste trabalho. Então, 

comparei e agrupei os excertos por meio de assuntos comuns e por similaridade de 

respostas, a fim de identificar as perspectivas do aluno, o que deu origem às 

seguintes categorias de análise: 

 

3.1) Atividades do Caderno de Inglês  

3.2) Trabalho em Equipe 

3.3) Contribuição para a Aprendizagem dos Colegas 
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Enfatizo determinados aspectos nas respostas dos participantes 

(destacados em negrito) para interpretar (MOITA LOPES, 1994, 2006) suas 

perspectivas em relação ao trabalho com os exercícios do Caderno de Inglês, tendo 

como base teórica: as orientações que se encontram no Currículo de Língua 

Estrangeira Moderna (LEM-Inglês) do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2010); 

Vigotski (1934/2008; 1934/1991), em se tratando da Teoria Sócio-Histórico-Cultural; 

em complemento a essa Teoria: Koch (2003), Travaglia (1995/2005), Larsen-

Freeman (2003) e Celce-Murcia (2008) para abordar as concepções de linguagem e 

gramática; e Magalhães (2009) para tratar do trabalho em equipe. 

Os dados foram então organizados por meio de quadros enumerados e 

nomeados de acordo com a perspectiva dos alunos, dentro da categoria 

correspondente. Na sequência realizo a interpretação dos dados, como se poderá 

observar no capítulo seguinte.  
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CAPÍTULO III – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Neste capítulo, apresento a análise e discussão dos resultados obtidos 

por meio dos dados coletados, com base na fundamentação teórica deste trabalho e 

com o objetivo de responder a seguinte pergunta de pesquisa:      

 

Quais são as perspectivas do aluno do 3° ano do Ensino Médio de uma escola 

pública em relação ao trabalho com os exercícios de língua inglesa propostos no 

Caderno do Aluno da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo? 

 

As repostas aqui analisadas referem-se às perguntas de números 6 a 12 

do questionário (Anexo 1) e de sua respectiva entrevista, que correspondem às 

perspectivas dos alunos participantes em relação ao trabalho com os exercícios do 

Caderno de Inglês do Aluno. 

As categorias levantadas a partir dos dados do questionário e das 

entrevistas são: 

 

3.1) Atividades do Caderno de Inglês  

3.2) Trabalho em Equipe 

3.3) Contribuição para a Aprendizagem dos Colegas 

 

Na análise realizada utilizo as letras Q e E para me referir ao excerto de 

cada aluno, retirado do questionário e entrevista, respectivamente, seguidos pelo 

número da pergunta, conforme exemplos a seguir: o excerto (Q-6) foi retirado da 

pergunta de número 6 do questionário, e o excerto (E-6) foi retirado da entrevista 

feita com relação à pergunta 6 do questionário. Faço dessa forma, pois os excertos 

foram agrupados por similaridades e não pelas respostas dos alunos de cada 

pergunta do questionário. Nas entrevistas, utilizo PP: para introduzir a fala da 

professora-pesquisadora e A: para a fala do aluno. 

A seguir, inicia-se a análise com a primeira categoria: Atividades do 

Caderno de Inglês.  
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3.1 Atividades do Caderno de Inglês 

 

As perspectivas que serão enumeradas a seguir possuem relação com o 

trabalho realizado com os exercícios do Caderno do Aluno, que incluem atividades 

de gramática e algumas atividades em equipe; atividades que o aluno sente falta, 

pois não estão presentes no Caderno; e a maneira pela qual o educando vê o 

ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira. 

 

Quadro 2 – Primeira Perspectiva do Aluno 

O trabalho realizado pela professora com os exercícios de gramática do 
Caderno do Aluno pode contribuir para que, dentre todas as atividades 
presentes no Caderno, os alunos considerem que as que mais facilitam a 
aprendizagem são as relacionadas à gramática. 

Questionário Entrevista 

Alessandra: Sim, todas as atividades 

passadas pela professora são 

envolvidas nos exercícios do Caderno 

do Aluno.  

(Q-7) 

PP: Me dê um exemplo. 

A: Aprendi bem a matéria “Conditional 

Sentences”. Gostei dessa matéria. 

Mas..., só aprendi porque a professora 

explicou antes. Só com o exercício do 

Caderno não dava pra entender direito o 

que significava. (E-7) 

Alessandra: Todas ajudam, porém 

algumas não são muito claras naquilo 

que realmente querem. (Q-9) 

 

PP: Dê exemplos de atividades que você 

acha que não são claras e explique o 

porquê. 

A: Bom..., os exercícios da pág. 9 são 

fáceis, mas sem a explicação da 

professora não conseguiria fazer, 

porque eu não lembrava o que era 

particípio nem “Present Perfect”. Eu 

não ia lembrar como fazer os exercícios e 

iria ficar sem sentido o exercício pra mim. 

(E-9) 
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Isaías: Não. (Q-7) 

 

PP: Mas, você não aprendeu nada com o 

Caderno? 

A: Ahã, mas pouco. Aprendo mais com 

a explicação da professora.  

PP: E o que você aprendeu? 

A: Aprendi bem as regras do Simple 

Present, porque quando reescrevi as 

frases na afirmativa com as conjunções 

“neither...nor”, lembrei de colocar os 

verbos da 3ª pessoa do singular com o 

“S”. (E-7) 

Jaime: Um pouco. “Present Perfect”, 

“Present Continuous”. (Q-7) 

PP: E o que você aprendeu sobre esses 

tempos gramaticais? 

A: Aprendi quando usar have ou has 

conforme o pronome e a consultar a 

tabela procurando pelo particípio se o 

verbo for irregular. Se ele for regular, 

devo acrescentar ED..., isso no “Present 

Perfect”. E no “Present Continuous” 

eu coloco o verbo to be conforme o 

pronome e o verbo sai do infinitivo com o 

–ing para dizer o que está acontecendo 

no momento. Ah! No... “Present Perfect”, 

você diz algo que vem acontecendo 

desde algum tempo, por exemplo: “I 

have lived in São Paulo since 1995”, 

que significa: “Eu moro em São Paulo 

desde 1995”. E essa frase é 

verdadeira, viu? (E-7) 
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Jaime: Present Perfect, pois 

representam situações rotineiras, 

que ajudam em uma conversação. E 

assuntos que envolvem o tema 

profissional, já que aparecem textos 

em inglês com esse tema.  

(Q-9)  

PP: E você considera que aprende Inglês 

com essas atividades? 

A: Com certeza! São atividades que é 

possível associar com o cotidiano, e... 

só assim é possível aprender inglês. 

(E-9) 

Júlio: Sim. Flexão dos verbos, por 

exemplo. (Q-7) 

PP: Flexão de quais verbos? 

A: Os do Presente Perfeito. É só olhar 

na tabela se o verbo for irregular, e se 

não for, acrescentar ED ao final do verbo, 

conforme as regras. (E-7) 

Júlio: Sim, porque apresenta atividades 

que relacionam e complementam o que 

já foi ensinado. (Q-8) 

PP: Me dê um exemplo. 

A: Ah, a professora ensinou as regras 

e o uso do “Present Perfect”, passou 

um exercício, e DEPOIS respondemos 

um exercício parecido no Caderno. 

Então, o que foi ensinado, me ajudou a 

fazer relação com o exercício do 

Caderno. (E-8) 

Karina: Algumas coisas. Aprendi sobre 

“Either, Neither”. (Q-7) 

PP: Só isso? 

A: Não..., aprendi também sobre 

orações condicionais, isso eu ainda 

não conhecia. 

PP: E o que você considera que 

aprendeu sobre esses dois pontos 

gramaticais? 

A: Aprendi que devo usar “Either” para 

dizer que posso fazer tanto uma coisa 

quanto outra, e o “Neither” quando não 

vou fazer nem uma coisa nem outra. E... 

as orações condicionais servem para 

algumas situações de hipótese, como 
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uma que eu gostaria muito que 

acontecesse, e aí a frase fica: “Se eu 

fizer Medicina, serei médica” - risos. 

(E-7) 

Lucas: Não. (Q-7) PP: Mas, você não aprendeu nada? 

A: Eh... não, não é nada, mas quase 

nada. Aprendi um pouco sobre o 

Presente Perfeito, mas achei muito 

difícil. 

PP: E por que você achou muito difícil?  

A: Porque consegui resolver ALGUNS 

exercícios sobre essa matéria, mas não 

todos. (E-7) 

Michel: Praticamente nada. Apenas a 

regra do Present Perfect para mudar 

o verbo. (Q-7) 

PP: Você não aprendeu mais nada? 

A: Mhm, inglês já é difícil, e com esse 

Caderno então... 

PP: Como assim? 

A: O Caderno não me ajuda, ele é muito 

difícil de entender. É todo em inglês e 

não consigo interpretar os textos. (E-7) 

Rayane: Either e Neither. (Q-9) PP: Por que as atividades com “Either e 

Neither” te ajudam a aprender inglês? 

A: Porque achei fácil..., também por já 

ter visto um pouco no meu curso... É só 

prestar atenção, porque o “Either” se 

usa em frase afirmativa e o “Neither” 

em frase negativa, e aí tem que ver o 

que faz sentido pra saber qual usar. 

(E-9) 

 

 

Segundo se vê nas falas da aluna Alessandra: só aprendi porque a 

professora explicou antes (E-7), os exercícios da pág. 9 são fáceis, mas sem a 
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explicação da professora não conseguiria fazer (E-9); do aluno Isaías: Aprendo mais 

com a explicação da professora (E-7); e do aluno Júlio: a professora ensinou as 

regras e o uso do “Present Perfect”, passou um exercício, e DEPOIS respondemos 

um exercício parecido no Caderno (E-8), a maneira como a professora trabalha com 

as atividades de gramática do Caderno, explicando cada ponto gramatical e 

sugerindo alguns exercícios a mais, auxilia no entendimento dos alunos. 

É possível perceber que alguns alunos conseguem contextualizar os 

pontos gramaticais que aprenderam, tais como a aluna Karina, que apesar de citar 

um exemplo em sua língua materna, conseguiu relacionar o uso da oração 

condicional com um desejo pessoal seu, o de ser médica, pois disse: as orações 

condicionais servem para algumas situações de hipótese, como uma que eu gostaria 

muito que acontecesse, e aí a frase fica: “Se eu fizer Medicina, serei médica” – risos 

(E-7); e o aluno Jaime, ao exemplificar o “Present Perfect” com uma frase sobre a 

vida dele: “I have lived in São Paulo since 1995”, que significa: “Eu moro em São 

Paulo desde 1995”. E essa frase é verdadeira, viu? (E-7), e ao dizer que aprendeu 

assuntos que envolvem o tema profissional, já que aparecem textos em inglês com 

esse tema (Q-9), e que essas, são atividades em que se é possível associar com o 

cotidiano, e... só assim é possível aprender inglês (E-9). No Currículo, em se 

tratando do Ensino Médio, os conteúdos escolhidos “seguem o princípio da 

relevância para o mundo dos jovens e para sua participação na sociedade 

contemporânea” (SÃO PAULO, 2010, p. 108), o que segundo se vê nas falas desses 

alunos, ocorre no Caderno. 

O Currículo tem como uma de suas orientações a necessidade de que “o 

texto (oral ou escrito), entendido como manifestação concreta do discurso, ocupe 

lugar central na ação pedagógica e deixe de ser trabalhado como material para mera 

tradução ou como pretexto para o estudo da gramática” (SÃO PAULO, 2010, p. 

106). No entanto, exceto o que se vê na fala do aluno Jaime, que reconhece o tema 

profissional, já que aparecem textos em inglês com esse tema (Q-9), os demais 

alunos não identificam a importância dos textos ao longo do Caderno, dando ênfase 

apenas à aprendizagem de exercícios gramaticais. Pode ser que isso aconteça por 

causa da maneira como as atividades de gramática foram trabalhadas pela 

professora ou porque há muitos exercícios gramaticais ao longo do Caderno  

descontextualizados, sem relação com os textos que os antecedem, o que possui 
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relação com a ênfase estruturalista para o ensino de línguas, que prioriza o estudo 

de regras gramaticais.  

 

Quadro 3 – Segunda Perspectiva do Aluno 

Faltam atividades que contemplem as habilidades de “speaking” (falar) e 
“listening” (escutar) no Caderno. 

Questionário Entrevista 

Isaías: A elaboração de exercícios 

que permitissem que o aluno 

pronunciasse as palavras em inglês 

e também exercícios de 

conversação. (Q-12) 

PP: Mas não há exercícios de 

conversação durante as aulas? 

A: O Caderno não fala NADA de 

conversação, só leitura. O que os alunos 

falaram em inglês foram adaptações 

feitas pela professora. O Caderno tinha 

que ter atividades de todos os tipos, 

inclusive orais. (E-12) 

Karina: O Caderno poderia ter 

conversação para melhorar a 

pronúncia. (Q-12) 

PP: E como isso poderia ocorrer? 

A: Poderia ter diálogos, o Caderno não 

tem exercícios pra conversação. O que 

a gente fala na aula é por conta da 

professora. (E-12) 

Rayane: Mais ou menos. (Q-7) PP: Por que mais ou menos? 

A: Porque eu até aprendo algumas 

coisas, mas acho que já que o Caderno 

não segue a mesma linha de um livro 

didático com diálogos, exercícios de 

“listening”, pronúncia, essas coisas, 

isso dificulta um pouco a minha 

aprendizagem. (E-7) 

Michel: Ele não ensina muito, porque 

geralmente só tem exercícios 

escritos. (Q-6) 

PP: E o que você acha que deveria 

conter no Caderno? 

A: Atividades mais interativas e de... e 

de escutar no CD. (E-6) 
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Alessandra: Acho que deveria ter 

atividades diferentes, que 

proporcionassem mais interação 

entre os alunos. Poderia ter 

músicas no Caderno que 

envolvessem o conteúdo. (Q-12) 

PP: Você acha que as atividades do 

Caderno não proporcionam interação 

entre os alunos? 

A: Algumas até que sim, mas..., a aula 

ficaria mais legal se tivesse alguma 

música ou jogo relacionado ao que 

estamos aprendendo, assim ficaria mais 

interativo. (E-12) 

 

Conforme se vê nas falas destacadas em negrito, faltam atividades que 

contemplem as habilidades de “speaking” (falar) e “listening” (escutar) no Caderno 

do Aluno (SÃO PAULO, 2009a), ou seja, atividades que levem em conta a 

conversação e a compreensão do idioma que está sendo aprendido. Isso acontece, 

porque as orientações do Currículo têm como principal foco as competências de 

leitura e escrita, que possuem o intuito de: formar o aluno como cidadão crítico; 

transmitir informações de diversos tipos, tais como textos relacionados ao 

entretenimento, a situação de trabalho e a educação formal; e comunicar fatos. 

Compreende-se desse modo que o Currículo: 

 

tem por eixo a competência geral de ler e de produzir textos, ou seja, o 
conjunto de competências e habilidades específicas de compreensão e de 
reflexão crítica intrinsecamente associado ao trato com o texto escrito. (SÃO 
PAULO, 2010, p. 16). 
 

Além disso, esses alunos dizem sentir falta de usar mais inglês na sala de 

aula, seja praticando a língua por meio da fala ou da compreensão auditiva. Apesar 

de a orientação atual do Currículo para o ensino de línguas enfatizar os letramentos 

múltiplos, em que a oralidade e a escrita da língua são focos do estudo, os alunos 

não veem a prática oral nos exercícios do Caderno. De fato, não há nenhum 

exercício de conversação ou de compreensão auditiva do idioma que os alunos 

estão aprendendo, explicitado no Caderno. Sendo assim, essas atividades tem que 

ser proporcionadas pelo professor, como se vê nas falas do aluno Isaías: O que os 

alunos falaram em inglês foram adaptações feitas pela professora (E-12); e da aluna 

Karina: O que a gente fala na aula é por conta da professora (E-12), em se tratando 

da prática da oralidade. Em relação à compreensão auditiva, a aluna Alessandra 
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sugere que poderia ter músicas no Caderno que envolvessem o conteúdo (Q-12); e 

o aluno Michel, que o Caderno deveria ter atividades de escutar no CD (E-6). 

A aluna Rayane faz uma comparação do Caderno com um livro didático, 

porque já que ela cursava inglês em um instituto de idiomas pelo “Programa de 

Aperfeiçoamento em Idiomas” (parceria da Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo), tinha contato com um outro material de inglês, além do Caderno do 

Aluno utilizado na escola onde estudava. Isso mostra que a aluna aprende melhor 

com a estrutura do material do curso do que com a do Caderno, pois ela disse: já 

que o Caderno não segue a mesma linha de um livro didático com diálogos, 

exercícios de “listening”, pronúncia, essas coisas, isso dificulta um pouco a minha 

aprendizagem (E-7). 

 

Quadro 4 – Terceira Perspectiva do Aluno 

Faltam atividades no Caderno que proporcionem momentos de interação. 

Questionário Entrevista 

Alessandra: Acho que deveria ter 

atividades diferentes, que 

proporcionassem mais interação 

entre os alunos. Poderia ter músicas 

no Caderno que envolvessem o 

conteúdo. (Q-12) 

PP: Você acha que as atividades do 

Caderno não proporcionam interação 

entre os alunos? 

A: Algumas até que sim, mas..., a aula 

ficaria mais legal se tivesse alguma 

música ou jogo relacionado ao que 

estamos aprendendo, assim ficaria 

mais interativo. (E-12) 

Michel: Ele não ensina muito, porque 

geralmente só tem exercícios 

escritos. (Q-6) 

PP: E o que você acha que deveria 

conter no Caderno? 

A: Atividades mais interativas e de... 

e de escutar no CD. (E-6) 

 

Embora o Currículo mostre que o ensino-aprendizagem de uma língua 

estrangeira deva estar “centrado na interação, que tem como foco a promoção de 

aprendizagens contextualizadas e significativas” (SÃO PAULO, 2010, p. 110), os 

alunos dizem sentir falta de atividades no Caderno que proporcionem momentos de 

interação. Ao longo desse material, há apenas duas atividades que indicam que 
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devam ser realizadas em conjunto, sendo que uma refere-se à discussão em grupo 

sobre cursos universitários (Anexo 2, p. 11), e a outra sobre planos profissionais 

(Anexo 2, p. 21). Cabe, portanto, ao professor, a tarefa de propiciar momentos de 

atividades que envolvam os alunos com o trabalho em equipe e colaborativo. 

A visão desses alunos possui relação com a atual concepção de 

linguagem para o ensino de línguas, que é concebida “como forma (“lugar”) de ação 

ou interação” (KOCH, 1993/2007, p. 7), em que a linguagem descreve e explica a 

capacidade de o ser humano interagir socialmente por meio de uma língua, das mais 

diversas formas e com os mais variados resultados (VIGOTSKI, 1934/2008).  

 

Quadro 5 – Quarta Perspectiva do Aluno 

Falsa expectativa em relação ao ensino-aprendizagem de uma língua 
estrangeira. 

 Questionário Entrevista 

Lucas: Impede que o professor 

ensine, já que o Estado pensa que 

esse Caderno pode ensinar alguém e 

não pode. (Q-6) 

 

PP: E por que não pode? 

A: Porque é muito difícil já que está 

todo em inglês. A professora tem que 

me explicar tudo. Não consigo fazer 

NADA sozinho. (E-6) 

Lucas: Não, porque o Caderno 

inteiro está em inglês e nenhum 

aluno sabe inglês suficientemente 

para entender. (Q-8) 

 

PP: Os seus colegas também dizem 

que não conseguem entender o 

Caderno porque ele está todo em 

inglês?  

A: Mm, nem todos..., mas tem, tem 

aqueles que também têm dificuldade, 

por causa da explicação dos 

exercícios que está em inglês, e 

assim não dá para saber o que é pra 

fazer, né. (E-8) 
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Michel: Praticamente nada. Apenas a 

regra do Present Perfect para mudar o 

verbo. (Q-7) 

PP: Você não aprendeu mais nada? 

A: Mhm, inglês já é difícil, e com esse 

Caderno então... 

PP: Como assim? 

A: O Caderno não me ajuda, ele é muito 

difícil de entender. É todo em inglês e 

não consigo interpretar os textos.  

(E-7) 

Michel: Para melhorar, o Caderno do 

Aluno deveria ter o conteúdo, não 

apenas o exercício. (Q-12) 

PP: Como assim? 

A: Que... deveria ter a explicação 

gramatical e em português antes do 

exercício, e não só no final do livro e 

em inglês ainda por cima! Não ajuda... 

(E-12) 

Karina: Acho que é fácil de 

compreender, apesar de alguns 

vocabulários que não conheço.  

(Q-6) 

PP: Mas, o vocabulário que você não 

conhece dificulta o seu entendimento de 

textos ou exercícios? 

A: Não, porque é..., é só olhar no 

dicionário ou perguntar pra professora, 

mas prefiro quando consigo entender 

um texto todo, por exemplo. (E-6) 

Júlio: Exercitar melhor o 

vocabulário. (Q-12)  

PP: O que você quis dizer com isso? 

A: Mm..., que deveria ter um quadro 

com o vocabulário principal, o que 

ajudaria a entender melhor os textos. 

(E-12) 

 

 

Segundo o que se observa nessas falas, os alunos tem uma falsa 

expectativa em relação ao ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira e ao 

material didático utilizado para se ensinar essa língua. Os alunos mostram que para 

se entender bem outra língua é necessário saber vocabulário, sendo este constituído 

de palavras soltas e fora de contexto. Isso revela uma visão de entender e 
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compreender o texto sem usar estratégias de leitura, considerando provavelmente 

que a tradução de cada palavra para a língua materna seria o ideal.  

A visão desses alunos possui relação com a concepção de linguagem 

considerada a mais antiga: “como representação (“espelho”) do mundo e do 

pensamento” (KOCH, 1993/2007, p. 7), que resultou na gramática normativa ou 

tradicional, em que a interação comunicativa não era levada em conta. É possível 

estabelecer uma relação também com a ênfase estruturalista apontada pelo 

Currículo (SÃO PAULO, 2010), em que os textos eram usados meramente para 

traduções ou análises linguísticas. Além de possuir relação com o modo tradicional 

de ensino de gramática, em que as regras gramaticais eram usadas para se fazer 

traduções da língua estrangeira para a língua materna. 

 

Quadro 6 – Quinta Perspectiva do Aluno 

Visão de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira por meio de 
treinos e repetições. 

Questionário Entrevista 

Isaías: Facilitam, mas para fixar a 

matéria é necessário praticar mais 

os exercícios. (Q-8) 

PP: Explique melhor. 

A: Eu acho... que precisava ter mais 

exercícios sobre cada assunto, os 

exercícios extras que fazemos é a 

professora que passa na lousa. No 

Caderno, só tem um exercício de 

cada assunto e isso não ajuda a fixar 

a matéria. Eu acho que é preciso 

treinar para aprender. (E-8) 

Júlio: Na minha opinião, ele 

desenvolve o raciocínio e o 

aprofundamento da língua inglesa, só 

que de forma regular, não fixando de 

maneira completa o conteúdo no 

aluno. (Q-6) 

PP: Como assim?  

A: Mm... O Caderno deveria ter mais 

exercícios para fixar bem cada 

assunto. (E-6) 
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Para esses alunos, deveria haver mais de um mesmo exercício no 

Caderno, pois eles consideram que a boa aprendizagem de uma língua estrangeira 

ocorre por meio de treinos e repetições. Provavelmente eles se referem a exercícios 

gramaticais, o que tem relação com uma visão estruturalista, em que a língua era 

conhecida por meio de sua estrutura gramatical e regras, e a prática dos exercícios 

dava-se por meio de treinos e repetições das regras estudadas. 

O Caderno chegou com uma visão de ensino que não é a que os alunos 

estavam habituados. Pela fala do aluno Isaías: os exercícios extras que fazemos é a 

professora que passa na lousa (E-8), é possível perceber que a professora sugere 

alguns exercícios a mais sobre determinado assunto, o que representa uma 

divergência da visão do aluno com o material que ele está utilizando, pois ele 

considera que mais exercícios deveriam estar dentro do próprio Caderno. 

 

Quadro 7 – Sexta Perspectiva do Aluno 

Dependência da professora para realizar qualquer atividade do Caderno. 

Questionário Entrevista 

Isaías: É um bom material de estudo 

devido ser de fácil compreensão, mas 

só após a explicação da professora. 

(Q-6)  

PP: E por que só é de fácil compreensão 

após a explicação da professora? 

A: Porque... faltam explicações das 

atividades, principalmente das de 

gramática, para eu poder resolver 

sozinho em casa. Tenho que esperar 

chegar na sala pra responder. (E-6)  

Jaime: Não, pois não há a 

especificação do assunto nem a 

explicação, só tem os assuntos e os 

exercícios. Com isso há a 

necessidade de solicitar à 

professora. (Q-8) 

PP: O que você quis dizer com “não há 

especificação do assunto”? 

A: É... que falta uma contextualização 

dos tópicos gramaticais do Caderno. Ele 

já vai direto pro exercício. (E-8) 
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Lucas: Impede que o professor 

ensine, já que o Estado pensa que 

esse Caderno pode ensinar alguém e 

não pode. (Q-6) 

 

PP: E por que não pode? 

A: Porque é muito difícil já que está todo 

em inglês. A professora tem que me 

explicar tudo. Não consigo fazer NADA 

sozinho. (E-6) 

Michel: Não, pois não seguem uma 

logística de aprendizagem. (Q-8) 

PP: O que você quis dizer com isso? 

A: Que os exercícios não seguem uma 

logística de aprendizagem, porque o 

lógico seria ter uma explicação antes dos 

exercícios gramaticais, né. Eu acho que 

isso atrapalha pra aprender inglês, 

porque... dependo da explicação da 

professora, e aí não consigo resolver 

os exercícios sozinho. (E-8) 

 

Tanto o Currículo (SÃO PAULO, 2010), quanto o Caderno do Professor 

(SÃO PAULO, 2009b) mostram a importância do trabalho em grupo e da 

aprendizagem ocorrer socialmente, como é possível ver nas citações a seguir: “Os 

conteúdos apresentados nas grades, por sua vez, manifestam-se em habilidades a 

serem desenvolvidas pelos alunos na interação com e por meio da língua, 

articulando o saber, o saber fazer e os contextos em que esses saberes são 

construídos” (SÃO PAULO, 2010, p. 110) e “aprender uma língua é aprender com o 

outro, trabalhando em equipe para a construção do conhecimento” (SÃO PAULO, 

2009b, p. 9). 

Entretanto, apesar de os alunos dizerem precisar do outro, já que não 

conseguem fazer nenhum exercício sozinho, eles só veem o outro como o professor, 

considerando somente a explicação do docente, a correta. Aqui não é uma 

dependência de construção, o que se vê em um trabalho colaborativo, e, sim, da 

explicação advinda somente do professor, pois, sem ela, o estudante nem tenta 

resolver os exercícios. Os alunos não conseguem ver a aprendizagem em equipe 

ocorrendo entre aluno-professor e aluno-aluno, mas, somente, entre professor-

aluno. 



 

 

72

Além disso, esses alunos dizem precisar ver exemplos e explicações 

gramaticais antes dos exercícios do Caderno para que consigam respondê-los, o 

que está atrelado a regras, mostrando, assim, que estão acostumados com um 

sistema de perguntas e respostas.  

 

 

3.2 Trabalho em equipe 

 

Partindo do segundo princípio estabelecido no Caderno do Professor 

(SÃO PAULO, 2009b, p. 9), que diz que “aprender uma língua é aprender com o 

outro, trabalhando em equipe para a construção do conhecimento”, é que foram 

incluídas perguntas no questionário (Anexo 1) a respeito do que os alunos 

pensavam sobre o trabalho em equipe, o que levou a essa categoria. Duas 

perspectivas foram identificadas em relação a esse trabalho: uma positiva, em que 

os alunos o consideram um auxílio à aprendizagem; e a outra negativa, em que 

preferem aprender sozinhos. 

 

Quadro 8 – Sétima Perspectiva do Aluno 

O Trabalho em equipe é positivo. 

Questionário Entrevista 

Karina: Acho que sim. Os trabalhos 

em grupo são bons. (Q-10) 

PP: E por que são bons?  

A: Eh..., porque quando se trabalha 

em grupo, um divide o que sabe com 

o outro e isso ajuda no 

desenvolvimento de cada um. (E-10) 

Karina: Sim, alunos com 

dificuldades podem ter um auxílio 

do próprio colega. (Q-11) 

PP: E quando você ajudou os seus 

colegas? 

A: Eh..., nos três textos “Student Guide”, 

eu ajudei a minha amiga a entender e 

interpretar eles. (E-11) 

Lucas: Sim, porque um cobre a 

dificuldade do outro. Ex: Para 

completar as frases (exercício 2 – pág. 

PP: Explique melhor. 

A: No exercício de completar as frases, 

meu colega me ajudou a entender o 
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9). (Q-10) 

 

que algumas frases que eu não estava 

entendendo queriam dizer, para então 

eu completar com o verbo correto.  

(E-10) 

Michel: Só com os alunos que 

entendem a matéria, pois assim 

consigo tirar algumas dúvidas. (Q-10) 

 

 

PP: Quais dúvidas, por exemplo? 

A: Na pág. 13, com os exercícios que 

tinha que usar “Orações Condicionais”, 

um colega me ajudou. Ele me explicou 

que eu tinha que escrever sobre o meu 

futuro profissional colocando o curso 

que eu quero fazer, e assim que 

profissional eu serei. Aí eu coloquei: “Se 

eu fizer o curso de Artes, eu serei um 

artista”, que se escreve assim 

(apontando no Caderno para a 

professora): “If I take Arts course, I will 

be an artist”. É que eu não sei falar isso 

- risos. (E-10) 

Rayane: Sim, os meus colegas 

entendem melhor o que a teacher 

explica do que eu, e me ajudam.  

(Q-10) 

PP: O que, por exemplo, você aprendeu 

com a ajuda dos seus colegas? 

A: Eu aprendi bem melhor com a 

ajuda deles, os exercícios da página 

17, onde eu tinha que escrever frases 

com “Will” e “Going to”. Eu tinha achado 

difícil essa matéria, mas eles me 

ajudaram a entender que normalmente 

o “Will” é usado num futuro distante e o 

“Going to” num futuro mais imediato.  

(E-10) 

 

Os alunos veem o trabalho em equipe como algo positivo para a 

aprendizagem de inglês. Isso possui relação com as orientações do Currículo, que 

objetiva a participação dos alunos nas atividades e na resolução de problemas, de 
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maneira colaborativa, fazendo uma relação com os aspectos sistêmicos da língua, 

além de considerar que por meio da interação social é possível “o desenvolvimento 

não só de habilidades linguísticas, mas, principalmente, de habilidades de 

pensamento e de reflexão” (SÃO PAULO, 2010, p. 110).  

Essa visão é apresentada pelos dois primeiros princípios do Caderno do 

Professor (SÃO PAULO, 2009b, p. 9) a serem alcançados no respectivo Caderno do 

Aluno: “1) a língua é um complexo instrumento de interação social e de ação e 

reação no mundo; 2) aprender uma língua é aprender com o outro, trabalhando em 

equipe para a construção do conhecimento”.  

Além disso, há aqui uma relação com o trabalho colaborativo, como 

explicita Magalhães, a seguir: 

 

as ações dos indivíduos são motivadas pelas ações dos outros e produzidas 
a partir das ações dos outros, uma vez que todos os participantes estão 
envolvidos de forma colaborativa na negociação, na criação de novos 
significados que pressupõe novas organizações dos envolvidos e não 
apenas a aquisição de conteúdos particulares. (MAGALHÃES, 2009, p. 59). 

 

 

Quadro 9 – Oitava Perspectiva do Aluno 

O Trabalho em equipe é negativo. 

Questionário Entrevista 

Isaías: Prefiro sozinho, mas o 

trabalho em grupo ajuda quando se 

quer estudar conversação em inglês. 

(Q-10) 

PP: Por que você prefere sozinho? 

A: Porque me concentro melhor e 

assim consigo estudar melhor. (E-10) 

 

Júlio: Prefiro trabalhar sozinho, 

porque consigo pensar e aprender 

melhor. (Q-10) 

PP: E por que você considera que 

consegue pensar e aprender melhor 

sozinho do que com os seus colegas? 

A: Ah, porque tem vezes que eles me 

atrapalham. Eles não sabem muito, e 

aí eu tenho que ficar explicando, 

porque normalmente eu descubro 

sozinho o que é para eu fazer.  

PP: Mas você não acha que já que você 
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sabe, poderia tentar explicar aos seus 

colegas para ajudá-los? 

A: Até poderia, não me importo de 

explicar, mas..., se eu fico muito tempo 

explicando..., atraso a minha lição.  

(E-10) 

Jaime: Não. É melhor sozinho, pois 

infelizmente não são todos que tem 

interesse em aprender, e sozinho 

há um aprofundamento maior nos 

assuntos. (Q-10) 

PP: Como assim? 

A: Tem muitos colegas que só querem 

saber de conversar, então quando tem 

alguma coisa em grupo não ajudam em 

nada, por isso, prefiro estudar sozinho. 

(E-10) 

 

Apesar de o Currículo (SÃO PAULO, 2010, p. 8) considerar que as 

capacidades de “resolver problemas, trabalhar em grupo, continuar aprendendo e 

agir de modo cooperativo” devam ser priorizadas no processo de ensino-

aprendizagem, esses alunos se sentem mais à vontade estudando sozinho.  

No entanto, há situações em que o próprio Caderno do Aluno proporciona 

momentos de estudo individual e independente, tais como nas Homework: Focus on 

Language, já que o aluno realizará as lições em casa; e nas seções ao final do 

Caderno, que propiciam momentos de retomada individual dos assuntos estudados 

pelos alunos, pois os registros são personalizados. 

 

 

3.3 Contribuição para a Aprendizagem dos Colegas 

 

Essa categoria foi levantada a partir de uma pergunta feita no 

questionário (Anexo 1), relacionada ao quarto princípio do Caderno do Professor 

(SÃO PAULO, 2009b, p.9), que “pressupõe-se que todos os alunos são 

corresponsáveis pela aprendizagem de seus pares e também por sua própria 

aprendizagem”. Duas perspectivas foram identificadas: uma positiva, em que os 

alunos dizem contribuir para a aprendizagem de seus colegas; e a outra negativa, 

em que não se consideram capazes de ensinar o outro. 

 



 

 

76

Quadro 10 – Nona Perspectiva do Aluno 

A contribuição para a aprendizagem dos colegas é positiva. 

Questionário Entrevista 

Alessandra: Sim, em alguns 

momentos ajudo nas tarefas em que 

eles tem dificuldades. (Q-11) 

 

PP: Em qual tarefa você já ajudou, por 

exemplo? 

A: Mm... eu lembro que eu ajudei 

minha amiga e meu amigo, foi..., 

peraí, deixa eu ver... Aqui! (apontando 

para o Caderno). No exercício 3) da 

pág. 19, a desembaralhar as palavras 

para formar as frases corretamente. 

Depois, eu treinei com eles o significado 

das frases, pra eles saberem, senão 

não ia ter sentido essa atividade pra 

eles. (E-11) 

Isaías: Sim. Quando eu os ajudo nos 

exercícios. (Q-11) 

 

PP: Dê um exemplo no qual você 

ajudou seus colegas. 

A: Mm.., eu ajudei um colega nessa 

questão da 3ª pessoa do singular nos 

exercícios das páginas 6 e 10, que se 

referem aos exercícios sobre 

“either...or” e “neither...nor”. (E-11) 

Jaime: Sim. Pelo fato da múltipla 

funcionalidade em um trabalho a ser 

feito. Pois se um não aprendeu, e o 

outro sim, esse que aprendeu 

passa a informação e o 

conhecimento a quem não 

aprendeu e assim um ajuda o outro. 

(Q-11) 

 

PP: E no que você já ajudou seus 

colegas? 

A: Ah..., no exercício 2) da página 19. 

Esse exercício era para transcrever 

frases usando “Will” ou o “Simple 

Present”, dependendo do contexto da 

frase. Aí, dois amigos meus não 

estavam conseguindo resolver. Então, 

eu expliquei pra um sobre quando se 

usa “Will”, que é no Futuro, e para o 

meu outro amigo, que tinha dúvidas 
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sobre o “Simple Present”, expliquei 

quando colocar ou não o “S”, pois ele 

não lembrava. Aí fui ajudando eles a 

entenderem o sentido da frase pra 

saberem qual dos dois utilizar. (E-11) 

 

Os alunos que dizem contribuir para a aprendizagem de seus colegas, 

consideram que ao se ter clareza da necessidade do outro, o indivíduo passa a ter 

uma visão de “transformação coletiva em lugar de transformações individuais” 

(MAGALHÃES, 2009, p. 60), o que vem de acordo com uma das concepções do 

Currículo que diz que a escola tem que aprender a ensinar, como se vê a seguir: 

 

Essa concepção parte do princípio de que ninguém é detentor absoluto do 
conhecimento e de que o conhecimento coletivo é maior que a soma dos 
conhecimentos individuais, além de ser qualitativamente diferente. Esse é o 
ponto de partida para o trabalho colaborativo [...] por meio da reflexão e da 
prática compartilhadas, e o uso intencional da convivência como situação de 
aprendizagem fazem parte da constituição de uma escola à altura de seu 
tempo. (SÃO PAULO, 2010, p. 11) 

 

Além disso, há aqui a relação com o quarto princípio do Caderno do 

Professor (SÃO PAULO, 2009b, p.9), que “pressupõe-se que todos os alunos são 

corresponsáveis pela aprendizagem de seus pares e também por sua própria 

aprendizagem”. 

 

Quadro 11 – Décima Perspectiva do Aluno 

A contribuição para a aprendizagem dos colegas é negativa. 

Questionário Entrevista 

Júlio: Não. (Q-11) 

 

PP: Por que não? 

A: Porque eu não sou bom para 

ensinar os outros. 

PP: E por que você acha que não 

consegue ensinar? 

A: Porque..., em geral quando tento 

explicar, acabo dando a resposta, e 

assim não consigo fazer meu colega 
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entender o que é pra fazer. (E-11) 

Lucas: Não. (Q-11) 

 

PP: Por que não? 

A: Porque não entendo o suficiente 

para ajudar meus colegas..., eles me 

ajudam mais. (E-11) 

Michel: Não, pois o conteúdo do 

Caderno do Aluno não é muito claro. 

(Q-11) 

 

PP: Como assim?  

A: Não consigo entender direito 

sozinho, como posso explicar para 

meus colegas? (E-11)  

 

Os alunos que não se consideram capazes de ensinar e ajudar os seus 

colegas deixam de interagir e de criar espaços colaborativos. Segundo Magalhães 

(2009), a colaboração acontece por meio de tensões e contradições, que trazem 

conflitos nas relações entre os indivíduos, em que aprendendo uns com os outros, 

juntos, negociam a produção de conhecimento. Em vista disso, a aprendizagem em 

grupo mostra-se necessária, pois, é por meio de conflitos que os alunos fazem 

questionamentos, compartilham ideias e refletem sobre o autoconhecimento. 

Ademais, a dificuldade de um aluno na interação com o outro, pode trazer a 

possibilidade de superação. 

 

 

3.4 Conclusão da Análise 

 

Conforme observado na análise, as perspectivas reveladas pelos alunos 

em relação ao trabalho com os exercícios de inglês do Caderno do Aluno mostram 

que as atividades que os educandos mais aprendem são as relacionadas à 

gramática; que sentem falta de atividades que contemplem as habilidades de 

“speaking” (falar) e “listening” (escutar), e promovam momentos de interação; e que 

ainda há uma falsa expectativa em relação ao ensino-aprendizagem de uma língua 

estrangeira.  
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A maneira como a professora trabalha com as atividades de gramática do 

Caderno, explicando cada ponto gramatical e sugerindo alguns exercícios a mais, 

mostrou pelas falas dos alunos, que ajuda na aprendizagem de inglês deles. 

Em relação à falta de atividades que contemplem as habilidades de 

“speaking” (falar) e “listening” (escutar), e promovam momentos de interação, ocorre 

uma divergência das orientações que estão no Currículo e no Caderno do Professor 

com a maneira como os exercícios são apresentados no Caderno do Aluno e 

trabalhados em sala de aula, pois, enquanto que nos documentos essas 

competências são priorizadas, pelas falas dos alunos percebe-se que não há 

atividades desse tipo no Caderno do Aluno. 

Os alunos que mostraram uma falsa expectativa em relação ao ensino-

aprendizagem de uma língua estrangeira, os que possuem uma visão de ensino 

sendo possível apenas por meio de treinos e repetições, e que dependem da 

professora para realizar qualquer atividade do Caderno, manifestaram perspectivas 

relacionadas ao modo tradicional de ensino de gramática, em que as regras 

gramaticais eram usadas para se fazer traduções da língua estrangeira para a língua 

materna, o que possui relação com a visão estruturalista, em que a língua era 

conhecida por meio de sua estrutura gramatical e regras, e a prática dos exercícios 

dava-se por meio de treinos e repetições das regras estudadas. Além de 

considerarem o professor como único detentor do conhecimento, deixando de criar 

oportunidade para que ocorresse o trabalho colaborativo com os colegas. Para 

esses alunos, as orientações do Currículo e do Caderno do Professor não 

correspondem à maneira como os exercícios são praticados pelo Caderno do Aluno. 

Em relação ao trabalho em equipe, os alunos que disseram ser algo 

positivo, mostraram suas perspectivas relacionadas aos dois primeiros princípios do 

Caderno do Professor (SÃO PAULO, 2009b, p. 9) a serem alcançados no respectivo 

Caderno do Aluno: “1) a língua é um complexo instrumento de interação social e de 

ação e reação no mundo; 2) aprender uma língua é aprender com o outro, 

trabalhando em equipe para a construção do conhecimento”. 

Já os alunos que disseram preferir estudar sozinho, manifestaram uma 

visão que diverge dos dois primeiros princípios apresentados no Caderno do 

Professor. Contudo, há atividades no Caderno do Aluno que incentiva o estudo 

individual e independente. 
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Os educandos que disseram que a contribuição para a aprendizagem dos 

colegas é algo positivo, relacionaram suas perspectivas ao quarto princípio do 

Caderno do Professor (SÃO PAULO, 2009b, p. 9) a ser alcançado no respectivo 

Caderno do Aluno: “todos os alunos são corresponsáveis pela aprendizagem de 

seus pares e também por sua própria aprendizagem”. 

E os alunos que não se consideram capazes de ensinar e ajudar os seus 

colegas, deixam de interagir e de criar espaços colaborativos, o que vai contra as 

orientações do Currículo, já mencionadas neste trabalho. 

Parte dos alunos consideram adequado o uso do Caderno em sala de 

aula, tanto por aprenderem inglês com ele, quanto por entenderem as suas 

atividades, ou ainda por considerarem o trabalho em equipe positivo e que eles 

próprios contribuem para a aprendizagem de seus colegas. Verifica-se assim que, 

há princípios estabelecidos no Currículo e no Caderno do Professor que permeiam 

as atividades do Caderno do Aluno, sendo os objetivos desses materiais, por 

algumas vezes, reconhecidos pelos educandos.  

A seguir, apresento um resumo das dez perspectivas identificadas: 

 

Quadro 12 – Resumo das Perspectivas do Aluno 

 

Perspectiva 1 

 

 
O trabalho realizado pela professora 
com os exercícios de gramática do 
Caderno do Aluno pode contribuir 
para que, dentre todas as atividades 
presentes no Caderno, os alunos 
considerem que as que mais facilitam 
a aprendizagem são as relacionadas à 
gramática. 
 

 

Perspectiva 2 

 

 
Faltam atividades que contemplem 
as habilidades de “speaking” (falar) 
e “listening” (escutar) no Caderno. 
 

 

Perspectiva 3 

 

 
Faltam atividades no Caderno que 
proporcionem momentos de interação. 

 

Perspectiva 4 

 
Falsa expectativa em relação ao 
ensino-aprendizagem de uma língua 
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 estrangeira. 

 

Perspectiva 5 

 

 
Visão de ensino-aprendizagem de 
uma língua estrangeira por meio de 
treinos e repetições. 
 

 

Perspectiva 6 

 

 
Dependência da professora para 
realizar qualquer atividade do 
Caderno. 
 

 

Perspectiva 7 

 

 

O Trabalho em equipe é positivo. 
 

 

Perspectiva 8 

 

 

O Trabalho em equipe é negativo. 

 

Perspectiva 9 

 

 

A contribuição para a aprendizagem 
dos colegas é positiva. 
 

 

Perspectiva 10 

 

 

A contribuição para a aprendizagem 
dos colegas é negativa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta seção, apresento as considerações sobre esta pesquisa. 

Primeiramente, retomo o objetivo pelo qual me interessei em realizá-la; depois, faço 

uma breve discussão sobre os resultados; e por fim, possíveis contribuições deste 

estudo. 

Por atuar como professora de língua inglesa em uma escola pública da 

rede estadual de São Paulo, e trabalhar com o Caderno de Inglês do Aluno (SÃO 

PAULO, 2009a) em sala de aula, senti necessidade de entender o que os alunos 

pensavam sobre estudar com esse Caderno. Por isso, decidi investigar as 

perspectivas do aluno em relação ao trabalho com os exercícios de inglês propostos 

no Caderno. 

A dificuldade inicial para realizar esta pesquisa foi para conseguir os 

participantes. Em um primeiro momento, vários alunos de uma sala do 3° ano do 

Ensino Médio se mostraram interessados em participar, mas, após entregar-lhes o 

questionário, e obter apenas 12 respondidos, sendo que 4 sem todas as respostas, 

cheguei a pensar que os alunos que entregaram pudessem não se mostrar 

comprometidos com a pesquisa. Porém, 8 alunos se mostraram dispostos a 

participar até o fim. Esses alunos se mostraram bem à vontade ao responder o 

questionário e depois ao realizar a entrevista, que teve relação com as respostas de 

cada questionário, a fim de expressarem suas perspectivas em relação ao trabalho 

com os exercícios do Caderno de Inglês do Aluno que utilizavam durante as aulas. 

Os dados coletados revelaram que há alguns princípios estabelecidos no 

Currículo (SÃO PAULO, 2010) e no Caderno do Professor (SÃO PAULO, 2009b) 

que permeiam as atividades do Caderno do Aluno, conforme se verifica com as 

seguintes perspectivas: de que os alunos aprendem inglês com as atividades de 

gramática; que consideram o trabalho em equipe positivo; e que contribuem para a 

aprendizagem de seus colegas. 

No entanto, os alunos que sentem falta de atividades que contemplem as 

habilidades de “speaking” (falar) e “listening” (escutar), e promovam momentos de 

interação; que mostram uma falsa expectativa em relação ao ensino-aprendizagem 

de uma língua estrangeira; que possuem uma visão de ensino sendo possível 

apenas por meio de treinos e repetições; que dependem da professora para realizar 



 

 

83

qualquer atividade do Caderno; que preferem estudar sozinhos; e que não se 

consideram capazes de ajudar o outro, mostraram uma divergência das orientações 

que estão no Currículo e no Caderno do Professor, com a maneira como os 

exercícios são apresentados no Caderno do Aluno e trabalhados em sala de aula. 

Verifica-se assim que, os documentos ao priorizarem as competências de leitura e 

escrita, não enfatizam a presença de atividades que os alunos disseram sentir falta 

no Caderno do Aluno.  

Contudo, faz-se necessário que o professor de línguas modifique sua 

visão tradicional de ensino e lecione os conteúdos presentes no Caderno de maneira 

contextualizada e interativa, orientações estas presentes no Currículo, pois o aluno 

se apropria melhor do conhecimento contextualizado, por meio de ações e 

atividades que façam sentido para ele.  

Em uma visão sócio-histórico-cultural (VIGOTSKI, 1934/2008), aprender 

uma língua e saber usá-la fazem parte de um mesmo processo. O ensino de 

gramática precisa ser repensado pelos professores, tendo como foco a prática, para 

que assim, a gramática faça sentido na vida cotidiana dos alunos e os ajude a 

interagir na vida real. Dessa forma, a aprendizagem se transforma em conhecimento 

relevante e aplicável no ambiente social. 

Antes da implementação dos Cadernos, tanto do Professor, quanto do 

Aluno, percebo que minhas aulas eram mais livres, no sentido de poder selecionar 

os conteúdos que iria trabalhar e acrescentar atividades com músicas ou jogos 

durante as aulas. Atualmente, com o uso dos Cadernos, as aulas possuem uma 

sequência de conteúdos a serem trabalhados. No entanto, não vejo isso como algo 

negativo, pois acredito que os Cadernos constituem-se como importantes 

instrumentos de trabalho em sala de aula, abordando conteúdos condizentes com as 

necessidades dos alunos, conforme a série em estudo. O uso dos Cadernos não 

impede que o professor faça adaptações nem que se utilize também de outros 

recursos. 

Acredito que o Currículo de Língua Estrangeira Moderna tenha princípios 

condizentes com a realidade da escola pública, que é constituída por salas 

numerosas. A ênfase dada pelo Currículo às competências de leitura e escrita 

apresenta temas com situações significativas para a aprendizagem de língua 

inglesa, visando à formação cidadã, acadêmica e pessoal do aluno. 
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Este trabalho contribui para a Linguística Aplicada, uma vez que, 

objetivando a aprendizagem de uma língua estrangeira, levou em consideração as 

perspectivas do aluno em relação ao trabalho com os exercícios do Caderno, o 

contexto em que os educandos estavam inseridos, e como ocorreu ou não as 

interações sociais entre eles durante as aulas.  

Creio que esta pesquisa possa contribuir para que outros professores 

compreendam a necessidade de ouvir a opinião sobre o que os alunos pensam em 

relação ao trabalho com os exercícios do Caderno de Inglês que utilizam em sala de 

aula, para que, assim, o educador venha a trabalhar com os seus alunos de maneira 

que os incentivem à aprendizagem do idioma. Também aponto que seria necessária 

a realização de outras pesquisas, nas quais sejam identificadas as perspectivas do 

aluno em relação ao material da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

também em outras séries, tanto do Ensino Fundamental (Ciclo II), quanto do Ensino 

Médio.  
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ANEXO 1 

 

QUESTIONÁRIO 

   

1) Qual é o seu nome completo? 

R:  

2) Qual é a sua data de nascimento? 

R:   

3) Você trabalha durante o dia? Se a resposta for afirmativa, o que você faz? 

R:  

4) Você faz curso de inglês em algum instituto de idiomas? Se a resposta for afirmativa, 

em qual instituto? Quantas vezes por semana? 

R:  

5) Você faz algum outro tipo de curso? Qual? 

R:  

6) Qual é a sua opinião sobre o Caderno de Inglês do Estado?  

R:  

7) Você aprende inglês com o Caderno do Estado? Dê exemplos do que você acha 

que aprendeu. 

R:  

8) Você acha que a forma como estão apresentadas as atividades de gramática 

facilitam o seu entendimento? Explique por que e como. 

R:  

9) Das atividades de gramática desenvolvidas no Caderno do Aluno, quais delas o/a 

ajudam a aprender inglês? Dê exemplos. 

R:  

10)  Você considera que aprende melhor inglês quando trabalha em equipe com os seus 

colegas? Se a resposta for afirmativa, dê um exemplo de uma situação em que você 

aprendeu com seus colegas. Ou você prefere trabalhar sozinho? Por quê? 

R:  

11)  Você pensa que contribui para a aprendizagem de seus colegas?  

Como? Dê um exemplo. 

R:  
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12)  O que você acha que poderia ser feito para melhorar as aulas de inglês com o uso 

do Caderno do Aluno? Exemplifique. 

R:  
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ANEXO 2 

  

Caderno do Aluno - Exemplos de Exercícios 

Inglês (3° ano do Ensino Médio - volume 3) 
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO  
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA PUC-SP 

SEDE CAMPUS MONTE ALEGRE 

Protocolo de Pesquisa nº 322/2010 
 

Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes  
Programa de Estudos Pós-Graduados em Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem 
Orientador(a): Prof.(a). Dr.(a). Maria Antonieta Alba Celani 
Autor(a): Priscilla Junqueira 
 

PARECER sobre o Protocolo de Pesquisa, em nível de Dissertação de Mestrado, intitulado A 
fundamentação teórica subjacente aos cadernos para ensino de inglês da Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo e sua coerência com os exercícios de gramática no caderno 
do aluno - ensino médio 

  

CONSIDERAÇÕES APROVADAS EM COLEGIADO 

Em conformidade com os dispositivos da Resolução nº 196 de 10 de outubro de 1996 e 

demais resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS), em que os 

critérios da relevância social, da relação custo/benefício e da autonomia dos sujeitos da pesquisa 

pesquisados foram preenchidos. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido permite ao sujeito compreender o significado, 

o alcance e os limites de sua participação nesta pesquisa. 

A exposição do Projeto é clara e objetiva, feita de maneira concisa e fundamentada, 

permitindo concluir que o trabalho tem uma linha metodológica bem definida, na base do qual será 

possível retirar conclusões consistentes e, portanto, válidas. 

No entendimento do CEP da PUC-SP, o Projeto em questão não apresenta qualquer risco ou 

dano ao ser humano do ponto de vista ético.  

 

CONCLUSÃO 

Face ao parecer consubstanciado apensado ao Protocolo de Pesquisa, o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP – Sede Campus Monte Alegre, 

em Reunião Ordinária de 08/11/2010, APROVOU o Protocolo de Pesquisa nº 322/2010. 

Cabe ao(s) pesquisador(es) elaborar e apresentar ao CEP da PUC-SP – Sede Campus 

Monte Alegre, os relatórios parcial e final sobre a pesquisa, conforme disposto na Resolução nº 196 

de 10 de outubro de 1996, inciso IX.2, alínea “c”, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério 

da Saúde (MS), bem como cumprir integralmente os comandos do referido texto legal e demais 

resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS). 

 
 
 

São Paulo, 08 de novembro de 2010. 
 

 
 

_____________________________________________ 
Prof. Dr. Edgard de Assis Carvalho  

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP
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