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ERRATA 

 

1) P.3 – parágrafo 1: acrescentar Nota de rodapé 1 
1. A razão pela qual foram selecionadas essas duas universidades para o levantamento 

bibliográfico – PUCSP e UNICAMP – está ligada a dois fatores: a) ambas possuem 
Programas de Pós-graduação em Linguística Aplicada (Mestrado e Doutorado) há 
bastante tempo e b) ambas apresentam expressiva produção de pesquisas sobre ensino de 
Inglês. Por outro lado, a busca no site da CAPES procurou garantir que a produção de 
outros Programas também aparecesse. 
 
 

2) P. 21 – parágrafo 4: acrescentar Nota de rodapé 2.a 
2.a.  A identificação e seleção dos sujeitos da pesquisa obedeceram aos seguintes critérios: 
a) profissionais que estivessem atuando com Inglês no ensino fundamental I; b) 
profissionais que tivessem freqüentado os cursos e oficinas oferecidos pela SME; c) 
profissionais que aceitassem participar da pesquisa. O processo de localização dos sujeitos 
se deu por meio de consulta à SME e indicações entre pares.   
 
 

3) P. 35 – parágrafo 5: onde se lê “(...) comunica a realização de curso de (...)” 
Leia-se: “(...) comunica a realização de curso intitulado “Formação para docentes de 
língua inglesa do 1º. ao 5º. ano”. (...)”. 
 
 

4) P. 47 – parágrafo 1: acrescentar Nota de rodapé 9.a 
9.a.   Cabe salientar aqui que essa ausência de orientação para o ensino de inglês nos anos 
iniciais do ensino fundamental 1 está presente também em âmbito federal. Os documentos 
norteadores para essa etapa da escolaridade, emanados do MEC, como os parâmetros e 
referenciais curriculares, por exemplo, nada mencionam a esse respeito.  

 

5) Resumo: retirar a frase “Partindo da hipótese de que a formação inicial fornecida pelas 
Licenciaturas em Letras é insuficiente para preparar o professor para atuar neste novo 
contexto” 

 

6)  Abstract: retirar a frase: “Our initial hypothesis is that teachers are not usually 
suficiently prepared to teach primary classes as they leave college.” 

 



7) P.86 – Referências bibliográficas: acrescentar a referência:  

SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. Direitos de Aprendizagem dos Ciclos 
Interdisciplinar e Autoral – Língua Inglesa. São Paulo: SME, 2016. 
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RESUMO 

 

 

 Esta pesquisa tem como objetivo analisar a formação do professor de língua inglesa do Ensino 

Fundamental I que ensina nas escolas municipais de São Paulo, desde a introdução do Programa Língua 

Inglesa no Ciclo em 2012. Partindo da hipótese de que a formação inicial fornecida pelas Licenciaturas 

em Letras é insuficiente para preparar o professor para atuar neste novo contexto, são analisados os cursos 

de formação continuada oferecidos pela Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) com o objetivo de 

preparar os professores que ensinam língua inglesa no Ensino Fundamental I. Como referenciais teóricos 

são utilizados autores como Carlos Marcelo, Maurice Tardif e Danielle Raymond, Lynne Cameron, 

Halliwell, Rocha, Rodrigues, entre outros. Para contextualização do citado programa foram analisados 

documentos como legislações referentes ao programa e materiais fornecidos pelos cursos de formação 

continuada. Foram realizadas entrevistas e aplicados questionários com 02 professores formadores, 06 

professores cursistas e 01 gestor responsável pelo programa. Os resultados da pesquisa mostram que 

cursos de formação continuada não são suficientes se não há maiores investimentos em itens como a 

elaboração de orientações curriculares, melhorias em infraestrutura das escolas, melhores recursos 

materiais, entre outros. Destacam ainda a importância de considerar a experiência e a realidade do 

professor durante a formação.   

 

Palavras-chave: formação continuada de professores, ensino de língua estrangeira, inglês para crianças, 

inglês no ensino fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research aims to study English teacher’s professional development, focusing on the teachers 

who work at primary level in São Paulo’s public schools since 2012. Our initial hypothesis is that 

teachers are not usually suficiently prepared to teach primary classes as they leave the university. In this 

work, we will study the teacher development courses offered by the Municipal Department of Education 

in São Paulo in order to prepare the teachers who teach English in primary classes. The theoretical 

framework was based upon studies made by authors such as Carlos Marcelo, Maurice Tardif and 

Danielle Raymond, Lynne Cameron, Halliwell, Rocha, Rodrigues and others. The research was carried 

out through the analysis of documents - such as legislation documents or material offered in teacher 

development courses – and interviews with 02 teacher educators, 06 English teachers and 01 coordinator 

from the Municipal Department of Education. The results show that teacher development courses are not 

effective unless there is more investment in items such as the writing of curriculum guidelines, 

improvements in schools’ infrastructure, better teaching resources, etc. The results also point out to the 

importance of taking teachers’ experience and everyday reality into consideration during teacher 

development courses. 

 

Key words: teacher development, foreign language teaching, English for children, English in primary 

school  
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Defendo, pois, o desenvolvimento de uma competência profissional formada/moldada no coletivo, na 

interação entre os pares nas práticas pedagógicas cotidianas, em processos de cooperação, ainda que esta 

tarefa não seja fácil. Esta visão implica compreender a profissão como espaço de socialização, e esta não 

pode acontecer apenas dentro dos muros da escola, mas também, e principalmente, nas ações de formação 

em diferentes níveis que resultem de processos reflexivos com repercussão interventiva principalmente 

nas práticas de sala de aula. 

 

(SANTOS, 2009, p.184). 
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INTRODUÇÃO 
 

Diante do processo de globalização e avanço das tecnologias de informação em que vivemos 

atualmente, cada vez mais a sociedade e o mercado de trabalho exigem o conhecimento de uma língua 

estrangeira, principalmente o inglês, já que é considerado uma língua universal. Consequentemente, 

muitos pais preocupam-se em preparar seus filhos cada vez mais cedo para que sejam inseridos nessa 

sociedade e pressionam as escolas para que cumpram este papel. Dentro deste contexto e sob o argumento 

de que “quanto mais cedo começar, melhor”, incorporado pelo senso comum, tornou-se uma tendência 

entre muitas escolas particulares incluir a disciplina em suas grades curriculares desde a Educação 

Infantil, além de institutos de idiomas oferecerem cursos para crianças. 

A oferta de ensino de línguas estrangeiras para crianças (LEC) é uma tendência mundial. De 

acordo com Lima e Margonari (2010), a idade em que as crianças começam a aprender inglês é cada vez 

menor no mundo todo. Rocha (2006) ressalta que em muitos países da União Europeia, África e Ásia, o 

ensino de francês ou inglês já vem sendo desenvolvido por um longo período de tempo, com objetivos 

claramente definidos e referenciais teóricos mais solidamente construídos. Por outro lado, em outros 

países europeus e na América do Sul, a expansão do ensino de LEC consolidou-se de forma bastante 

aleatória.  

No ensino público brasileiro, alguns municípios também oferecem aulas de inglês para crianças. A 

Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP) implantou o Programa Língua Inglesa no Ciclo, que 

inseriu o idioma no currículo dos anos iniciais do Ensino Fundamental em 2012. Como parte do 

programa, cursos e oficinas para formação de professores são oferecidos desde então. A portaria nº 5361, 

datada de 04 de novembro de 2011, institui o programa e justifica a medida com os seguintes objetivos: 

 

1. Desenvolver competências e habilidades para a inserção no mundo globalizado; 

2. Promover o acompanhamento dos avanços tecnológicos e de comunicação; 

3. Antecipar o contato com a língua inglesa; 

4. A aproximação com conteúdos sociais da língua inglesa como forma de comunicação. 

(SÃO PAULO, 2011) 

 

Ingressei como professora de inglês na Rede Municipal de São Paulo em 2012, no mesmo ano da 

implantação do programa, assumindo aulas em turmas de 3ºs, 4ºs, 5ºs anos, além de algumas turmas do 

Ensino Fundamental II. A novidade tornou-se um assunto amplamente comentado na escola e 
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professores, gestores e coordenadores pedagógicos se mostraram impressionados com o interesse das 

crianças pelo inglês.   

Apesar da minha experiência anterior em institutos de idiomas – onde eu havia ensinado crianças 

entre 8 e 10 anos – ter me auxiliado nestas aulas, atuar neste novo contexto trouxe novos desafios, como a 

quantidade maior de alunos em sala de aula ou o uso da escrita e o cuidado para não interferir no processo 

de alfabetização.  

Ao participar dos cursos de formação continuada oferecidos pela Rede, notei que alguns 

professores demonstraram ansiedade em estar na sala de aula sem um preparo específico para ensinar 

alunos de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Nos cursos de licenciatura em Letras os graduandos 

aprendem a atuar como professores de Ensino Fundamental II e Médio, mas geralmente não estudam 

metodologias para ensino de crianças.  

A experiência vivida como professora de inglês para crianças, a participação no referido 

Programa, as inquietações daí decorrentes e o ingresso no Mestrado me fizeram tomar a formação do 

professor de língua inglesa do Ensino Fundamental I que ensinam nas escolas municipais de São Paulo 

como objeto de estudo e pesquisa. 

Para tanto, o primeiro passo para realização da pesquisa consistiu no levantamento bibliográfico, 

com o intuito de mapear os estudos já realizados sobre o tema – apresentado a seguir. 
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1. A produção acadêmica sobre a temática em estudo1 
 

O levantamento bibliográfico iniciou-se com a busca de teses e dissertações nos Bancos de dados 

da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), da PUC-SP (Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo) e da UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas). Este 

levantamento foi realizado utilizando os seguintes descritores: “ensino de inglês”, “inglês na escola 

pública”, “inglês no Ensino Fundamental”, “inglês para crianças”. No total, foram encontradas 518 

pesquisas entre teses e dissertações, das quais 29 foram selecionadas para leitura e análise, conforme está 

demonstrado na Tabela 1, apresentada a seguir. 

 

Tabela 1: Teses e dissertações encontradas e selecionadas por fonte pesquisada e descritores utilizados (1990 a 

2014) 

 

Entre as teses e dissertações encontradas, 472 foram descartadas por abordarem temas que não 

estão relacionados a esta pesquisa, como ensino de inglês para cursos de secretariado ou pesquisas sobre o 

ensino de algum aspecto específico da língua, como gramática ou leitura. 

As pesquisas selecionadas estão listadas nos Quadros 1, 2 e 3. Cada quadro representa uma das 

fontes utilizadas neste levantamento bibliográfico e estão organizados em: autor/título/data, 

tema/objetivos, referências, metodologia e resultados. Esta organização tem o objetivo de oferecer um 

panorama da produção acadêmica existente sobre o tema e do que ainda é necessário pesquisar. 

 

                                                 
1 Os períodos das pesquisas levantadas variaram de acordo com as possibilidades de busca de cada banco de dados na data de 

acesso. No banco de teses e dissertações da PUC-SP só foi possível levantar as pesquisas realizadas a partir de 2005; no banco 

de teses e dissertações da CAPES as opções de delimitação de tempo eram: anteriores a 2011 ou posteriores a 2011. Já no 

banco de teses e dissertações da UNICAMP, não houve a possibilidade de delimitar o tempo.  

 

 

 

 

DESCRITOR 

 

TESES E DISSERTAÇÕES 

 

CAPES 

 

PUCSP 

 

UNICAMP 

 

Encontradas 

 

Selecionadas 

 

Encontradas 

 

Selecionadas 

 

Encontradas 

 

Selecionadas 

Ensino de 

inglês 

 

141 

 

7 

 

35 

 

2 

 

143 

 

7 

Inglês na 

escola pública 

 

45 

 

1 

 

3 

 

1 

 

22 

 

2 

Inglês no 

Ensino 

Fundamental 

 

39 

 

1 

 

0 

 

0 

 

31 

 

1 

Inglês para 

crianças 

 

33 

 

3 

 

5 

 

3 

 

21 

 

1 

TOTAL  

258 

 

12 

 

43 

 

6 

 

217 

 

11 

 

TOTAL GERAL: 518 encontradas e 29 selecionadas. 
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Banco de Teses e Dissertações da PUC-SP 

O levantamento no banco de teses e dissertações da PUC-SP foi realizado utilizando os descritores 

mencionados anteriormente. Foram encontrados 35 trabalhos produzidos entre 2005 e 2015. Destes, 

foram selecionados 6 para leitura e classificação baseadas no resumo, como será demonstrado no Quadro 

1 a seguir: 

 

Quadro 1: Visão geral das pesquisas selecionadas no Banco de Teses e Dissertações da PUC-SP (2005 a 2015).  

Níveis: Mestrado e Doutorado. 

 

PESQUISA: AUTOR, 

DATA E TÍTULO. 

 

TEMA/FOCO/ 

OBJETIVO 

 

REFERÊNCIAS 
 

METODOLOGIA 
 

RESULTADOS 

Implicações 

socioeducacionais do 

ensino de inglês em 

escolas públicas: 

linguística sistêmico-

funcional e representação 

da prática pedagógica. 

(BATISTA, Maria 

Eugênia, 2012). 

Analisar os 

processos 

materiais na 

representação da 

prática 

pedagógica que 

permeia a 

experiência de 

ensinar-aprender 

inglês na escola 

pública. 

Halliday, Halliday & 

Mathiessen, Van 

Leeuwen, 

Vygostsky, Newman 

&Holzman, Hasan, 

Holzman, 

Kumaravadivelu, 

Bernstein. 

Entrevistas. 
 

O uso de processos como 

fazer, trabalhar, dar, passar, 

entre outros indicam 

procedimento que se 

aproximam da pedagogia de 

transmissão (Bernstein, 1990). 

Os professores apontam 

lacunas em sua formação 

inicial, ausência de recursos 

no EF1, de um novo material 

didático no EF2 e EM e a 

dificuldade em ensinar 

crianças com deficiência e 

necessidades especiais. Os 

alunos queixam-se de 

diferentes aspectos da prática 

pedagógica. Os resultados 

apontam para implicações de 

ordem socioeducacionais que 

indicam a urgente necessidade 

de os formadores ouvirem os 

professores e alunos para 

juntos buscarem as mudanças 

necessárias. 
Representações acerca de 

comportamentos 

(in)adequados: reflexões 

em um contexto de ensino 

de inglês na escola 

pública. (WADA, 

Adriana Pavão, 2014) 

Investigar em 

que medida a 

realização de 

atividades de 

ensino-

aprendizagem de 

inglês, com foco 

na temática 

comportamento, 

pode levar os 

alunos a 

refletirem sobre 

seus 

comportamentos. 

Denzin & Lincoln, 

Campory, Duff, 

Johnson, Nunan, 

Stake, Yin, Celani, 

Dewey, Freire, 

Freeman, Smyth, 

Zeichner, 

Canagarajah, 

Pennycook, Jodelet, 

Moscovici. 

Questionário, 

audiogravação de 

aula e diários 

reflexivos. 

Os resultados mostram que as 

representações da professora-

pesquisadora antes e depois da 

realização das atividades e dos 

alunos durante a realização 

delas influenciaram a reflexão 

dos alunos acerca de suas 

atitudes. A professora-

pesquisadora passou por 

transformações por meio de 

um intenso e contínuo 

processo reflexivo que vão ao 

encontro da tradição de ensino 

em sala de aula de língua 

inglesa. 
Avaliação de uma 

unidade didática de 

ensino-aprendizagem de 

inglês para crianças 

Avaliar uma 

unidade didática 

utilizada para o 

ensino-

Vygotsky, Moon, 

Halliwell, Read, 

Pinter, Hall, Norton, 

Cunningsworth, 

Análise de unidade 

didática. 
Os resultados mostraram que 

o material avaliado propõe o 

aprendizado de língua inglesa 

por meio de interação entre 
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Mesmo entre as pesquisas selecionadas há certa variedade de temas e focos, como: materiais 

didáticos, formação docente, práticas em sala de aula e representações de professores. 

Dentre as pesquisas apresentadas no Quadro 1 acima, podemos destacar o trabalho de Batista 

(2012) no qual foram analisados os processos materiais na representação da prática pedagógica de 

(YAMASAKI, Gabriela 

Dias, 2013). 
aprendizagem de 

inglês em uma 

instituição que 

atende crianças 

pertencentes às 

classes D e E na 

Zona Sul de São 

Paulo. 

Tomlinson, Graves, 

Ramos. 
pares, tem uma visão sócio-

histórico-cultural de 

linguagem e aprendizagem e 

design em espiral. Além disso, 

mostrou-se eficiente, pois 

propõe a desenvolver por 

meio da linguagem ações que 

preconizam o respeito e a 

dignidade às crianças, 

cumprindo assim um papel 

como agente de inserção 

social. 
Representações de 

professores de inglês do 

Ensino Fundamental I 

(ORNELLAS, Luciana 

L.H, 2010). 

Verificar que 

representações 

professores de 

inglês de escolas 

públicas e 

particulares que 

ministram aulas 

para o 1º ao 5º 

anos tem sobre o 

processo de 

ensino-

aprendizagem, 

sobre o professor 

que leciona neste 

segmento e 

sobre o aluno 

que o frequenta. 

Moscovici, 

Willians& Burden, 

Mizukami, Pinter, 

Cameron, Moon, 

Haliwell, Scott 

&Ytreberg, Santos. 

Questionários. Os professores de escolas 

públicas e particulares 

compartilham as mesmas 

representações. O que os 

diferencia são as instalações e 

os recursos pedagógicos dos 

quais dispõem. As 

representações dos professores 

convergem com as teorias de 

ensino para crianças quanto à 

importância das atividades 

lúdicas e à valorização das 

habilidades de falar e ouvir.  

Entretanto, o modo como 

concebem esse trabalho não 

condiz com as teorias. 

Projeto de formação de 

professores de inglês para 

crianças: o trabalho do 

formador (SHIMOURA, 

Alzira da Silva, 2005). 

Investigar como 

se constitui o 

trabalho do 

formador de 

professores de 

inglês para 

crianças em um 

projeto de 

assessoria para 

formação 

docente. 

Schwartz, Clot, 

Nouroudine, 

Machado, 

Bronckart, Amigues, 

Liberali, 

Vasconcellos, 

Gandin. 

Áudio-gravação de 

reuniões 

pedagógicas 

Os resultados revelam que o 

trabalho conduzido 

possibilitou a negociação e a 

(re)construção do 

planejamento e que, por suas 

características colaborativo-

reflexivas, criou lócus para 

aprendizagem e 

desenvolvimento de todos os 

envolvidos. 

A mediação no ensino-

aprendizagem de inglês 

para crianças: o papel do 

lúdico (DELLOVA, 

Cristiane Castelani, 

2009). 

Investigar o 

lúdico na sala de 

aula e seu papel 

em propiciar 

mudanças no 

padrão 

mediacional do 

contexto de 

ensino-

aprendizagem de 

inglês para 

crianças. 

Tasch, Vygotsky, 

Leontiev, 

Engeström, Bakhtin, 

Wertsch, Orsolini, 

Elkonin, Leontiev, 

Newman 

&Holzman, 

Bronckart, 

Wertsch&Smolka, 

Brookfield&Preskill, 

Kerbrat-Orecchioni. 

Gravação de aulas. Os resultados mostram que a 

mudança no padrão 

mediacional permitiu não 

somente a apropriação da 

língua inglesa como também a 

transformação do contexto 

estudado. Apontaram também 

para um ambiente 

colaborativo não-competitivo 

em que há respeito e 

participação conjunta entre os 

participantes.  
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professores de língua inglesa na escola pública, pois aponta em seus resultados algumas conclusões sobre 

o ensino em um contexto próximo ao que será estudado nesta pesquisa, a escola pública. A pesquisadora 

conclui, entre outras coisas, que há lacunas na formação inicial dos professores e estas são apontadas 

pelos próprios sujeitos da pesquisa. Além disso, eles apontam falta de recursos materiais para o Ensino 

Fundamental I, de um novo material didático para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio e a 

dificuldade em ensinar crianças com necessidades especiais. 

A pesquisa de Ornellas (2010) também apresenta uma discussão relevante ao abordar as 

representações de professores de língua inglesa do Ensino Fundamental I em escolas públicas e 

particulares, o processo de ensino e aprendizagem, sobre o professor que ensina neste segmento e sobre 

os alunos. Os resultados mostram que professores de ambos os contextos compartilham das mesmas 

representações e são diferenciados pelas instalações e pelos recursos pedagógicos de que dispõem.  

Shimoura (2005), através de uma investigação sobre a constituição do trabalho do formador 

docente de professores de inglês para crianças em um projeto de assessoria chega à conclusão de que a 

característica colaborativa-reflexiva do trabalho possibilitou a criação de um locus para a aprendizagem e 

desenvolvimento dos envolvidos.  

 

Banco de Teses e Dissertações da UNICAMP 

  

No levantamento realizado no banco de teses e dissertações da UNICAMP foram encontradas 217 

pesquisas, das quais 23 foram selecionadas para análise, conforme o Quadro 2a seguir:  

 

Quadro 2: Visão geral das pesquisas selecionadas no Banco de Teses e Dissertações da UNICAMP (1990-2013).  

Níveis: Mestrado e Doutorado. 

 

PESQUISA: 

AUTOR, DATA E 

TÍTULO. 

 

TEMA/FOCO/OBJETIVO 
 

REFERÊNCIAS 
 

METODOLOGIA 
 

RESULTADOS 

A formação em 

serviço do 

professor de inglês 

da rede estadual: 

construindo 

atitudes reflexivas 

(SOUSA, 

Vanderlei de, 

1998). 

Retratar como se 

desenvolveram ações de 

formação em serviço, para 

professores de inglês da 

Rede Estadual de Ensino, a 

partir de uma proposta 

reflexiva, em uma Delegacia 

de Ensino localizada no 

subúrbio de São Paulo. 

Freire, Dominicè, 

Nóvoa, Fusari, 

Saviani, Candau, 

Marques, Lamb, 

Kemmis, Azanha, 

Swan, Wallace. 

Investigação de 

encontros de 

formação em 

serviço. 

A pesquisa demonstra a 

possibilidade de um 

trabalho de reflexão sobre 

a prática em que os 

próprios professores são 

agentes de sua formação.  

Pode ser em 

inglês? Não. Em 

português 

primeiro: ensino 

de língua inglesa 

Discutir a introdução de uma 

língua estrangeira (LE) nas 

séries iniciais de uma rede 

municipal.  

Erickson, 

Goffman, Lutz, 

Erickson, Stake, 

Pêcheux, André, 

Lucchesi, Fishman, 

Observação de aulas. Percebeu-se que apesar 

das duas professoras 

participantes terem 

formações acadêmicas e 

competências distintas nas 
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para crianças em 

contextos 

emergentes no 

país: um estudo 

de caso. (COSTA, 

Rinaldo Vitor da, 

2007) 

habilidades em LE, elas 

lecionam de modo 

semelhante. Ambas 

demonstram implementar 

atividades pedagógicas 

baseadas em suas 

competências implícitas e 

crenças em relação à 

língua e não das 

informações vinculadas 

em seus cursos de 

Licenciatura. 
A prática da 

reflexão num 

curso de formação 

de professores de 

língua estrangeira 

(ORTENZI, 

Denise Ismênia 

Bossa Grassano, 

1997) 

Investigar como a prática da 

reflexão se manifesta em um 

curso de formação de 

professores de língua 

estrangeira de uma 

universidade do Paraná. 

Dewey, Schön, 

Zeichner, Prabhu, 

Lansley, Gimenez, 

Barcelos, 

Clandinin & 

Connelly. 

Registro e análise de 

encontros que fazem 

parte da disciplina 

Metodologia e 

Prática de Ensino de 

Inglês. 

As contribuições que a 

autora espera oferecer 

com o trabalho se situam 

no campo da formação de 

professores de língua 

estrangeira e no campo de 

formação dos professores 

que atuam no terceiro 

grau. 
O livro didático 

como insumo na 

aula de língua 

estrangeira 

(inglês) na escola 

pública 

(CONSOLO, 

Douglas Altamiro, 

1990) 

Analisar características 

pertinentes ao procedimento 

construído do insumo no 

cenário formal da sala de 

aula de língua estrangeira 

(LE). 

Almeida Filho & 

Consolo, Faerch & 

Kasper, Allwright, 

Lightbown, Long, 

Pica & Doughty, 

Saville-Troike, 

Wong-Fillmore, 

Krashen, Corder, 

Skehan, Naiman, 

Frohlich, 

Todesco& Stern. 

Análise de livros 

didáticos. 
Espera-se contribuir com 

um instrumental de 

análise de livros didáticos, 

elaborado a partir da 

teoria e das verificações 

junto à prática pedagógica 

existentes nas escolas. 

O papel da 

afetividade no 

processo de 

aprender língua 

estrangeira na 

escola de 1º grau 

(MOSER, Sandra 

M.C de Souza, 

1995) 

Pesquisa-ação interventiva 

com o objetivo de buscar 

produzir processos 

diferenciados de 

ensino/aprendizagem de 

inglês na escola pública. 

Krashen. Pesquisa ação 
Pesquisa interventiva 

Salientou a importância 

do papel do professor 

como influenciador da 

afetividade e do 

desempenho do aluno em 

aprender uma língua 

estrangeira. 

Propostas para 

inglês no Ensino 

Fundamental I 

público: 

plurilinguismo, 

transculturalidade 

e 

multiletramentos 

(ROCHA, 

Cláudia Hilsdorf, 

2010) 

Delinear diretrizes teórico-

práticas que possam orientar 

o ensino de língua inglesa 

nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, sob 

perspectivas éticas e 

transformadoras. 

Bakhtin, Celani, 

Rojo, Pennycook, 

Moita Lopes, 

Nunes, Bauman, 

Johnstone, 

Cameron Brewster, 

Rixon, Falluh, 

Moon 

Não especificado no 

resumo. 
Não especificado no 

resumo. 

Inglês nos anos 

iniciais do Ensino 

Fundamental 

público: de 

representações de 

professores a 

políticas 

linguísticas 

Refletir acerca das políticas 

linguísticas de ensino de 

língua inglesa para os anos 

iniciais do Ensino 

Fundamental I público. 

Rajagopalan, 

Tonelli, Scheifer, 

Scott & Ytreberg, 

Pennycook, 

Kaplan, Hall, 

Gimenez, Freire, 

Cameron. 

Análise de 

documentos e das 

representações 

presentes em 

discursos de 10 

professores. 
Entrevistas 

Os resultados indicaram 

que os professores não se 

reconhecem ou parecem 

não ter consciência de seu 

papel no estabelecimento 

das políticas linguísticas. 

As representações desses 

professores em alguns 
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(VICENTIN, 

Karina 

Aparecida, 2013) 

momentos são 

condizentes com as 

políticas e em outros as 

contrapõem.  

Provisões para 

ensinar LE no 

Ensino 

Fundamental de 

1ª a 4ª séries: dos 

parâmetros 

oficiais e objetivos 

dos agentes 

(ROCHA, 

Cláudia Hilsdorf, 

2006) 

Elaboração de justificativas 

e provisões teóricas para a 

condução do ensino em 

questão. 

Cameron, Wood, 

Vygotsky, Bakhtin, 

Alane, Dufva, 

Barcelos. 

Análise de 

documentos 
Entrevistas 

Os resultados indicam a 

necessidade de diretrizes 

teórico-práticas 

específicas para o ensino-

aprendizagem de línguas 

estrangeiras nas séries 

iniciais do Ensino 

Fundamental. Os dados 

revelam também a 

necessidade de 

desmistificar algumas 

crenças comuns ao 

contexto pesquisado, 

como a impossibilidade 

de o ensino ocorrer de 

forma eficaz na escola 

pública.   
Ensino infantil da 

língua inglesa no 

Brasil: uma 

análise discursiva 

da evidência do 

“quanto mais 

cedo melhor” 

(PARMA, Alan 

Fabraio, 2013) 

Compreender como a língua 

inglesa constitui-se no 

imaginário brasileiro como a 

língua estrangeira a ser 

ensinada cada vez mais 

cedo. 

Orlandi, Fuchs   & 

Pechêux, Gadet e 

Pechêux, Henry, 

Courtine, 

Guillamou, 

Maldidier. 

Análise do discurso 

institucional e das 

campanhas 

publicitárias de três 

centros de ensino de 

línguas. 

O trabalho mostrou que o 

argumento do "quanto 

mais cedo, melhor" é 

sustentado por uma rede 

de significação na qual 

jogam o discurso 

científico, o da 

globalização e o 

mercadológico, 

permitindo que o sujeito 

imerso nesse espaço 

discursivo do ensino 

infantil do inglês (pais, 

alunos, professores, 

gestores, administradores) 

trabalhe na evidência de 

que quanto mais cedo se 

inicia o ensino do inglês 

como língua estrangeira - 

por razões científicas -, 

mais cedo se está 

garantindo o sucesso 

financeiro e pessoal de um 

indivíduo na sociedade 

global, permitindo que ele 

se destaque dos demais, 

subjugando-os. 
A cultura de 

aprender língua 

estrangeira 

(inglês) de alunos 

de 1ª a 4ª séries do 

Ensino 

Fundamental 

(ANTONINI, 

Ariane Fernandes, 

2009) 

Conhecer a cultura de 

aprender língua estrangeira 

(inglês) de alunos de 1ª a 4ª 

séries do Ensino 

Fundamental de uma escola 

particular em uma cidade 

pequena no interior do 

estado de São Paulo. 

Scott & Ytreberg, 

Pinter, Philips, 

Moon, Cameron. 

Questionários, 

entrevistas e 

desenhos de alunos. 

Os resultados revelam 

uma cultura fortemente 

influenciada pela cultura 

de ensinar das professoras 

de inglês e pela 

abordagem do livro 

didático. Este trabalho 

mostra, a necessidade de 

se conhecer as maneiras 

de pensar e de agir dos 

alunos das séries iniciais, 

principalmente, para que 
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Dentre as teses e dissertações selecionadas, 5 abordam o inglês no Ensino Fundamental I, porém 

com abordagens diferentes entre si. Costa (2007), por exemplo, analisa a implantação da língua 

estrangeira (LE) nas séries iniciais de uma rede municipal não especificada no resumo. O pesquisador 

conclui que, apesar das duas professoras participantes terem formações acadêmicas e habilidades distintas 

em LE, elas lecionam de modo semelhante: ambas implementam atividades pedagógicas baseadas em 

suas competências implícitas e suas crenças em relação à língua e não das informações vinculadas em 

seus cursos de Licenciatura. 

Vicentin (2013), por outro lado, teve como objetivo em sua pesquisa refletir sobre as políticas 

linguísticas de ensino de língua inglesa para os anos iniciais do Ensino Fundamental na rede pública. Os 

resultados relatados indicaram que os professores não parecem ter consciência de seu papel no 

estabelecimento dessas políticas, pois as representações deles ora condizem, ora contrapõem-se a elas.  

Pode-se destacar ainda o trabalho de Rocha (2006), cujo objetivo é a elaboração de justificativas e 

provisões teóricas para a condução do ensino de LE no ensino fundamental de 1ª a 4ª série. A 

pesquisadora, no relato dos resultados, afirma que há necessidade de diretrizes teórico-práticas específicas 

para o ensino-aprendizagem de LE nas séries iniciais do Ensino Fundamental, além de desmistificar 

crenças comuns ao contexto pesquisado, como a impossibilidade de um ensino eficaz na escola pública.  

Antonini (2009), apesar de ter realizado sua pesquisa em um contexto diferente das mencionadas 

anteriormente, ou seja, na escola particular, contribui com a discussão sobre o tema ao concluir que é 

necessário conhecer a maneira de pensar e agir dos alunos das séries iniciais. Assim, é possível intervir na 

se possa intervir nessa 

cultura de aprender em 

formação, mudando-se 

crenças, mitos e 

concepções em relação à 

LE e ao seu aprendizado 

dela caso haja 

necessidade, visando, com 

isso, tornar o ensino de 

línguas mais significativo 

e efetivo. 
 

Contribuições das 

novas tecnologias 

para o ensino-

aprendizagem de 

inglês nos anos 

iniciais do Ensino 

Fundamental 

(CHIMENTI, 

Maria Carolina 

Coelho, 2012) 

Obter dados que permitam 

conhecer a importância de se 

aprender um idioma 

estrangeiro nos dias atuais a 

partir da percepção infantil e 

seus professores e de que 

forma as Novas Tecnologias 

podem favorecer o 

aprendizado de uma forma 

interessante e próxima da 

realidade dos alunos. 

Rocha, Paiva, 

Freire, Filé, Leite, 

Thiollent. 

Pesquisa-ação As crianças se sentem 

mais motivadas a 

aprender inglês com as 

novas tecnologias e as 

TICs (Tecnologias da 

Informação e 

Comunicação) permitem 

um maior contato com 

diferentes culturas e as 

crianças mostram-se 

curiosas para aprender 

inglês.  



10 

 

cultura de aprender em formação, mudando crenças, mitos e concepções de LE e seu aprendizado para 

torná-lo mais significativo. 

 

Banco de teses e dissertações da CAPES 

No banco de teses e dissertações da CAPES foram encontradas 258 pesquisas das quais 12 foram 

selecionadas para análise, conforme indicado no Quadro 3. 

 

Quadro 3: Visão geral das pesquisas selecionadas no Banco de Teses e Dissertações da CAPES).  Níveis: 

Mestrado e Doutorado. 
 

P E S QU I S A :  D A T A , 

A U T O R  E  T Í T U L O 

 

TEMA / FOCO / 

OBJETIVO 

 

REFERÊNCIAS 
 

METODOLOGIA 
 

RESULTADOS 

Da técnica à crítica: 

contribuições dos novos 

letramentos para a 

formação de professores 

de língua inglesa. 

(SILVA, Simone Batista 

da, 2011) 
 

O objetivo desta pesquisa é 

a investigação da crítica na 

formação de professores de 

língua inglesa, conforme o 

projeto dos 

Multiletramentos Críticos e 

a atualização desse projeto 

para o contexto brasileiro 

pelas Orientações 

Curriculares para o Ensino 

Médio OCEM (2006). 

Santaella, Stubb, 

Kress, Rajagopalan, 

Edwards & Usher, 

Cope & Kalantzis, 

Luckesi, Kellner, 

Hall, Orlandi, 

Bhabha. 

Questionários, 

observação 

participativa 

Concluiu-se que para 

a educação crítica 

acontecer, deve haver 

espaço constante nas 

aulas para os 

questionamentos, a 

desconstrução, a 

análise e avaliação de 

métodos e 

procedimentos. 

Assim, surge a 

necessidade de que o 

professor inclua como 

parte do seu 

planejamento 

perguntas práticas 

quanto à pedagogia 

utilizada em sala de 

aula, à construção do 

currículo, à escolha de 

material didático e de 

textos multimodais 

compartilhados, pois 

esses questionamentos 

prévios parecem ser 

um caminho para 

alcançar uma 

educação em língua 

inglesa que se 

coadune com o 

objetivo do ensino 

formal de auxiliar na 

formação de um 

sujeito crítico, capaz 

de construir e atuar 

sobre seu próprio 

conhecimento, 

entendendo e 

agenciando seu papel 

na contemporaneidade 
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A formação do professor 

de língua inglesa no 

curso de licenciatura: 

novos rumos. (XAVIER, 

Jean Paulo Bernardo, 

2011). 

Discutir a formação do 

professor de Língua 

Inglesa no curso de 

Licenciatura. O objetivo 

geral é investigar o 

processo de formação 

inicial dos alunos do curso 

de Licenciatura em Letras 

Anglo e respectivas 

literaturas em uma 

instituição de ensino 

superior localizada no 

Paraná. 

Scheibe, Ialagoa & 

Duran, Celani. 
Entrevistas 
Análise documental. 

A análise das 

narrativas e das 

matrizes curriculares 

permitiu verificar que 

houve poucas 

melhoras no curso de 

Licenciatura em 

Letras e que estas 

alterações ainda não 

permitem a formação 

de um profissional 

preparado para a 

realidade da sala de 

aula. 
O ensino de inglês como 

língua estrangeira na 

escola pública: novos 

letramentos, 

globalização e cidadania. 

(MATTOS, Andrea 

Machado de Almeida, 

2011) 

Investigar a atuação 

pedagógica de três 

professores de inglês como 

língua estrangeira na escola 

pública que participaram 

de um curso de formação 

continuada. 

Lankshear, Snyder 

e Green, Mignolo, 

Freeman. 

Gravações em áudio 

e vídeo. 
A pesquisa demonstra 

que é possível realizar 

um trabalho em prol 

do desenvolvimento 

da cidadania através 

do investimento na 

formação de 

professores para o 

conhecimento e 

utilização de teorias 

que permitam esse 

trabalho. 
O ensino de inglês na 

escola pública, a 

abordagem 

comunicativa e a 

educação na pós-

modernidade: um 

trabalho colaborativo. 

(ARATO, Maria 

Augusta de Oliveira, 

2011.) 

Apresentar uma análise de 

um trabalho colaborativo 

entre pesquisadora e 

professora de inglês. O 

trabalho constituiu em 

lecionar juntas e em 

encontros para preparar 

aulas e dialogar sobre as 

decisões tomadas em 

conjunto. 

Wasser e Bresler, 

Littlewood, 

Richards, Spada, 

Rodgers, Savignon, 

Ragajopalan, 

Celani. 

Trabalho 

colaborativo 
Muitos procedimentos 

sugeridos pela 

abordagem 

comunicativa são 

menos adequados que 

os encaminhamentos 

feitos pela professora 

no contexto da escola 

pública. Recursos 

considerados 

tradicionais como 

aulas centradas no 

professor ou ensino 

dedutivo da gramática 

foram necessários. 
Quanto mais cedo 

melhor? Uma análise 

discursiva do ensino de 

inglês para crianças. 

(GARCIA, Bianca 

Rigamonti Valeiro, 

2011) 

Analisar as representações 

da criança, língua 

estrangeira e ensino de 

língua estrangeira presentes 

nos dizeres da legislação 

brasileira, da mídia e de 

coordenadoras da área, 

buscando compreender de 

que formas as justificativas 

da inclusão da língua 

inglesa se materializam e 

com quais sentidos se 

relacionam. 

Pêcheux, Orlandi, 

Coracini. 
Entrevistas 
Análise de 

documentos e 

reportagens. 

As representações da 

criança veiculam duas 

perspectivas 

dominantes: a de um 

ser passivo, que 

aprende rápido por 

não realizar processos 

mentais complexos e 

um trabalhador em 

potencial. As 

representações de 

língua estrangeira 

remetem a um sentido 

de garantia de sucesso 

na vida profissional. 

A prática de ensino de 

inglês para crianças 

emerge de uma cadeia 

discursiva cujos 
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sentidos estão 

alinhados com os 

dizeres do mercado 

neoliberal. 

Análise de propostas de 

avaliação de rendimento 

em livros didáticos de 

inglês para o Ensino 

Fundamental I. (LIMA, 

Ana Paula de, 2011). 

Analisar as avaliações de 

rendimento sugeridas por 

alguns livros didáticos de 

inglês voltados para alunos 

do Ensino Fundamental I, a 

fim de observar as 

concepções de linguagem, 

ensino e aprendizagem que 

as fundamentam, bem 

como se os objetivos de 

ensino são retomados na 

avaliação.  

Scheifer, Costa, 

Ramos, Roselli, 

Rea-Dickins, 

Rixon, Richards, 

Pinto & Pessoa, 

Scaramucci. 

Análise de materiais 

didáticos. 
A análise revelou 

desencontros entre o 

que se ensina e o que 

se avalia, tendo em 

vista quem nem todos 

os conteúdos 

ensinados são 

avaliados e que as 

habilidades orais, 

apesar de enfatizadas 

no ensino, são pouco 

recorrentes nas 

avaliações. 
Ideologia e ensino-

aprendizagem de inglês 

na escola pública 

(FERNANDES, Paula 

Telles da Costa, 2011) 

Investigar os aspectos 

ideológicos relacionados ao 

ensino-aprendizagem de 

inglês como língua 

estrangeira na escola 

pública. 

Bakhtin, Apple, 

Bakhtin/Voloshinov

Kincheloe e Mc 

Laren. 

Conversas reflexivas 

com professores. 
Os resultados 

apontam para uma 

forte relação entre 

ideologia e prática do 

professor de inglês da 

escola pública. 
Muito além da Ribalta: 

crenças de terceiros, 

segundos e primeiros 

agentes sobre o processo 

de ensino-aprendizagem 

de inglês pra crianças 

(ANDRADE, Maria 

Eugênia Sebba Ferreira 

de, 2011). 

Investigar as crenças de 

primeiros, segundos e 

terceiros agentes sobre o 

processo de ensino-

aprendizagem de língua 

inglesa para crianças. 

Brown, Brewster, 

Ellis, Girard, 

Figueira, Moon, 

Leffa. 

Questionários, 

narrativas escritas, 

entrevistas e 

observação de aulas. 

As experiências, 

crenças e ações dos 

participantes estão 

inter-relacionadas 

quando se trata do 

contexto de ensino 

público.  

Crenças e práticas de 

aprender e ensinar 

inglês: conflito e dilema 

numa escola pública. 

(HIRATA, Verônica, 

2012) 

Investigar a relação entre 

crenças e práticas de 

ensino-aprendizagem de 

língua inglesa no contexto 

de uma turma de 8º ano do 

Ensino Fundamental. 

Barcelos Entrevistas, 

observações e 

análise de 

documentos. 

A diferença de 

crenças entre 

professores e alunos 

estabeleceu um 

conflito em sala de 

aula, tornando-se 

necessária uma 

negociação para tentar 

alcançar os objetivos 

de ensino e 

aprendizagem. 
Professores de língua 

estrangeira em 

formação: a angústia de 

ensinar uma língua que 

(não) se sabe. (COSTA, 

Clarice Nunes Ferreira, 

2012). 

Levantar os efeitos de 

sentido acerca dos conflitos 

e das tensões que emergem 

nos discursos de 

professores-alunos ou 

alunos professores de 

língua inglesa. 

Hall, Foucault, 

Pêcheux, Orlandi, 

Pennycook, 

Rajagopalan. 

Entrevistas O estudo traz como 

principais resultados a 

constante frustração 

em ensinar uma 

língua que não se 

sabe, além de ser 

notável a procura de 

identidades. 
A tradução no ensino de 

inglês por meio da 

interpretação de 

desenhos de crianças. 

(BITTENCOURT, 

Marcelina Júlia Gomes, 

2012) 

Investigar por um processo 

de análise e interpretação, 

pistas, indícios ou alusões à 

tradução em suas 

representações imagéticas 

em contato com a língua 

estrangeira. 

Krashen, Moore, 

Schleirmacher, 

Seleskovitch & 

Lederer. 

Análise de desenhos 

de crianças. 
A tradução como 

recurso pedagógico de 

suporte ao ensino e 

aprendizagem de 

língua estrangeira 

parece ainda ser 

trabalhada nos moldes 

tradicionais. 
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Biletramento – 

português e inglês: um 

estudo nos três 

primeiros anos do ensino 

fundamental em uma 

escola bilíngue em Porto 

Velho – RO (CHEDIAK, 

Sheylla, 2011) 

Descrever e analisar como 

ocorre o processo de 

biletramento em uma 

escola bilíngue eletiva em 

Porto Velho com crianças 

dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, 1º, 2º e 3º 

anos. 

Baker, Vygotsky, 

Kabuto, Soares, 

Krashen, 

Hornberger, 

Bialystok, Lantolf, 

Ellis, Hakuta. 

Entrevistas e 

observação 

participante. 

Foi possível afirmar 

que o biletramento 

ocorre com as 

relações em torno do 

aprender a ler e 

escrever em duas 

línguas, das trocas, da 

interação com os 

colegas e do acesso à 

diversidade de 

materiais e situações 

que provocam o 

contato com as 

línguas. 
 

Entre os trabalhos selecionados pode-se destacar a dissertação de Costa (2012), que levanta os 

efeitos do conflito e das tensões que aparecem nos discursos de professores de língua inglesa. Seu estudo 

traz como resultado a frustração em ensinar uma língua que não se sabe, destacando assim aspectos a 

serem estudados na formação docente.  

Xavier (2011) também aborda questões formativas do professor de LE em sua dissertação de 

mestrado, na qual discute a formação inicial dos alunos de um curso de Licenciatura em Letras em uma 

instituição de ensino superior no Paraná. Através de entrevistas e análises documentais, verificou que 

houve poucas melhoras nos cursos de Licenciatura e as melhoras ainda não permitem a formação de um 

profissional preparado para a realidade da sala de aula.  

 

1.1 O que podemos concluir do levantamento bibliográfico 

 

Após o levantamento bibliográfico e análise das teses e dissertações selecionadas, podemos 

concluir que, apesar de haver um amplo repertório de pesquisas sobre o ensino de língua inglesa, ainda há 

pouca produção acadêmica sobre o ensino de inglês para crianças no contexto da escola pública.  

Das pesquisas apresentadas nos Quadros 1, 2 e 3, 12 abordam o ensino de língua estrangeira para 

crianças (LEC), porém apenas 02 o abordam no contexto da escola pública. Além disso, 07 pesquisas 

discutiram a formação docente, no entanto, apenas 01 abordou a formação de professores que atuam nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Estes dados nos mostram a necessidade de ampliar as discussões e os estudos acerca da formação 

de docentes que atuam neste contexto. Pesquisas mostram (XAVIER, 2011, BATISTA, 2012) que a 

formação inicial é insuficiente para preparar os professores para a realidade de sala de aula de forma 

eficaz.  

Com este trabalho, pretende-se analisar cursos de formação continuada para professores de LEC 

que atuam no ensino público. Espera-se, assim, que haja alguma contribuição para a discussão sobre as 
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necessidades formativas dos professores de língua estrangeira e do cenário atual da formação docente 

para essa área. 

Este levantamento evidencia dados relevantes sobre o cenário da pesquisa acadêmica acerca do 

ensino de língua inglesa de um modo geral. Predomina fortemente, por exemplo, o caráter analítico em 

temas diversos: análise de materiais didáticos (YAMASAKI, 2013, CONSOLO, 1990, LIMA, 2011), 

representações da criança ou de ensino (GARCIA, 2011, ORNELLAS, 2010), crenças sobre o ensino 

(PARMA, 2013, ANDRADE, 2011), práticas pedagógicas (HIRATA, 2012, MATTOS, 2011) e formação 

docente (SHIMOURA, 2005, SOUSA, 1998, ORTENZI, 1997, SILVA, 2011, XAVIER, 2011). Apenas 

três pesquisas apresentaram caráter investigativo: ROCHA (2006), cujo objetivo é a “elaboração de 

justificativas e provisões teóricas para a condução do ensino”, ROCHA (2010), que em sua pesquisa 

pretende “delinear diretrizes teórico-práticas que possam orientar o ensino de língua inglesa nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, sob perspectivas éticas e transformadoras” e a de MOSER (1995), que é 

descrita como pesquisa-ação interventiva, com o objetivo de produzir processos diferenciados de 

ensino/aprendizagem de inglês na escola pública.  

As pesquisas mostram ainda um diagnóstico da realidade do ensino de língua inglesa no Brasil em 

diferentes aspectos. XAVIER (2011), por exemplo, conclui que houve poucas melhoras no curso de 

Licenciatura em Letras analisado em sua pesquisa e que as alterações analisadas não permitem a 

formação de um profissional preparado para a realidade da sala de aula. COSTA (2012) também aponta 

para problemas na formação inicial de professores de língua inglesa. A pesquisadora realizou um 

levantamento de efeitos de sentido acerca de conflitos e tensões que emergem nos discursos de 

professores-alunos ou alunos professores e afirma que, entre os resultados principais de seus estudos, 

destacam-se a frustração em ensinar uma língua que não se sabe e a procura de identidades. Portanto, 

COSTA (2011) destaca o desconhecimento do idioma como problema enfrentado por alguns professores. 

Outros pesquisadores (SILVA, 2011 e MATTOS, 2011) destacam a necessidade de investimento em 

formação continuada para o desenvolvimento de uma educação crítica. MATTOS (2011), em sua 

pesquisa sobre a crítica na formação de professores de língua inglesa, afirma que deve haver espaço 

constante nas aulas para questionamentos, desconstrução, análise e avaliação de métodos e 

procedimentos, para que estes aspectos se tornem parte do planejamento do profissional. SOUSA (1998) 

demonstra em sua pesquisa que existe a possibilidade de um trabalho de reflexão sobre a prática em que 

os professores são agentes de sua formação. Apesar da pesquisa de BATISTA (2012) não ter como foco 

principal a formação, a pesquisadora aponta nos resultados de seus estudos a necessidade de formadores 

ouvirem professores e alunos para juntos buscarem mudanças necessárias no ensino de língua inglesa nas 

escolas públicas.  
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Merecem destaque também as pesquisas que abordam crenças sobre o ensino, especialmente no 

ensino para crianças, pois elas dão indícios sobre a visão que a sociedade e até mesmo responsáveis por 

políticas educacionais apresentam sobre o tema. PARMA (2013), ao fazer uma análise discursiva da 

“evidência” do “quanto mais cedo melhor” conclui que este argumento é sustentado “por uma rede de 

significação na qual jogam o discurso científico, o da globalização e o mercadológico, permitindo que o 

sujeitos imersos nesse espaço discursivo do ensino infantil de inglês (pais, professores, gestores, 

administradores) trabalhem na evidência de que quanto mais cedo se inicia o ensino do inglês como 

língua estrangeira – por razões científicas – mais cedo se está garantindo o sucesso pessoal e financeiro 

do indivíduo”. GARCIA (2011), ao analisar as representações da criança e da língua estrangeira em 

legislações, na mídia e de coordenadores da área, chega a conclusões semelhantes: a pesquisadora conclui 

que a criança é vista como um ser passivo que aprende rápido por não realizar processos mentais 

complexos, além de ser uma trabalhadora em potencial. A língua estrangeira está relacionada ao sucesso 

profissional e sua prática de ensino emerge de uma cadeia discursiva que remete aos dizeres do mercado 

neoliberal. Em suma, as pesquisas apontam que o domínio da língua estrangeira é visto como instrumento 

de ascensão social e garantia de um bom emprego no futuro, portanto, quanto mais cedo a criança 

começar a aprender, maior a garantia de inserção no mercado de trabalho.  

Já em relação ao ensino de língua inglesa nas escolas públicas, a pesquisa de BATISTA (2012) 

fornece um resumo dos problemas comumente apontados: professores mencionam lacunas em sua 

formação inicial, ausência de recursos materiais para o Ensino Fundamental I, necessidade de um novo 

material didático para o Ensino Fundamental II e Médio e a dificuldade em ensinar crianças com 

deficiência. ORNELLAS (2010), ao realizar uma pesquisa com duas professoras (uma de escola pública e 

outra de escola particular) conclui que ambas as professoras possuem as mesmas representações do 

processo de ensino-aprendizagem, sobre o professor e sobre o segmento em que atuam (Ensino 

Fundamental I) e diferem apenas nas instalações e recursos materiais disponíveis. ARATO (2011) afirma 

que muitos procedimentos sugeridos pela abordagem comunicativa se mostraram, em sua experiência 

durante a pesquisa, menos adequados para o contexto da escola pública e recursos considerados 

tradicionais, como aulas centradas no professor ou ensino dedutivo de gramática foram necessários. Já 

ROCHA (2006), aponta a falta de diretrizes teórico-práticas específicas para o ensino-aprendizagem de 

línguas estrangeiras nas séries iniciais do Ensino Fundamental.  

Assim, podemos concluir que as pesquisas indicam:  

- lacunas na formação inicial dos professores de língua inglesa; 

- falta de recursos materiais nas escolas públicas; 

 - a necessidade de investimento em formação continuada para a construção de uma educação 

crítica e reflexiva; 
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- a necessidade de, em certos momentos, recorrer ao uso de recursos considerados tradicionais no 

ensino de língua inglesa nas escolas públicas; 

- a falta de diretrizes para o ensino de língua estrangeira no Ensino Fundamental I; 

- a crença generalizada de que a criança deve começar a aprender o idioma o mais cedo possível; 

- a crença generalizada de que o domínio do inglês garante ascensão social.  

 

As pesquisas denunciam, portanto, a necessidade de mudanças significativas não apenas nas 

políticas públicas, mas também nas concepções sobre o ensino de língua inglesa. Conforme afirma 

ROCHA (2006), é necessário desmistificar algumas crenças comuns ao ensino de língua estrangeira, 

como a impossibilidade de o ensino ocorrer na escola pública e a redução da necessidade de aprender 

inglês às demandas do mercado de trabalho.  

A fim de obter visão mais ampla sobre o que as pesquisas encontradas neste levantamento 

bibliográfico indicam, duas foram selecionadas como exemplo para análise. O critério para esta seleção 

foi a relevância temática e de dados obtidos para relação com esta pesquisa. As análises serão 

apresentadas a seguir.  

 

1.2 O que as pesquisas selecionadas nos dizem sobre o ensino de língua inglesa 

 

A primeira pesquisa a ser analisada é a dissertação de mestrado escrita por ROCHA (2006), cujo 

título é Provisões para ensinar LE no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª séries: dos parâmetros oficiais e 

objetivos dos agentes e tem como objetivos principais investigar a existência (ou inexistência) de 

diretrizes teóricas relacionadas ao processo de ensinar LE de 1ª a 4ª série e estabelecer parâmetros 

teóricos e justificativas para o contexto. Para atingir estes objetivos, a pesquisadora utilizou a análise de 

documentos, como os Parâmetros Curriculares Nacionais para Língua Estrangeira (PCN-LE) (BRASIL, 

1998), observação em escolas e questionários e entrevistas com alunos, pais de alunos, professores 

responsáveis pelas salas pesquisadas, diretores e coordenadores de escolas (uma particular, uma pública 

localizada na parte periférica e outra na zona rural de uma pequena cidade do interior de São Paulo).  

Em sua análise dos PCN-LE, Rocha afirma que, conforme a definição do artigo 205 da 

Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988), o ensino de LE deve inserir-se em uma perspectiva que 

visa ao desenvolvimento pleno do aluno, ao seu preparo para exercer a cidadania e qualificação para o 

trabalho. Com a intenção de resgatar os princípios da educação para a cidadania, os PCN-LE destacam o 

papel formador das línguas estrangeiras em uma sociedade plurilíngue e pluricultural, destacando que elas 

são um direito de todo cidadão e seu ensino, um dever. Tem como temas centrais a consciência crítica em 

relação à linguagem e aspectos sociopolíticos da aprendizagem de LE. O documento justifica o ensino de 
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LE mediante o uso efetivo da população, sendo assim, o ensino da leitura é privilegiado por atender às 

necessidades da educação formal e pela aparente impossibilidade de ensinar as quatro habilidades dentro 

das condições oferecidas pela maioria das escolas brasileiras. ROCHA questiona esta ênfase dada a uma 

habilidade, já que os próprios PCN-LE defendem que a aprendizagem de uma língua deve garantir o 

engajamento discursivo do aluno por meio de processos de ensino-aprendizagem o aluno na construção 

de significado pelo desenvolvimento de, pelo menos uma habilidade linguística. Conclui que as funções 

atribuídas ao ensino de LE pelo documento não estão presentes nas maneiras privilegiadas por ele na 

concretização do ensino e o privilégio da leitura pode ser considerado um fator de exclusão em vez de 

inclusão social. Além disso, os próprios PCN-LE lembram que o ensino de língua estrangeira não é visto 

como importante na formação do aluno por não ter um lugar privilegiado no currículo. Para a 

pesquisadora, a própria ênfase em uma habilidade em detrimento das outras contribui para que esta 

situação se perpetue.  

Em relação ao ensino de LEC, é possível afirmar que o documento não condiz com princípios 

fundamentais, devido à importância da linguagem oral no aprendizado durante esta faixa etária. Assim, 

segundo Rocha, o documento pouco contribui para nortear adequadamente o ensino de LE nos anos 

iniciais. 

Já na análise das entrevistas e questionários, a pesquisa apresenta dados interessantes sobre a 

percepção de diversos agentes envolvidos no ensino e aprendizagem de LEC sobre o assunto. Conclui, 

por exemplo, que professores, coordenadores, diretores e pais de alunos concordam que o ensino de LE é 

muito importante e deve ocorrer em escolas públicas e particulares, pois todos têm os mesmos direitos. A 

maioria dos entrevistados acredita que o referido ensino deve ocorrer obrigatoriamente nos anos inicias 

do Ensino Fundamental. A crença de que a criança aprende idiomas com maior facilidade que adultos 

estava presente na fala da maioria dos participantes, principalmente no grupo dos pais de alunos. Os 

únicos a citarem objetivos formativos da língua inglesa nos anos iniciais de escolarização foram os 

representantes da Secretaria de Educação e do Projeto de Línguas, possivelmente, segundo a autora, 

indicando que o discurso destes agentes está alinhado ao discurso oficial e com referenciais teóricos para 

o ensino em questão, distanciando-se do senso comum. 

Apesar de todos os participantes afirmarem em questionário que é possível aprender inglês na 

escola pública, alguns participantes da pesquisa, pertencentes à escola particular e a escola pública 

periférica reafirmam a crença de que só se pode aprender o básico nas escolas e que o ensino efetivo de 

línguas só ocorre em institutos de idiomas, devido às condições ideais de trabalho, ou viajando para 

países em que a língua é falada. Por outro lado, os pais e os professores da escola localizada na zona rural 

não enfatizam esta ideia. As crenças expressas pelos participantes, muitas vezes, reforçam a ideia de que 

pouco se pode fazer para mudar as condições precárias do ensino de LE em escolas regulares.  
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Rocha conclui sua análise enfatizando a necessidade de desmistificar estas crenças -  

principalmente a de que não é possível aprender inglês na escola regular ou de que só é possível ensinar o 

básico - pois assim será possível conseguir avanços significativos no ensino de LE. Segundo afirma a 

autora, 

 

Uma vez que reconhecemos a influência da voz do outro na formação das crenças, o trabalho de reflexão 

(crítica) torna-se relevante em nosso contexto, na medida em que possibilita trabalharmos no sentido de 

desmistificarmos muitas crenças a respeito do ensino-aprendizagem de LE (Barcelos, 2004; Silva, 2005; 

somente para citar alguns), as quais aqui também se evidenciaram, ou, até mesmo, desvendar muitas 

outras. Dessa forma, é relevante que tenhamos mais consciência a respeito das crenças que contribuem e 

as que inibem o processo de aprendizagem, a fim de evitarmos que as mesmas sejam apropriadas pela 

criança. (ROCHA, 2006, p.259) 

 

Em suas considerações finais, Rocha afirma que um ensino bem-sucedido requer, entre outras 

coisas, habilidades específicas dos professores, objetivos bem delineados e ajustados ao contexto e ações 

que asseguram uma interação significativa. Assim, ela propõe conhecimentos, capacidades e 

competências a serem desenvolvidas no ensino de LEC, tendo como objetivos: preparar o aluno 

linguística, psicológica, afetiva e culturalmente para agir através da LE em situações cotidianas, 

desenvolver capacidades meta relacionadas à língua e à aprendizagem, sensibilizar o aluno para que seja 

capaz de ampliar sua visão do mundo e desenvolver uma postura crítica e positiva diante das diferenças, 

instrumentalizar o aluno para atar em situações de comunicação cada vez mais complexas envolvendo 

oralidade e escrita, quando apropriado. A autora propõe ainda o ensino através de gêneros, pois considera 

que estão envolvidos na noção de comunicação como construção de sentidos através da linguagem em 

uso.  

A segunda pesquisa selecionada para análise é a dissertação de VICENTIN (2013), intitulada 

Inglês nos anos iniciais do Ensino Fundamental público: de representações de professores a políticas 

linguísticas. O objetivo de seu trabalho é analisar as representações de professores de inglês de escolas 

públicas de Campinas, interior de São Paulo, sobre a política de ensino de língua inglesa nos anos iniciais 

da Educação Básica. Buscou-se, mais especificamente, entender como os discursos desses professores 

refletem o que se afirma nas “Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Ensino Fundamental para 

Língua Inglesa” do mesmo município, ou se contrapõem a elas. Os dados foram coletados por entrevistas 

com professores e anotações em diários de campo escritos em encontros semanais com professores 

realizados durante Grupos de Formação Continuada promovidos pela Secretaria Municipal de Educação 

de Campinas.  

Em suas entrevistas, Vicentin concluiu que muitos professores justificaram a importância da 

inclusão da língua inglesa no currículo dos anos iniciais do Ensino Fundamental ressaltando o papel que a 

língua desempenha no cenário mundial, portanto, uma obrigação. A pesquisadora afirma que estas 
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representações fazem parte de um quadro ideológico que favorece a hegemonia do inglês. Os sujeitos da 

pesquisa afirmam também que este é um direito dos alunos da escola pública e, em sua análise sobre esta 

fala, Vicentin diz que, apesar de ser realmente um direito, é necessário ter cuidado com esta afirmação 

por dois motivos: primeiro, porque não há comprovação das vantagens de se iniciar a aprendizagem de 

LE na infância e, segundo, porque pode contribuir para a implementação precipitada e ineficaz de 

políticas de inclusão do inglês nos anos iniciais. Ela explica que, sem Políticas Linguísticas efetivas que 

contemplem todas as especificidades do ensino de LEC, o discurso do “quanto mais cedo, melhor” pode 

ser um propulsor do fracasso na implantação de tais políticas. Assim como Rocha (2006), Vicentin 

defende que é necessário desmistificar algumas representações que professores aparentam ter.  

Em suas considerações finais, afirma que, para a grande maioria dos sujeitos de sua pesquisa, 

apenas a existência de um documento oficial que norteie o ensino de língua inglesa para crianças não é 

suficiente para garantir o sucesso da implementação deste ensino: segundo muitos professores, o 

documento deve ser acompanhado do fornecimento de materiais didáticos e cursos de formação 

específicos para os docentes que atuarão neste novo contexto. Um dado interessante levantado pela autora 

é o de que, apesar de muitos dos professores participantes da pesquisa terem sido também responsáveis 

pela implantação do ensino de língua inglesa no Ensino Fundamental I nas escolas municipais de 

Campinas, em alguns momentos, parecem acreditar que a inclusão fora uma iniciativa do governo, da 

administração ou de pessoas que ocupam cargos acima dos seus e de que foi imposta. Esses professores 

não se reconhecem como “donos” de vozes presentes no documento que ajudaram a elaborar, habituados 

com a maneira impositiva pela qual as mudanças educacionais acontecem no país.  

 

_____________________________________________ 

 

Esse conjunto de leituras, embora representem uma amostra da produção acadêmica recente sobre 

a temática já permite apresentar as linhas gerais da pesquisa que dá origem à Dissertação aqui relatada, no 

que tange a: problema e questões de pesquisa, objetivos, hipótese e metodologia. 

 

2. A pesquisa realizada 

 

2.1 Problema e questões de pesquisa 

 

A inclusão do ensino língua inglesa dos anos iniciais do Ensino Fundamental no currículo das 

escolas municipais de São Paulo é recente (2012) e sabemos que a formação inicial nas licenciaturas 

geralmente não contempla esta demanda pelo ensino de língua estrangeira para crianças e que a formação 

continuada é vista como um meio de atender a esta necessidade. Por isso é importante que se investigue 
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como essa formação é realizada, seus objetivos e a visão de seus sujeitos sobre ela. Portanto, as perguntas 

norteadoras desta pesquisa são: 

1. Quais são os conhecimentos necessários para os professores de inglês para crianças? Por quem 

e onde estes conhecimentos são estabelecidos? 

2. Quem são e o que pensam os professores cursistas, gestores do programa e os formadores que 

atuam nestes cursos sobre a formação oferecida? 

3. Quais são as dificuldades encontradas pelos professores e pelos formadores? 

4. Quais são as propostas dos cursos e como estão organizados? 

5.Os cursos ajudam os professores a superar suas dificuldades? 

 

2.2 Objetivos 

 

Objetivo geral 

 

Analisar a formação oferecida pela SME-SP (Secretaria Municipal de Educação de São Paulo) aos 

professores de língua inglesa que atuam no Ensino Fundamental I da escola pública municipal de São 

Paulo.  

 

Objetivos específicos 

 

1. Estudar os cursos de formação continuada oferecidos pela PMSP aos professores de inglês 

do Ensino Fundamental I, suas diretrizes e seus objetivos; 

 

2. Identificar quem são os agentes formadores e os responsáveis pelos cursos e analisar suas 

concepções de ensino de língua estrangeira e de formação profissional de língua inglesa para esta faixa de 

escolaridade; 

 

3. Identificar quem são os professores participantes dos cursos de formação continuada, sua 

formação inicial e o que pensam sobre os cursos; 

 

4. Identificar as necessidades formativas dos professores e investigar se os cursos atendem às 

suas expectativas e dificuldades de atuação. 

 

2.3 Hipótese 

 

As pesquisas encontradas no levantamento bibliográfico mostram que o ensino de língua inglesa 

no Brasil encontra diversos obstáculos.  

A formação inicial oferecida pelas licenciaturas em Letras, no geral, é insuficiente para preparar 

os professores para a realidade da sala de aula, conforme mostram pesquisas encontradas no levantamento 



21 

 

bibliográfico, como as de Xavier (2011) e Batista (2012). Há casos ainda mais agravantes de professores 

que saem de sua formação inicial sem domínio da língua a ser ensinada, conforme demonstra Costa 

(2012). Além disso, as licenciaturas geralmente ensinam apenas a atuar no Ensino Fundamental II e 

Médio, ignorando o fato de que a tendência de implantar o inglês nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental, ou mesmo na Educação Infantil, é cada vez maior. 

Assim, a formação continuada é uma forma de preencher as lacunas deixadas na formação inicial. 

Reconhecendo essa necessidade, a PMSP tem realizado cursos e oficinas de ensino de língua inglesa para 

o Ensino Fundamental I aos docentes dessa área na RME (Rede Municipal de Ensino). Entretanto, os 

cursos aconteceram depois do início das aulas, quando os professores já enfrentavam o novo desafio que 

representava o ensino de inglês para crianças sem um diálogo prévio com o cotidiano da sala de aula.   

Além disso, há outros aspectos relacionados à situação do ensino de língua inglesa nas escolas 

públicas que devem ser considerados como a falta de recursos materiais, o grande número de alunos por 

sala, a desvalorização da disciplina, a baixa carga horária, a falta de diretrizes curriculares para o Ensino 

Fundamental I e falta de investimento em formação continuada.  

Dada esta situação, orienta esta pesquisa a hipótese de que, apesar dos cursos e oficinas auxiliarem 

o trabalho dos professores ao fornecerem diretrizes metodológicas e sugestões de atividades que podem 

ser aplicadas, ainda não são suficientes para atender às demandas formativas dos docentes, pois não há 

continuidade nas ações formativas. Além disso, a concepção de formação muitas vezes se resume à 

capacitação técnica.  

 

2.4 Procedimentos de pesquisa2 

 A pesquisa foi realizada por meio de análise de documentos relativos ao programa Língua 

Inglesa no Ciclo, questionários e entrevistas com os principais agentes envolvidos no processo de 

formação continuada de docentes: dois formadores, um representante da SME responsável pelas ações de 

formação para professores de língua inglesa e seis professores de inglês que atuam no Ensino 

Fundamental I da PMSP.  

 

Análise documental 

 

De acordo com Lüdke e André (2008), apesar da análise documental ser pouco explorada nas 

pesquisas em educação, ela pode ser uma técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos ao 

                                                 
2A pesquisa obedeceu às disposições do Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

segundo o qual, o pesquisador assume a responsabilidade de preservar os direitos, dignidade e anonimato dos sujeitos e 

instituições da pesquisa, mantendo em sigilo quaisquer informações que possam identificá-los e tomando as medidas 

necessárias para minimizar riscos de constrangimentos e maximizar os possíveis benefícios. 
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complementar informações obtidas por outras técnicas ou desvelando aspectos novos. Além disso, como 

afirma Giovanni (1999), a análise documental auxilia na composição do perfil ou contexto de fatos, 

instituições e sujeitos em estudo.  

São considerados documentos: legislações, arquivos, atas, diários de classe, planos de ensino, 

cadernos de alunos, entre outros.  

Levando estes aspectos em consideração, foram analisados os seguintes documentos: 

- legislações referentes ao programa Língua Inglesa no Ciclo e os cursos de formação; 

- material distribuído na oficina Teaching English to Young Learners; 

- Documento Direitos de Aprendizagem dos Ciclos Interdisciplinar e Autoral – Língua inglesa. 

 

Questionário 

  

A fim de complementar o levantamento de dados sobre o perfil dos sujeitos desta pesquisa (06 

professores, 02 formadores e 01 gestor responsável pela área de Língua Inglesa na SME), foi realizado 

um questionário em que os participantes forneceram dados como formação inicial, experiência 

profissional, entre outros.  

  

Entrevistas 

 

Para cumprir os objetivos de identificar quem são os gestores responsáveis pelo programa, 

formadores e professores cursistas e o que eles pensam, foram realizadas entrevistas com os sujeitos 

envolvidos no programa Língua Inglesa no Ciclo. 

De acordo com Lüdke e André (2008), “(...) a grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas 

é que ela permite a captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo 

de informante e sobre os mais variados tópicos” (p.34). Além disso, como se realiza de maneira 

exclusiva, permite correções e adaptações que a tornam eficaz na obtenção de informações desejadas. As 

autoras afirmam ainda que ao entrevistarmos pessoas como professores, alunos, diretores ou pais de 

alunos sobre assuntos relativos ao cotidiano escolar, tratamos de assuntos familiares a eles e certamente 

discorrerão com facilidade. 
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Construção e teste dos instrumentos para a coleta dos dados 

Para esta pesquisa foram construídos e testados roteiros para análise de documentos e para 

entrevistas semi-estruturadas com professores formadores, professores cursistas e gestores responsáveis 

pelo programa Língua Inglesa no Ciclo3.  

Os roteiros para análise documental e para as entrevistas, bem como o questionário foram 

construídos tendo por base as questões de pesquisa, os objetivos, as hipóteses e os conceitos teóricos 

norteadores da pesquisa. Estão disponíveis, respectivamente, nos Anexos 1, 2 e 3. 

 

Organização e análise dos dados 

 

 Os dados obtidos foram reunidos em quadros e tabelas, procurando organizar as diferentes 

informações obtidas, de forma a responder às questões, objetivos e hipóteses norteadores da pesquisa. 

 

___________________________________ 

 

 

Finalmente, resta acrescentar a esta Introdução que a dissertação está organizada em 04 capítulos, 

a saber: no Capítulo I será apresentada a construção do referencial teórico norteador desta pesquisa, no 

qual incluem-se discussões sobre a formação como desenvolvimento profissional docente e sobre o 

ensino de língua inglesa para crianças. Encerra o capítulo uma breve discussão sobre a existência – ou 

inexistência – de uma idade certa para iniciar o aprendizado de uma língua estrangeira.  

O Capítulo II é dedicado à contextualização da pesquisa, no qual será explicada a implantação da 

língua inglesa nos anos iniciais do Ensino Fundamental na PMSP e apresentadas as portarias referentes. 

Além disso, serão listados os cursos de formação continuada oferecidos até o momento, as portarias 

norteadoras e materiais fornecidos nas primeiras oficinas. O capítulo será concluído com uma breve 

análise da portaria e de alguns documentos referentes aos cursos.  

No Capítulo III serão apresentados os dados da pesquisa e respectivas análises.  

Encerram o trabalho as Considerações Finais, considerando as intenções e ações previstas e 

realizadas na rede de ensino municipal paulistana para a formação continuada de professores de língua 

inglesa para crianças desta mesma rede. 

                                                 
3Os roteiros foram elaborados com base nas pesquisas: MORETTI, Lindiane Viviane. Os formadores e o desenvolvimento 

profissional de professores de inglês: diferentes olhares, diferentes práticas. Dissertação (Mestrado em Educação) – 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014 e ONOFRE, Márcia Regina. O programa de formação continuada da SEE/SP 

(1997-1998) na visão de docentes formadores, professores participantes e especialistas de educação. Dissertação (Mestrado 

em Educação) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Araraquara, 2000. 
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CAPÍTULO 1: FORMAÇÃO DOCENTE E O ENSINO DE INGLÊS PARA 

CRIANÇAS  

 

 

1.1 Formação como desenvolvimento profissional docente 

 

Muitos pesquisadores têm escrito sobre a influência que as mudanças sociais exercem na 

sociedade propriamente dita, na educação, nas escolas e no trabalho docente. Sabe-se que esta profissão é 

uma “profissão do conhecimento”. A justificativa do trabalho docente baseia-se no compromisso com o 

saber e em transformá-lo em aprendizagem significativa para os alunos. Para que isto seja possível, é 

necessário que os professores tenham a consciência da importância de ampliar, profundar e melhorar sua 

competência profissional e pessoal. Ser professor no século XXI pressupõe assumir que o conhecimento e 

os alunos se transformam em velocidade maior à que estávamos habituados e para garantir o direito de 

aprendizagem dos alunos, precisamos fazer um esforço redobrado para continuar a aprender 

(MARCELO, 2009, p.8). 

Roldão (2007) também aborda as mudanças na educação quando afirma que a função de ensinar 

não é mais definível pela simples passagem de saber, não por razões ideológicas ou opções pedagógicas, 

mas por razões sócio-históricas. A noção de ensinar entendida como transmissão de um saber deixou de 

ser socialmente útil em um tempo de amplo acesso à informação. Em vez disso, ela é caracterizada pela 

figura da dupla transitividade e pelo lugar da mediação. Nesta leitura, ensinar configura-se como a 

especialidade de fazer alguém aprender alguma coisa (p.95).  A autora destaca a relação particular do 

caminho para a profissionalização docente a dois processos sociais distintos: um extrínseco, de natureza 

político-organizativa: a institucionalização da escola como organização pública e do currículo que a 

legitima a partir da necessidade de alfabetizar a população e viabilizar um maior grau de politização. 

Outro, de natureza intrínseca, está associado “à necessidade de legitimar o grupo social de docentes pela 

posse de determinado saber distintivo: a afirmação de um conhecimento profissional específico” (p.96).  

Sobre o lugar do conhecimento na definição da profissão docente, Roldão afirma que todas as 

profissões se construíram e foram reconhecidas na posse de um saber próprio, distinto e exclusivo 

daquele grupo de profissionais. No caso dos professores, seja a função ou o conhecimento profissional 

tem sido contaminado por  

 

(...) uma tendência para a difusão envolvida de uma discursividade humanista abrangente, que não permite 

aprofundar a especificidade da função nem do saber; por outro lado (...) por uma orientação para a 

especificação operativa, associada à redução do ensino à ações práticas que se esgotam na sua realização, em 

que o saber é mínimo e a reflexão dispensável, e que acabam traduzindo-se numa tecnização da atividade 

(ROLDÃO, 2007, p.97). 
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 Por isso, a autora afirma que o conhecimento profissional é o “elo mais fraco” da profissão 

docente. Ela menciona ainda alguns fatores que dificultam no esclarecimento da especificidade do 

conhecimento profissional docente. Entre esses fatores, estão a complexidade da função, a miscigenação 

de elementos profissionais e pessoais no desempenho do professor e a preexistência da ação de ensinar 

ante a formalização da formação para ensinar, que articula os corpos de saber necessários à formação de 

alguém que ensina. A atividade de ensinar foi praticada muito antes de se produzirem conhecimento 

sistematizado sobre ela. É nesta interface teoria-prática que se jogam as grandes questões relativas ao 

conhecimento profissional docente que estão na agenda da formação e profissionalização dos docentes.  

Roldão (2007) destaca ainda alguns aspectos que diferenciam o conhecimento profissional docente 

de outros conhecimentos. Um deles é sua natureza compósita, ou seja, é constituído por lógicas 

conceitualmente incorporadoras: não basta que se integrem os conhecimentos de várias naturezas, mas 

que eles se transformem. O segundo elemento é a capacidade analítica e o fato de que este exercício 

permanente se opõe ao agir docente rotineiro. Em ouras palavras, não é a perícia técnica da aula que faz a 

especificidade do saber docente, porém, o conhecimento profissional exige o domínio de muito saber 

técnico. Isto só se converte em conhecimento profissional quando “se exerce o poder conceptualizador de 

uma análise sustentada em conhecimentos formalizados e/ou experienciais, que permite dar e identificar 

sentidos, rentabilizar ou ampliar potencialidades de ação diante da situação com que o profissional se 

confronta” (p.100)4. O terceiro elemento destacado por Roldão é a natureza mobilizadora e interrogativa, 

uma vez que o conhecimento profissional docente requer o questionamento permanente da ação prática e 

do conhecimento previamente adquirido. O quarto gerador de especificidade é a meta-análise, que requer 

uma postura de distanciamento e autocrítica. Finalmente, o último fator de especificidade é a 

comunicabilidade e circulação.  

Roldão conclui que a chamada “ênfase praticista”, dominante na cultura profissional dos 

professores, não contribui para o crescimento da profissão.  

Com base em autores como: Heideman, Fullan, Oldroyd & Hall, Day e Bredeson, Marcelo (2009, 

p. 10) destaca as seguintes definições de desenvolvimento profissional docente: 

- implica a adaptação à mudança com o objetivo de modificar as atividades de ensino-

aprendizagem, alterar as atitudes dos professores e melhorar os resultados escolares dos alunos; 

- o desenvolvimento profissional do professor inclui qualquer atividade ou processo que tenta 

melhorar destrezas, atitudes, compreensão ou atuação em papéis atuais ou futuros; 

- “implica a melhoria da capacidade de controle sobre as próprias condições de trabalho, uma 

progressão de status profissional e na carreira docente”; 

                                                 
4 Grifo da autora. 
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- é o processo mediante o qual os professores reveem, renovam e desenvolvem o seu compromisso 

como agentes de mudanças; 

- “oportunidades de trabalho que promovem nos educadores capacidades criativas e reflexivas 

(...)”. 

Assim, pode-se concluir que o desenvolvimento profissional docente é um conceito que envolve 

um processo e deve ser contextualizado no local de trabalho do professor – a escola. Este conceito 

modificou-se nas últimas décadas devido às mudanças na compreensão dos processos de aprender e 

ensinar. Entretanto, de acordo com a mais recente perspectiva, apresenta as seguintes características: 

1. É um processo a longo prazo e as experiências são consideradas mais eficazes se permitirem 

que os professores relacionem as novas experiências com seus conhecimentos prévios; 

2. Tem lugar em um contexto concreto; 

3. É um processo que tende a reconstruir a cultura escolar; 

4. O professor é visto como um prático reflexivo e vai adquirindo mais conhecimentos a partir de 

uma reflexão sobre sua experiência; 

5. É um processo colaborativo; 

6. Pode adotar diferentes formas em diferentes contextos (MARCELO, 2009, pp. 10-11). 

Barroso (1997), ao estabelecer uma relação entre “formação” e “desenvolvimento organizacional”, 

afirma que, em Portugal, houve duas fases que permitem descrever esta relação: a primeira é 

genericamente designada “da marginalidade à mediação” e iniciou-se na década de 1970. Este período foi 

marcado pelo modelo escolar, destinado a recuperar déficits da qualificação dos professores. As 

modalidades de organização pedagógica que emergiram com o desenvolvimento da formação contínua 

estavam marcadas pelo modelo escolar e a formação contínua era vista como “educação recorrente” e 

“formação inicial retardada”. Segundo o autor, esta formação é centrada em um processo de transmissão 

de conhecimentos, no qual os formandos não participam da definição dos objetivos ou das explicações 

dos conteúdos. Do ponto de vista organizacional, integra-se em um modelo taylorista de organização dos 

trabalhos, marcada pela separação rígida das estruturas, dos programas, dos conteúdos e dos formandos, 

além da distinção clara entre decisores-conceptores.  

A segunda fase definida por Barroso é a denominada “da mediação à integração”. Na década de 

1980, emergiram novas práticas de formação mais integradas na organização e abertas à participação dos 

trabalhadores. O autor destaca, entretanto, o advento da formação centrada na escola, isto é, “uma 

formação que faz do estabelecimento de ensino o lugar onde emergem as atividades de formação dos seus 

profissionais, com fim de identificar problemas, construir soluções e definir projetos” (p.74). Para isso 

acontecer, é preciso que sejam criadas condições para que se produza uma relação entre “saber” e “poder” 
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nas escolas. Entre outras coisas, isto significa desenvolver uma gestão participativa e que existam 

lideranças capazes de “empreender” as mudanças necessárias para que a formação resulte na inovação e 

no desenvolvimento organizacional da escola. Para que isto seja possível, é fundamental que a própria 

organização valorize a experiência dos trabalhadores e crie condições para que eles participem das 

decisões. 

Já Candau (1996), no Brasil, divide a problemática da formação continuada de professores em três 

momentos distintos:  

 1 -  a perspectiva clássica, cuja ênfase é a “reciclagem” dos professores. Como a própria palavra 

sugere, isto significa atualizar a formação recebida. O professor, já na atividade profissional, volta à 

universidade para fazer cursos específicos ou frequentam cursos realizados pelas próprias secretárias de 

educação. Nesta perspectiva, o locus privilegiado da formação é o espaço considerado tradicionalmente 

como locus da produção de conhecimento: a universidade ou espaços articulados com ela. As iniciativas 

neste sentido podem assumir diferentes modalidades: universidades oferecem vagas em seus cursos de 

graduação e licenciatura aos professores em exercício através de convênios com secretarias de educação; 

são estabelecidos convênios para cursos de especialização ou aperfeiçoamento para a reciclagem do corpo 

docente; promoção de cursos pelas próprias secretarias de educação; a adoção de uma escola por alguma 

universidade ou empresa, que estabelece formas específicas de colaboração. A autora questiona se, por 

trás dessa visão considerada “clássica”, não está presente uma concepção dicotômica entre teoria e 

prática, os que produzem conhecimento e os que recebem. 

 2 – A valorização do saber docente. Candau considera fundamental o reconhecimento e a 

valorização do saber docente nas práticas de formação continuada, principalmente os saberes da 

experiência. Estes saberes são fundamentados no trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio. É 

por meio desses saberes que os professores julgam a formação que recebem, a pertinência ou o realismo 

das reformas que lhes são propostas e concebem modelos de excelência profissional. O saber docente é 

descrito de três maneiras: plural, estratégico e desvalorizado. Plural porque é constituído dos saberes das 

disciplinas, dos saberes curriculares, dos saberes profissionais e da experiência. É estratégico porque “os 

professores ocupam uma posição especialmente significativa no interior das relações complexas que 

unem as sociedades contemporâneas aos saberes que elas produzem e mobilizam com diversos fins” 

(p.146). Desvalorizado porque o corpo docente não é valorizado frente aos saberes que possui e que 

transmite, apesar de ocupar uma posição estratégica no interior dos saberes sociais.  

 3 – O ciclo de vida dos professores. Segundo a autora, existem cinco etapas básicas no percurso 

profissional de professores (extraídas dos estudos de Huberman): a entrada na carreira (etapa de 

“sobrevivência e descoberta”), a estabilização (fase de identificação profissional e segurança), 

diversificação (momento de questionamentos, experimentação e buscas plurais), serenidade e distância 
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afetiva e/ou de conservadorismos e lamentações e, finalmente, o momento de recuo e desinvestimento, 

típicos do final da carreira profissional.  

 A autora distingue estes momentos da vida profissional docente para defender a tese de que as 

necessidades de cada profissional são muito distintas de acordo com o momento profissional que ele vive. 

Assim, é necessário romper com modelos padronizados de formação que ignoram as necessidades 

específicas de cada momento profissional. A formação continuada não deve ser, portanto, concebida 

como um processo de acumulação de conhecimento, de cursos ou de técnicas, mas sim um trabalho de 

reflexividade crítica.  

Raymond e Tardif (2000) afirmam que novas situações de trabalho exigem o desenvolvimento de 

saberes oriundos do próprio processo de trabalho e estes são temporais, pois são construídos 

progressivamente durante um período de aprendizagem variável. Essa dimensão temporal ocorre pelo fato 

de que essas situações exigem conhecimentos, competências, aptidões e atitudes específicas que só 

podem ser adquiridas em contato com as mesmas situações (p.211).  De acordo com os autores, os 

saberes que servem de base para o ensino, no ponto de vista dos professores, não se limitam a conteúdos 

circunscritos que dependeriam de um conhecimento especializado. Eles abrangem uma grande 

diversidade de objetos, questões e de problemas relacionados ao trabalho.  

Os autores afirmam ainda que há dois fenômenos que se destacam na formação desses saberes: a 

trajetória pré-profissional e a trajetória profissional. Professores são trabalhadores que estiveram imersos 

em seu ambiente de trabalho por anos antes mesmo de começarem a trabalhar e o legado da socialização 

escolar permanece com força através do tempo. A identidade pessoal e o conhecimento prático dos 

professores também são modelados pelas experiências escolares anteriores e pelas relações com 

determinados professores. A trajetória profissional desenvolve saberes no âmbito de uma carreira, ou seja, 

ao longo de um processo temporal de vida profissional de longa duração. Do ponto de vista profissional, 

saber viver em uma escola é tão importante quanto saber ensinar em sala de aula. 

Nessa mesma direção, Adorno (1998), ao escrever sobre os exames de filosofia realizado com 

candidatos a professores de Ensino Médio na Alemanha, destaca a importância da formação do 

profissional docente como intelectual, pois a mera necessidade de atender à demanda de professores não 

deve favorecer aqueles que provavelmente acabarão prejudicando a própria demanda de docentes. Assim, 

a referida avaliação tem o objetivo de verificar se aqueles que terão responsabilidade pelo 

desenvolvimento real e intelectual do país, enquanto professores, são intelectuais ou meros profissionais. 

Para Adorno, o exercício intelectual é a formação constituída na experiência formativa, que não se 

restringe à frequência a cursos específicos, mas inclui a formação cultural, em que o sujeito se apropria da 

cultura. Entretanto, segundo o autor, a conclusão se alguém é ou não um intelectual se manifesta em seu 
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próprio trabalho e no todo social do qual faz parte, em detrimento da ocupação com a disciplina. Adorno 

conclui que a universidade muitas vezes não proporciona o que exigem dos candidatos.  

 

1.2 Ensino de inglês para crianças 

 

Segundo Cameron (2001), algumas características da aprendizagem em crianças são: 

1. As crianças geralmente são mais entusiasmadas como aprendizes; 

2. Elas querem agradar o professor e não seus pares; 

3. Arriscam-se em atividades mesmo que não compreendam como e porque devem fazê-la; 

4. Perdem o interesse mais rapidamente que alunos mais velhos; 

5. Não conseguem usar a língua para falar da língua, ou seja, não têm acesso à metalinguagem que 

professores usam para explicar gramática; 

6. Geralmente, crianças são menos inibidas que alunos adultos para falar uma nova língua e este fato, 

aparentemente, pode ajudá-las a terem uma pronúncia mais próxima aos falantes nativos.5 

Halliwell (1992) aponta mais algumas características das crianças como aprendizes de língua 

estrangeira. A autora afirma que elas não chegam em sala de aula de mãos vazias, mas possuem 

habilidades, características e uma série de instintos já bem estabelecidos que podem ajuda-las a aprender 

uma nova língua. Como exemplo destas características, Halliwell destaca que crianças: 

- já são muito boas em interpretar significados sem necessariamente entender palavras 

individualmente; 

- possuem uma grande habilidade em utilizar uma linguagem limitada de forma criativa; 

- com frequência aprendem indiretamente e não diretamente; 

- têm prazer em descobrir e criar diversão no que fazem; 

- têm imaginação pronta; 

- acima de tudo, têm prazer em falar.6 

Halliwell explica que crianças entendem o que é falado antes mesmo de compreenderem palavras 

isoladas. Entonação, gestos, expressões faciais, ações e contexto ajudam a dizer a elas o provável 

significado de palavras e frases desconhecidas. Ao compreender a mensagem desta maneira, as crianças 

começam a entender a língua.  

Apesar de serem apenas algumas generalizações, os aspectos mencionados acima fornecem certos 

princípios norteadores para o planejamento de aulas para crianças. Um deles é o de que, segundo Villani 

(2013), as metodologias tradicionais de tradução, listas de vocabulário e regras gramaticais são 

                                                 
5Tradução livre pela autora desta Dissertação. 
6Tradução livre pela autora desta Dissertação. 
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ineficientes. O ensino dentro de um contexto, feito de maneira mais simples possível e com oportunidades 

para o uso na comunicação mostra-se mais produtivo. Como já apontava Vygotsky (apud VILLANI, 

2013), a interação social através da linguagem é fundamental para o desenvolvimento cognitivo. A fim de 

proporcionar oportunidades de interação social para as crianças em sala de aula, o lúdico exerce um papel 

importante no aprendizado, já que é através da brincadeira que a criança busca, em processos 

colaborativos com outras crianças, satisfazer suas necessidades de interagir com seus pares. Além disso, 

elas são usadas como situações de uso da língua e como forma de motivação para o aprendizado, já que 

crianças apresentam maior resistência ao ensino formal e dirigido. Evita-se também que a criança perca o 

interesse pela atividade, pois seu tempo de atenção é curto (VILLANI, 2013). Para Halliwell (1992), 

atividades lúdicas como jogos são importantes porque criam nos alunos uma necessidade de comunicação 

e uma imprevisibilidade da linguagem necessária para a realização da atividade, o que as incentiva a 

construir a linguagem ativamente por conta própria.  

 Nessa perspectiva, conforme defende Santos (2009), a aprendizagem da língua deve oferecer 

oportunidades para o desenvolvimento de diferentes habilidades linguísticas, contemplando atividades 

que desenvolvam escuta, fala, leitura e escrita. Segundo a pesquisadora, é importante ainda dar a 

oportunidade de desenvolver estratégias sociais e afetivas de forma que “os aprendizes adquiram a 

consciência de como sua aprendizagem é influenciada por emoções e sentimentos, o que implica 

confiança e autoestima, que podem ser alcançadas mediante um ambiente encorajador, sobretudo por 

parte do professor” (p.36).   

Há ainda controvérsias sobre em que momento cada habilidade deve ser ensinada, especialmente 

quando se trata de leitura e escrita. Entretanto, há um consenso ao afirmar que atividades de audição são 

extremamente importantes nas aulas de línguas, pois fornecem dados linguísticos com os quais os alunos 

começam a entender como a língua funciona. Aprendizes iniciantes conseguem entender mais do que 

falar e não devem ser cobrados quanto à escrita ou fala antes de estarem preparados para isso. 

Recomenda-se ainda que o professor use a língua alvo nas aulas para fornecer input que permita a 

familiarização das crianças com o novo idioma, proporcionando um processo similar à aquisição da 

língua materna. Este aspecto pode causar alguma insegurança aos professores, possivelmente por 

sentirem dificuldade em se expressar em língua estrangeira (SANTOS, 2009).  

Já em relação à leitura e escrita, ainda de acordo com Santos (2009), existe um consenso de que 

devem ser ensinadas, porém somente após o desenvolvimento destas habilidades em língua materna. A 

leitura pode ser desenvolvida de diversas formas, como a leitura de palavras ou o aprendizado de sons e 

letras, desde que não estejam descontextualizadas. Leituras de histórias também exercem um papel 

importante neste ensino.  
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Cameron (2001) afirma que a divisão tradicional da língua, feita pela linguística aplicada – ouvir, 

escutar, ler e escrever – é inapropriada, pois crianças que começam a aprender uma LE muito cedo podem 

deparar-se apenas com a linguagem oral por muitos anos. Por isso, a autora propõe uma divisão 

alternativa ao ensino fragmentado em quatro habilidades, substituindo-o por uma prática natural da 

linguagem em situações reais de uso.  

Em relação às possibilidades de atividades a serem realizadas em sala de aula, Santos (2009) 

ressalta que as pessoas aprendem de modos diversos e é natural do ser humano adotar diferentes 

estratégias, o que também se aplica no caso de crianças aprendendo uma LE. Por isso, estimula-se o uso 

da língua alvo em sala de aula para que a comunicação ocorra em situação real. Uma das possíveis 

estratégias é o uso de frases ou expressões que aprendem ouvindo outras pessoas em distintas situações. 

Conforme explica a pesquisadora: 

 

São o que comumente chamamos de chunks, quer dizer, porções/pedaços da língua que são usados na 

conversação, extremamente úteis em estágios iniciais de aprendizagem de línguas, visto que habilitam os 

aprendizes a participarem efetivamente da conversa em situações comunicativas reais e são provenientes 

de atividades de ação, músicas, rimas, poemas, teatro e rotinas de sala de aula, como por exemplo, 

cumprimentos, comandos, etc; situações que os envolvem em um clima de diversão, de modo que o 

contato com a língua lhe seja prazeroso. A música e o ritmo, por exemplo, são partes essenciais na 

aprendizagem de LEC. Outro instrumento que também pode ser usado pelos professores de línguas, 

graças à forte ligação com a cultura de seu povo falante, é o chant (poema ou texto) com ritmo bastante 

marcado, no entanto, sem melodia. (SANTOS, 2009, p.41) 

 

Seccato (2010), ao abordar o planejamento do ensino infantil, defende que o professor deve 

atentar-se a itens relacionados ao seu público-alvo, a criança. Para isso, o educador e a instituição devem 

ter a consciência de que educar significa propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens 

orientadas de forma integrada e que contribuam para o desenvolvimento de capacidades da criança de 

relação interpessoal, de ter uma atitude de aceitação, respeito e confiança e o acesso ao conhecimento da 

realidade social e cultural. Sob a perspectiva do direito da criança de ser inserida na sociedade através da 

educação, a língua inglesa é um instrumento mediador, já que no contexto de uma sociedade globalizada, 

na qual tudo acontece de forma instantânea devido a rapidez da informação, o inglês se tornou o principal 

meio facilitador de comunicação.  

Neste contexto, em que se recomenda a ênfase na oralidade, na interação e no lúdico, é importante 

a discussão sobre avaliação da aprendizagem. Rocha (2006) destaca a importância de incluir o aspecto 

qualitativo neste processo, atentando-se a fatores como o porquê, o como, o o que e o para que os alunos 

aprendem. Ioannou-Georgiou e Pavlou (apud ROCHA, 2006) afirmam ainda que as razões para avaliar a 

criança em sua aprendizagem de LE devem recair sobre “a importância de monitorar e auxiliar o seu 

progresso, estimular a motivação mediante os resultados positivos obtidos, planejar trabalhos futuros, 

bem como fornecer informações para as autoridades envolvidas e, principalmente para a criança e seus 
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pais” (p.92). Assim, a avaliação deve ser formativa (ao buscar o aumento da motivação da criança), 

somativa (ao fornecer informações ao aluno sobre seu progresso), informativa (já que busca conscientizar 

alunos, pais e autoridades responsáveis sobre o desenvolvimento do aprendiz), diagnóstica (pois monitora 

as necessidades individuais do aluno) e avaliativa (já que a avaliação é um instrumento para identificar 

metas alcançadas).  

 

1.2.1 A questão da idade: quanto mais cedo melhor? 

 

Outra importante questão a ser discutida quando se trata de ensino de línguas estrangeiras para 

crianças é a existência (ou inexistência) de uma faixa etária ideal para iniciar. Em sua pesquisa realizada 

com professores de inglês de uma rede pública, Rodrigues (2005) afirma que em um primeiro 

levantamento, 65% dos participantes apoiaram-se na crença de que se deve iniciar o ensino da língua o 

mais cedo possível para justificar o ensino de inglês no Ensino Fundamental I. Em um segundo 

levantamento, 43,3% manteve a mesma afirmação de que a criança tem maior facilidade para aprender 

uma LE. A “maior facilidade” atribuída pelos professores participantes, segundo a pesquisadora, deve-se 

a dois fatores: à Etapa de Desenvolvimento Cognitivo dos Aprendizes (EDCA) e Fatores Afetivos e 

Motivacionais (FAM). As respostas relacionadas ao primeiro aspecto aparecem em afirmações como a de 

que o aparelho fonador da criança ainda está em desenvolvimento e por isso aprende a pronúncia com 

mais facilidade ou de que a criança tem mais facilidade de aprendizagem porque suas habilidades 

cognitivas ainda estão em desenvolvimento. Entretanto, Rodrigues (2005) afirma que, apesar de existirem 

muitos estudos sobre o tema, não existe um repertório que viabilize conclusões sobre a crença de que 

quanto mais cedo um aprendiz inicia o estudo de uma LE, melhores os resultados no desenvolvimento de 

suas competências linguísticas e comunicativas. As pesquisas mostram que, enquanto crianças parecem 

ter maior índice de aproveitamento que adultos em aspectos como a pronúncia quando estão em 

ambientes com grande exposição à LE, adolescentes e adultos sobressaem-se em aspectos morfológicos e 

sintáticos quando a aprendizagem ocorre em situações formais.  

Já a relação idade x FAM aparece quando professores afirmam que as crianças são mais motivadas 

a aprender, mais participativas e interessadas. Entretanto, conforme conclui Rodrigues (2005), também 

não há consenso nas pesquisas sobre este aspecto, pois é um campo de investigação em que características 

e métodos de cada pesquisa fazem emergir diversas maneiras de compreender as diferenças individuais e 

seu papel no aprendizado de uma língua. Lima (2008) também constata que esta crença é difundida entre 

professores, porém baseiam-se mais em experiências e intuições do que em pesquisas. De acordo com 

Castro (1996, apud LIMA, 2008) acreditava-se ainda que aprender uma segunda língua durante a 

alfabetização poderia prejudicar o desenvolvimento da língua materna. Porém, Lima (2008) menciona 
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que, segundo a psicologia Vygotskiana – que se refere à relação entre pensamento e linguagem – defende-

se que o aprendizado de uma LE nesta fase contribui para o aprendizado da língua materna.  

Lima e Margonari (2010) afirmam que, embora a idade tenha grande relevância no processo de 

aprendizagem, não é o único fator que a influencia, pois fatores como a atuação do professor, as 

oportunidades, a motivação para aprender e as diferenças individuais também são importantes. De acordo 

com as autoras: 

 

O estudo de caso realizado por Pires (2004), por exemplo, mostra que os estilos pedagógicos e o nível de 

proficiência dos professores influem no processo de aprendizagem das crianças, sendo essencial que o 

professor tenha experiência e conhecimento dos métodos e das técnicas de ensino para essa faixa etária, 

como, por exemplo, a Resposta Física Total (TPR – Total Physical Response) e que seja especializado na 

língua, caso contrário o aluno pode criar aversão a ela ou aprender um “pseudo-inglês”, ou seja, 

conteúdos errados em termos de pronúncia e de estruturas gramaticais.7 (p.190) 

 

 

 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 Portanto, o que se constata com o conjunto de leituras até aqui analisado é que a formação e 

preparo do s professores constituem a chave para a aprendizagem dos alunos e para a consecução das 

propostas educacionais. É nessa direção que são analisadas no Capítulo 2, a seguir, a inserção da Língua 

Inglesa no currículo do ensino fundamental I do município de São Paulo e a formação continuada prevista 

para os professores de Língua Inglesa para crianças. 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Grifos das autoras. 
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CAPÍTULO 2:  A INSERÇÃO DA LÍNGUA INGLESA NO CURRÍCULO E A 

FORMAÇÃO PREVISTA 
 

Neste capítulo, serão contextualizados a implantação do Programa Língua Inglesa no Ciclo e os 

cursos de formação continuada ofertados aos professores de Língua Inglesa que lecionam crianças do 1º 

ao 5º ano. Para isto, serão relatadas as portarias relacionadas ao tema e materiais fornecidos aos cursistas 

das primeiras oficinas. 

Outros documentos relativos a este ensino serão apresentados e analisados posteriormente.  

 

2.1 O Programa Língua Inglesa no Ciclo nas escolas municipais de São Paulo 

 

No dia 05 de novembro de 2011, a PMSP publicou a Portaria nº 5361 em Diário Oficial, 

instituindo o Programa Língua Inglesa no Ciclo, que inseriu a língua inglesa no currículo do 1º ao 5º ano 

do Ensino Fundamental. Na época, o prefeito da cidade era Gilberto Kassab (cujos mandatos abrangeram 

o período de 2006 a 2012) e o Secretário de Educação, Alexandre Schneider. A Portaria apresentou 

diretrizes, justificativas e normas para a implantação do programa.  

Foi determinada a carga horária de 2 horas-aula por semana (a mesma carga horária para as aulas 

de inglês das turmas de 6º a 9º ano) e que as aulas seriam ministradas por professores de Ensino 

Fundamental II e Médio que titularizam o componente curricular Inglês acompanhados pelo professor 

regente da classe. O documento não especifica que disciplina teria sua carga horária reduzida para a 

introdução da língua inglesa no currículo, já que não houve alteração da carga horária total de aulas dos 

alunos.  

Em termos gerais, o documento destaca a importância da língua inglesa como meio de inserção 

cultural, política e tecnológica no mundo globalizado e defende a antecipação do contato com a língua 

como possibilidade de ampliação de conhecimentos culturais.  

Em relação às diretrizes metodológicas e pedagógicas, o documento determina que para os 1ºs, 2ºs 

e 3ºs anos do Ciclo I as atividades devem ter o objetivo de “iniciação da Língua Inglesa em situações 

sociais do cotidiano por meio de práticas de escuta, leitura e produção oral com aprofundamento e oferta 

de novos desafios que exijam maior complexidade, na medida do desenvolvimento dos alunos”.  Para os 

4ºs e 5ºs anos devem ser propostas atividades que envolvam práticas de escuta, leitura, produção oral e 

produção escrita. 

A Portaria prevê ainda a compra de materiais como livros paradidáticos, jogos, CDs e brinquedos 

que favoreçam a aprendizagem, além da formação de professores. Entretanto, apesar de reconhecer a 

necessidade de formação de docentes, a portaria prevê apenas que caberá à Secretaria Municipal de 
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Educação (SME), por meio das Diretorias de Orientação Técnica (DOT), realizar cursos de formação de 

professores. 

Apenas no dia 24 de fevereiro de 2012, após a atribuição de aulas e início do ano letivo, foi 

publicado em Diário Oficial o Comunicado nº 229 (SÃO PAULO, 2012) que convocava os professores de 

língua inglesa do Ensino Fundamental I (um por Unidade Escolar) para a participação nas oficinas “O 

Ensino de Língua Inglesa para Crianças”. O documento comunicava ainda que a Fundação de Apoio à 

Faculdade de Educação (FAFE/USP) seria a responsável pelas oficinas.  

Após a realização da primeira oficina, outras formações foram realizadas, algumas em caráter 

optativo e outras obrigatórias. Seguem abaixo descrição de publicações anunciando algumas delas: 

- Comunicado nº 1317, publicado em Diário Oficial no dia 04 de outubro de 2013: comunica a 

realização da formação “O Ensino de Língua Inglesa no Ensino Fundamental – Ciclo I” e justifica 

reconhecendo a necessidade de investir solidamente na formação dos professores especialistas em língua 

inglesa para o aprimoramento do trabalho. Apresenta também o conteúdo, o cronograma e afirma que a 

regência será realizada por formadores convidados e supervisionada por DOT (SÃO PAULO, 2013); 

- Portaria nº 3957, publicada em 24 de junho de 2015: convoca os professores de Inglês que 

ministram aulas no 4º e 5º ano para participarem do seminário “A língua inglesa como caminhos para a 

interação nas relações sociais”. Nesta publicação, a PMSP apenas anuncia a convocação, o cronograma e 

a dispensa de ponto para os professores participantes, sem especificar quem será o responsável pela 

regência (SÃO PAULO, 2015); 

- Comunicado nº 696, publicado no Diário Oficial do dia 02 de junho de 2016: comunica a 

realização de curso de formação para docentes de língua inglesa do 1º ao 5º ano. Segundo a publicação, o 

curso tem como objetivos envolver os professores no processo de desenvolvimento pedagógico, refletir 

sobre a língua estrangeira no ambiente de ensino e aprendizagem e potencializar o trabalho com conceitos 

relacionados ao ensino de língua inglesa. Anuncia também que a responsável pela regência será a Cultura 

Inglesa, apresentando o nome do formador.  (São PAULO, 2016). 

De acordo com dados do site da SME, a cidade de São Paulo possui um total de 496 escolas de 

Ensino Fundamental8 nas quais atuam 1510 professores de língua inglesa. Para esta pesquisa foi realizada 

uma busca por docentes que atuem no Ensino Fundamental I para coleta de dados. Segundo dados 

                                                 
8  Este número inclui Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF), Escolas Municipais de Ensino Fundamental 

e Médio (EMEFM) e Centros Educacionais Unificados – EMEF (CEU-EMEF). Fonte: 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visualizar/PortalSMESP/Numeros-da-Secretaria (acessado em 

28/08/2016). 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visualizar/PortalSMESP/Numeros-da-Secretaria
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fornecidos pelo Portal da Transparência da Prefeitura de São Paulo, a SME possui 1188 professores de 

inglês atuando no Ensino Fundamental I e 245.533 alunos de 1º a 5º ano, na data base de 31/12/2016. 9 

 

2.2 Breve histórico da política de formação continuada da Rede Municipal de Educação 

 

Antes de explicitar os cursos oferecidos aos professores de língua inglesa, é importante apresentar 

aqui uma breve contextualização da política de formação continuada da SME de forma geral, já que esta é 

uma prática conhecida da Rede há algumas décadas e abrange não apenas professores de língua inglesa, 

mas também todos os profissionais de educação da PMSP.  

Segundo Fusari (apud Valiante, 2016), as iniciativas de formação continuada de professores 

organizadas pela SME davam-se em participações dos educadores em situações formativas pontuais, 

como cursos e palestras, que por sua vez tinham caráter imediatista e tornavam-se ações descontínuas. A 

partir do ano de 1989 a escola passa a ser compreendida como locus de formação contínua e desde aquele 

ano, durante a gestão de Luiza Erundina (1989-1992), os “Grupos de Formação”, como eram chamados 

originalmente, nortearam a nova política educacional. As novas ações atribuíram ainda remuneração às 

horas dedicadas ao estudo coletivo e a inserção delas à jornada de trabalho dos professores. Entretanto, 

apenas os professores que possuírem a carga horária de 25 aulas semanais em sala de aula têm o direito de 

optar pela JEIF (Jornada Especial Integral de Formação), que inclui a obrigatoriedade de participação nos 

horários coletivos. Aos professores em “módulo”, como são chamados os professores que não possuem 

sala atribuída ou, no caso do Ensino Fundamental II, que não têm todas as aulas em salas atribuídas a 

eles, não é permitida a jornada integral. 

Atualmente, a formação em serviço na RMESP (Rede Municipal de Educação de São Paulo) 

inclui, além dos horários coletivos de estudo realizados na escola, cursos ofertados pelas DREs 

(Diretorias Regionais de Educação) e pela SME. Esses cursos, divulgados em Diário Oficial, ocorrem 

presencialmente e/ou por meio da Educação à Distância. Também há cursos realizados em parceria com 

Universidades para a oferta de cursos de pós-graduação, especialização, extensão e cursos independentes 

com diversos temas. No caso da área de língua inglesa, há ainda parcerias com institutos de idiomas como 

a Cultura Inglesa e a Alumini, que oferecem cursos de inglês e de metodologia. A maioria dos cursos 

possibilitam pontuação para a evolução funcional.  

 

 

 

                                                 
9 Dados obtidos por solicitação ao Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de São Paulo: 

 http://esic.prefeitura.sp.gov.br (acessado em 24/01/2017). 

http://esic.prefeitura.sp.gov.br/
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 2.3 A organização do ensino em ciclos na Rede Municipal de Educação 

  

Em 2014 foi implantado o Programa Mais Educação São Paulo, que reorganizou o currículo da 

RME e organiza a distribuição dos alunos em três ciclos. De acordo com Valiante (2016), os ciclos e seus 

objetivos são: 

- Ciclo alfabetizador: abrange os três primeiros anos do Ensino Fundamental e seu objetivo é, 

fortalecer e ampliar subsídios que permitem a alfabetização de todas as crianças até os oito anos de idade. 

Os professores que atendem este ciclo são chamados de generalistas.  

- Ciclo interdisciplinar: refere-se ao ensino ministrado do 4º ao 6º ano e propõe-se o 

desenvolvimento de projetos que articulem diferentes disciplinas e que tenha a presença de mais um 

professor especialista (além dos que já têm obrigatoriamente aulas atribuídas em turmas a partir do 1º 

ano: Artes, Inglês, Educação Física, Professor Orientador de Sala de Leitura e Professor Orientador de 

Informática Educativa) no 4º e 5º ano e do professor generalista no 6º ano, para um trabalho em parceria. 

Esse professor é chamado de Professor Orientador de Projeto. O objetivo desta medida é tutorar a criança 

em prol da interdisciplinaridade, permitindo maior diálogo entre os professores e disciplinas e amenizar o 

impacto na brusca mudança de estrutura entre os ciclos.  

- Ciclo autoral: abrange os anos finais do Ensino Fundamental. Neste ciclo, além das disciplinas 

convencionais, os alunos devem desenvolver um Trabalho Colaborativo Autoral (TCA), elaborado 

enquanto trabalho de autoria e intervenção social. Este trabalho é desenvolvido com a tutoria de um 

Professor Orientador de Projetos, que auxilia os grupos no desenvolvimento da pesquisa que deverá ser 

apresentada aos professores ou à comunidade.  

 

2.4  A formação oferecida aos professores de língua inglesa do Ensino Fundamental I 

 

2.4.1 As primeiras oficinas 

 

Conforme mencionado anteriormente, o Comunicado nº229 publicado no Diário Oficial no dia 24 

de fevereiro de 2012 convocava os professores de língua inglesa do Ensino Fundamental I a participarem 

da oficina Teaching English to Young Learners. A Fundação de Apoio à Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo (FAFE-USP) foi a responsável pela formação.  

De acordo com uma das formadoras responsáveis pelas oficinas, sujeito desta pesquisa, foram 

realizadas 10 oficinas: 5 no primeiro semestre (com 20 horas de duração) e 5 no segundo semestre (com 

20 horas de duração). Segundo o Comunicado mencionado anteriormente, os professores foram divididos 

em 30 turmas de acordo a DRE (Diretoria Regional de Educação) em que trabalhavam, sendo oferecidas, 

no total, 555 vagas. As datas, especificadas no documento, variaram de acordo com cada turma, mas 
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todas as oficinas ocorreram entre o final do mês de fevereiro e início de março de 2012 e a segunda etapa, 

em agosto de 2012. O conteúdo inclui: narração de estórias utilizando imagens e objetos, poemas, rimas, 

músicas e brincadeiras tradicionais e jogos de tabuleiro. A metodologia descrita no mesmo documento é 

de caráter prático e visa favorecer a reflexão “sobre as produções e manifestações culturais e a qualidade 

das situações didáticas que são oferecidas aos alunos”. Os professores cursistas receberam uma pasta com 

instruções para a execução das atividades propostas nas oficinas. 

Segundo a formadora entrevistada para esta pesquisa, houve ainda acompanhamento de alguns 

professores de escolas indicadas pela SME. Este acompanhamento consistia em um formador assistindo 

às aulas de um professor e que, em seguida, dava um feedback, ajudando-o a construir sua prática e a 

contornar as dificuldades que surgiam.  

 

2.4.2 Cursos de curta duração e palestras 

 

Após as oficinas de 2012, outros cursos e palestras de curta duração foram oferecidos aos 

docentes, alguns de caráter opcional e outros, obrigatórios. Foram eles: 

- O Ensino de Língua Inglesa no Ensino Fundamental – Ciclo I: foi anunciado pelo Comunicado 

nº1317 de 04 de outubro de 2013 (SÃO PAULO, 2013). Segundo o comunicado, os conteúdos do curso 

foram: planejamento no ensino de inglês, leitura e comunicação oral no ensino de Língua Inglesa e 

gêneros textuais no ensino da Língua Inglesa. Foram oferecidas 300 vagas em duas turmas: 150 no 

período da manhã e 150 no período da tarde e os encontros ocorreram nos dias 17/10/2013, 14/11/2013 e 

19/11/2013, totalizando 12 horas de curso. A regência do curso foi de responsabilidade dos formadores 

convidados e supervisionados por DOT, porém o documento não especifica quem são os formadores. 

Entretanto, de acordo com depoimento de uma das professoras participantes desta pesquisa e que esteve 

no curso, foi oferecido pela editora dos livros didáticos do 4º e 5º anos adotados na época. Houve 

dispensa de ponto para os professores participantes; 

- Seminário A Língua Inglesa como caminhos para a interação das relações sociais, que foi 

anunciado pela Portaria nº3957 de 23 de junho de 2015 (SÃO PAULO, 2015). Os professores de língua 

inglesa com aulas no 4º e 5º anos foram convocados a participar; 

- Curso Formação para docentes de Língua Inglesa dos anos iniciais 1º ao 5º ano da RMESP – 

Cultura Inglesa, anunciado no Comunicado nº696 de 01 de junho de 2016. (SÃO PAULO, 2016). 

Segundo a publicação, os conteúdos abordados foram: a língua inglesa nos ambientes de ensino e 

aprendizagem dos anos iniciais, estratégias de aprendizagem em LI e LI: narração de histórias nos anos 

iniciais e no Ciclo Interdisciplinar. Já a metodologia, de acordo com o mesmo Comunicado, consistiu em 

atividades de estudo e reflexão sobre a aprendizagem e o ensino da Língua Inglesa nos Ciclos de 
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Alfabetização e Interdisciplinar, envolvendo a socialização e a mediação de práticas pedagógicas. O curso 

teve carga horária de 12 horas e foi realizado em junho de 2016. De acordo com documentos fornecidos 

pela SME, este curso teve mais 3 turmas posteriormente, todas em 2016:  turma 2 (26 a 29 de setembro, 

com 16 participantes), turma 3 (17 a 20 de outubro, 7 participantes) e turma 4 (07 a 10 de novembro, 9 

participantes). Já a turma 1, teve aulas no período de 20 a 23 de junho e 13 participantes.  

 

2.5. Sobre os documentos que orientaram os cursos 

 

Para esta pesquisa, também serão analisados alguns documentos que orientam os cursos de 

formação continuada oferecidos pela PMSP aos professores de língua inglesa do Ensino Fundamental I.  

A seguir, serão apresentadas breves descrições destes documentos - que incluem portarias, 

materiais distribuídos em cursos e documentos que fornecem diretrizes curriculares. Estes documentos 

serão analisados posteriormente.  

 

1.  Portaria nº5361 de 04 de novembro de 2011: Institui o Programa Língua Inglesa no Ciclo nas 

escolas da Rede Municipal de Ensino que mantêm o Ensino Fundamental e dá outras providências. 

 

O documento apresenta instruções para a instituição do Programa Língua Inglesa no Ciclo, como: 

- Para o 1º, 2º e 3º ano serão programadas atividades voltadas para a iniciação da língua inglesa 

em situações reais do cotidiano por meio de prática de escuta, produção oral e leitura.  

- Para 4º e 5º ano serão programadas atividades que envolvam escuta, leitura, produção oral e 

escrita. 

- A avaliação deve ser contínua; 

- As aulas devem ser acompanhadas pelo professor regente. 

- A Equipe Gestora de cada Unidade Escolar deve incluir o Programa em seu Projeto Político 

Pedagógico. 

 

1. Comunicado nº 229 de 23 de fevereiro de 2012. 

Tem o objetivo de convocar os professores de língua inglesa que ministram aulas no Ensino 

Fundamental I para participar das oficinas O Ensino de Língua Inglesa para Crianças. O documento 

apresenta justificativa, objetivos e cronograma das oficinas para cada DRE (Diretoria Regional de 

Educação). Determina ainda que apenas um professor de língua inglesa regente de Ensino Fundamental I 

por escola poderá participar e que haverá dispensa de ponto para os participantes. 
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2. Comunicado nº 1317 de 04 de outubro de 2013. 

Tem como objetivo comunicar a realização do curso O ensino de Língua Inglesa no Ensino 

Fundamental – Ciclo I. O documento detalha os objetivos, metodologia, público-alvo, número de vagas e 

cronograma do curso. 

 

3. Comunicado nº696, de 01 de junho de 2016. 

Comunica a realização do curso Formação para Docentes de Língua Inglesa dos Anos Iniciais 1º 

ao 5º ano da RMESP – Cultura Inglesa. O documento apenas fornece instruções para realizar a inscrição 

do curso acessando um site e informa que a SME confirmará a vaga por mensagem eletrônica. Há ainda 

descrição dos objetivos, público-alvo e metodologia do curso (“estratégias formativas diversificadas com 

atividades de estudo e reflexão sobre a aprendizagem e o ensino de Língua Inglesa nos Ciclos de 

Alfabetização e Interdisciplinar envolvendo a socialização e mediação das práticas docentes”). Apresenta 

ainda detalhes sobre o cronograma, carga horária, número de vagas, locais e requisitos para a 

certificação. 

 

4. Material fornecido aos professores participantes da oficina Teaching English to Young 

Learners 

O documento não explicita seus objetivos, porém ele claramente tem a intenção de registrar as 

atividades propostas nas oficinas e possibilitar que os professores cursistas consultem posteriormente.  

Está organizado da seguinte forma:  

- Quadros com instruções para jogos, histórias e músicas que podem ser utilizados em sala de aula. 

Estes quadros possuem os seguintes itens: nome da atividade, descrição, objetivos para a aprendizagem 

do aluno, conteúdo linguístico, procedimentos, teacher language spot, para saber mais.                                                                                                                                             

 - Quadros com instruções para dramatização de histórias com os itens: título da história, 

descrição, materiais necessários, objetivos para a aprendizagem do aluno, procedimentos e roteiro para 

dramatização. 

- Textos a serem usados nas atividades propostas. 

- Exemplos de sequências didáticas para turmas de 1º ao 5º ano (um exemplo para cada ano): 

assunto, número e objetivo de cada aula (class 1: awareness raising, class 2: developing, class 3: 

developing, class 4: producing, class 5: sharing, opening, core activity, practice/game, closing).   

- Quadro com a matriz de referência para ensino de língua inglesa nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental I contendo: atividade social, gênero e habilidades trabalhadas. 
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5. Direitos de aprendizagem dos Ciclo Interdisciplinar e Autoral - Língua Inglesa 

 

De acordo com relatos de sujeitos desta pesquisa, em 2014 iniciou-se a escrita dos documentos 

que dariam diretrizes curriculares para os ciclos interdisciplinar e autoral, sendo elaborado um 

documento para cada disciplina. O documento referente à língua inglesa foi escrito em uma parceria entre 

professores da PMSP e três professoras da Universidade de São Paulo que trabalharam como assessoras 

(SÃO PAULO, 2016).  

O documento está dividido em 4 partes. Na primeira, apresenta o histórico do componente 

curricular no Brasil e na Rede Municipal de Ensino, mencionando documentos como a LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais). O texto 

destaca momentos de valorização e desvalorização do ensino de LE no Brasil ao longo da história. Os 

autores afirmam ainda que existe atualmente um movimento de ressignificação do Inglês como língua 

franca, ou seja, “uma língua que possibilita a produção, colaboração e distribuição do conhecimento entre 

sujeitos pertencentes a comunidades linguísticos-culturais distintas, e que serve para o agenciamento 

crítico nas novas mobilizações sociais (...)” (p.11). Já a segunda parte é dedicada à concepção de inglês 

como língua franca, defendida nestas diretrizes curriculares. Os autores explicam que até a primeira 

metade do século XX, predominou a visão de língua como instrumento que comunica algo. No campo de 

ensino de línguas estrangeiras, esse entendimento de língua coincide com um período em que linguistas 

pensavam formas alternativas ao Método da Gramática e Tradução, pois não respondia às novas 

demandas sociais trazidas pelo aumento de contato entre povos.  Surge, assim, o Método Direto, que 

priorizava a demonstração e ação no lugar da tradução. Posteriormente, surgiram outros métodos de 

ensino de línguas, como o Audiolingualismo (o método mais popular e difundido em escolas de idiomas 

e de educação básica, que consistia em memorizações e repetições exaustivas). Neste método, os 

estudantes utilizavam primeiro a forma oral da língua e só depois teriam contato com a forma escrita e, 

em todas as situações, isto ocorria de forma prescritiva e presa aos moldes do falante nativo. Ainda na 

metade do século XX, a Linguística estruturalista passa a dialogar com outras áreas como a sociologia, 

antropologia e teoria crítica, resultando no entendimento da língua como prática social. Assim, outros 

métodos surgiram e as concepções de língua foram mudando. Os autores do documento defendem que a 

concepção de língua franca é a que melhor atende as atuais demandas de um mundo globalizado e 

atrelado às novas tecnologias, pois o inglês é entendido como língua comum nas interações entre falantes 

de diferentes comunidades discursivas. Além disso, há uma forte questão política e cultural, devido à 

difusão do inglês como marca do imperialismo britânico e norte-americano em diferentes momentos 

históricos.  Assim, os autores defendem que ao conceber o inglês como língua franca, é feita uma crítica 



42 

 

às “concepções de ensino e aprendizagem dela derivadas na medida em que o ranço colonial reverberou 

(e ainda reverbera em muitos contextos) na escolha de conteúdos pautados no chamado ‘inglês padrão’ e 

em aspectos culturais hegemônicos” (SÃO PAULO, 2016, p.23).  

A terceira parte do documento apresenta os eixos de organização do currículo e defende que os 

direitos de aprendizagem são, em suma: 

- aprender a língua como parte integrante de sua formação crítica e, portanto, cultural, política e 

cidadã;  

- ressiginificar suas experiências linguísticas, artísticas e culturais  

- perceberem-se cidadãos de um mundo plurilíngue e inter/transcultural.  

Os três principais eixos estruturantes são: recepção e experimentação (com atos de ler, escutar e 

ver associados à recepção e experimentação, entrando em contato com diversos textos que circulam em 

diferentes esferas da vida social), exploração e reflexão (voltando-se para a análise de elementos 

linguístico-discursivos para a formalização e sistematização do conhecimento) e criação e transformação. 

A quarta e última parte do texto apresenta relatos de práticas e planejamento de alguns professores.  

 

____________________________________ 

 

 

  Com essas informações sobre a proposta de ensino de Língua Inglesa para o Ciclo I do 

Ensino Fundamental nas escolas do município de São Paulo e sobre a formação continuada prevista para 

os professores por ela responsáveis são apresentados no Capítulo 3, a seguir, os dados específicos 

colhidos durante a pesquisa, com 01 gestor responsável, 02 formadores e 06 professores diretamente 

envolvidos com essa experiência. 
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CAPÍTULO 3: A FORMAÇÃO REALIZADA 
 

Neste capítulo, serão apresentados os dados coletados na pesquisa, buscando atingir os objetivos e 

responder as perguntas norteadoras, que foram:  

1. Quais são os conhecimentos necessários para os professores de inglês para crianças? Por quem 

e onde estes conhecimentos são estabelecidos? 

2. Quem são e o que pensam os professores cursistas, gestores do programa e os formadores que 

atuam nestes cursos sobre a formação oferecida? 

3. Quais são as dificuldades encontradas pelos professores e pelos formadores? 

4. Quais são as propostas dos cursos e como estão organizados? 

5.Os cursos ajudam os professores a superar suas dificuldades? 

 Esta etapa da dissertação está dividida em quatro partes: na primeira, será feita a análise e as 

discussões acerca dos documentos já apresentados anteriormente; na segunda, serão analisados os dados 

coletados em entrevistas e questionários com dois formadores que trabalharam em cursos fornecidos pela 

SME aos professores de Língua Inglesa; na terceira, serão abordados os pontos de vista dos seis 

professores participantes da pesquisa e as respectivas análises; na quarta e última parte, será realizada a 

análise da entrevista e do questionário realizado com um representante responsável pela área da SME. Os 

dados das entrevistas e questionários serão apresentados em quadros-síntese.  

 

3.1 O que os documentos nos dizem sobre o ensino de LEC nas escolas públicas e sobre a formação 

docente 

 

 O objetivo desta seção é buscar respostas para duas questões de pesquisa, retomadas a seguir: 

Quais são os conhecimentos necessários para os professores de inglês para crianças? Por quem e onde 

estes conhecimentos são estabelecidos? 

Quais são as propostas dos cursos e como estão organizados? 

 Esta seção também está subdividida em duas partes: na primeira, serão discutidas as expectativas 

de aprendizagem em língua inglesa nos anos iniciais do Ensino Fundamental a fim de descobrir os 

conhecimentos que se espera do professor que atua neste contexto. A segunda parte será dedicada aos 

cursos de formação continuada oferecidos pela PMSP e à organização deles.  
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3.1.1. As expectativas (ou falta de expectativas) de aprendizagem em língua inglesa no Ensino 

Fundamental I e os conhecimentos necessários ao professor 

 

A Portaria nº 5361 de 04 de novembro de 2011 (SÃO PAULO, 2011) instituiu o Programa Língua 

Inglesa no Ciclo e forneceu algumas orientações gerais para a implantação das aulas de língua inglesa nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. No documento, a SME afirma que a implantação ocorreria em 04 

etapas: 

1ª etapa: constituição de comissão para análise e aquisição de materiais didáticos para utilização no 

desenvolvimento do Programa; 

2ª etapa: definição e regulamentação do provimento de professores especialistas para regência das 

aulas; 

3ª etapa: definição de conteúdos e documentos a serem utilizados nos momentos de formação dos 

professores; 

4ª etapa: criação de instrumentos que permitam o acompanhamento da implantação, execução e 

avaliação do Programa. (SÃO PAULO, 2011) 

 

 Em seguida, a Portaria determina que a organização dos conteúdos deve ser voltada para a 

iniciação da língua inglesa em situações do cotidiano por meio de práticas de escuta e produção oral para 

os três primeiros anos e, para os 4ºs e 5ºs anos, deve ser acrescentada a produção escrita. No §2º, o 

documento afirma que a “Secretaria Municipal de Educação oferecerá orientações curriculares próprias 

para cada ano do ciclo” (SÃO PAULO, 2011).  

No decorrer da implantação do Programa verificou-se o cumprimento da 1ª e 2ª etapas, já que 

materiais como livros paradidáticos e DVDs foram entregues às escolas, além de livros didáticos para o 4º 

e 5º ano (apesar do fornecimento deste último item ter sido interrompido em 2016). Entretanto, a 

elaboração de orientações curriculares específicas para esta etapa da escolarização nunca foi realizada.  

 Gimenez (2013) afirma que, embora existam diretrizes curriculares para essa etapa de ensino em 

várias cidades brasileiras, não existe uma orientação nacional sobre como conduzir este ensino. Diante 

desta situação, municípios que incluíram uma língua estrangeira no currículo vêm tentando definir 

orientações, de modo geral, tomando como base os parâmetros definidos para etapas posteriores de 

escolarização. No caso da RME, o único movimento para a elaboração de diretrizes para o referido ensino 

foi a escrita do documento Direitos de aprendizagem dos Ciclos Interdisciplinar e Autoral – Língua 

Inglesa, cuja elaboração iniciou em 2014 e foi entregue às escolas no final de 2016. Conforme 

mencionado anteriormente, o texto é de autoria de três professoras da Universidade de São Paulo, que 

foram assessoras, e professores da PMSP que foram convidados a escrever em parceria com as assessoras. 

É importante lembrar que os Ciclos Interdisciplinar e Autoral, de acordo com a reorganização dos Ciclos 



45 

 

do Ensino Fundamental realizada em 2013, abrangem do 4º ao 6º ano (Interdisciplinar) e do 7º ao 9º ano 

(Autoral). Assim, apesar de não usar parâmetros curriculares para o Ensino Fundamental II como 

referência para o Ensino Fundamental I, o documento coloca os mesmos objetivos para todos os anos 

abrangentes: o ensino de língua inglesa na perspectiva da Língua Franca, em oposição à visão 

eurocêntrica e colonialista que predominou por muito tempo no referido ensino. Para os autores do 

documento, esta concepção é a que melhor atende às demandas de um mundo globalizado, pois o inglês é 

entendido como língua comum nas interações entre falantes advindos de diferentes comunidades 

discursivas. Este ponto de vista é compartilhado também por Seccato (2010) quando afirma que, como o 

indivíduo tem o direito de ser inserido na sociedade por meio da educação, “é impossível pensar em 

democratização da sociedade e construção da cidadania sem pensar na Língua Inglesa como instrumento 

mediador. E sendo a democratização e a cidadania pressupostos educacionais é inadmissível que um 

indivíduo, mesmo crianças sejam privados de seu aprendizado” (p.131-132). 

 Apesar de não explicitar seus objetivos, ou mesmo mencionar este aspecto, é possível afirmar que 

o documento pretende buscar maior valorização do ensino de línguas estrangeiras no contexto das escolas 

públicas ao colocar o inglês como meio de acesso à diferentes culturas e à uma produção cultural que 

ultrapassa as fronteiras do próprio país para que assim o aluno possa refletir sobre sua própria realidade. 

Além disso, esta busca pela valorização aparece também nas propostas de trabalhos interdisciplinares, 

atendendo aos objetivos dos Ciclos contemplados.  

 É importante lembrar que a posição das línguas estrangeiras no ensino básico passou por 

oscilações ao longo da história, com momentos de alta valorização e outros de desvalorização. Rodrigues 

(2005), Moura (2009) e Moretti (2014) realizaram um levantamento deste histórico em suas pesquisas. 

Segundo as autoras, o início do ensino de línguas estrangeiras modernas, como o inglês, o francês, alemão 

e o italiano, deu-se no começo do século XIX. A partir da República, aumenta gradualmente o interesse 

pelo inglês, devido à influência econômica e cultural da Inglaterra e, após a Segunda Guerra Mundial, dos 

Estados Unidos.  

 A Reforma de 1931 trouxe maior valorização das línguas modernas, dando destaque ao ensino de 

LE:  

Todos os alunos, desde o ginásio até o científico ou clássico, estudavam latim, francês, inglês e espanhol. 

Muitos terminavam o Ensino Médio lendo os autores nos originais e, o que se pode perceber através de 

alguns depoimentos da época, apreciando o que liam, desde as écoglas de Virgílio até os romances de 

Hemingway (LEFFA, apud MOURA, 2009, p.39) 

 

 Já a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1961 (BRASIL, 1961), resultou em um retrocesso na 

valorização das línguas estrangeiras no ensino básico, pois delegou aos Conselhos Estaduais a 
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responsabilidade sobre o referido ensino. A mudança mais significativa foi a retirada das línguas 

estrangeiras do núcleo comum de disciplinas e a classificação delas em complementares ou optativas. 

Apesar do inglês ganhar prevalência, sua carga horária foi diminuída. Consequentemente, em 1984, o 

Estado de São Paulo transformou a língua estrangeira em atividade para o 1º grau (sem avaliação e 

reprovação) e manteve como disciplina para o 2º grau.  

As línguas estrangeiras só voltam a ter maior relevância com a LDB de 1996, pois a nova 

legislação determinava a obrigatoriedade de pelo menos uma língua estrangeira a partir da 5ª série (atual 

6º ano) e a possibilidade de oferta de uma segunda língua no Ensino Médio. Em 2016 a lei sofreu uma 

alteração, determinando o inglês como disciplina obrigatória no Ensino Médio e manteve a possibilidade 

da oferta de uma segunda língua em caráter optativo, preferencialmente o espanhol (BRASIL, 1996),  

Apesar de um relativo avanço conquistado com a LDB de 1996, ainda não se vê uma real 

valorização das línguas estrangeiras no ensino básico. Os PCN-LE (Parâmetros Curriculares Nacionais – 

Língua Estrangeira) de 1998, defendem que o ensino de LE deve ter ênfase na leitura, já que as condições 

existentes nas escolas, segundo o documento, não possibilitam o ensino de outras habilidades. Assim, 

podemos entender que há uma postura de aceitação das limitações do contexto e, consequentemente do 

ensino, já que não há menção acerca da necessidade de buscar maneiras de superar estes obstáculos. Se 

houvesse, seria possível promover um ensino efetivo no qual seriam oferecidas 

 (...) condições de preparar o cidadão para atuar em uma sociedade extremamente oralizada, na qual a 

fluência oral em LE é, também, condição vital para ascensão profissional e inserção social. Desta forma, 

concebemos que o privilégio da habilidade de leitura, conforme proposto pelos PCN-LE, pode ser 

considerado como um instrumento de exclusão, uma vez que não é oferecida aos alunos de classes menos 

favorecidas a oportunidade de aprender esta língua em sua totalidade. (ROCHA, 2006, p.185).  

 

É importante ressaltar, conforme mencionado anteriormente, que as legislações nacionais em 

relação à LE referem-se apenas ao Ensino Fundamental II e Médio, não havendo regularização sobre o 

ensino de LEC. De acordo com Gimenez (2013), os anos iniciais do Ensino Fundamental são 

contemplados somente na Resolução CNE/CEB 7/2010, que fixa diretrizes para o Ensino Fundamental de 

nove anos. Entretanto, a única menção, segundo a autora, é a do Artigo 31, que determina que, nas 

escolas que optarem por incluir o ensino de LE nos anos iniciais, o professor deverá ter licenciatura 

específica no componente curricular e deve ser assegurada a integração com os demais componentes 

trabalhados pelo professor de referência da turma.  

A mesma falta de parâmetros curriculares de LE para os anos iniciais do Ensino Fundamental 

também é um problema na RME. O documento referente aos direitos de aprendizagem dos Ciclos 

Interdisciplinar e Autoral mencionado anteriormente é o único que oferece algum tipo de referência para 
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parte do Ensino Fundamental I, mostrando referenciais teóricos, noção de língua que deve nortear o 

trabalho docente, exemplos de atividades e orientações para o planejamento. Entretanto, ainda são 

necessárias orientações mais detalhadas para cada Ciclo, especialmente no que diz respeito ao ensino 

realizado até o 5º ano e as especificidades do ensino de inglês para crianças. Afinal, o documento trata 

apenas de direitos gerais de aprendizagem, mas não oferece orientações referentes aos conteúdos que 

poderiam ser desenvolvidos ou mesmo de objetivos que podem ser buscados no ensino. É importante 

ressaltar, porém, que não se trata da necessidade de um documento prescritivo que imponha ao professor 

quando cada conteúdo deve ser abordado e de que forma, mas de referenciais mais explícitos que 

auxiliem o planejamento de cada docente. 

No caso do Ciclo de Alfabetização, a situação é ainda mais grave, pois não há nenhum documento 

que oriente o ensino de inglês para os alunos desta fase de escolaridade. Se as orientações curriculares são 

essenciais para todas as disciplinas em qualquer fase do ensino, no caso do inglês no Ciclo de 

Alfabetização elas são ainda mais urgentes, pois esta faixa etária tem características específicas com as 

quais os professores precisam estar preparados para lidar e muitas vezes eles não têm formação adequada 

para isto. Além disso, no caso das crianças que estudam em escolas da RMESP, este é o primeiro contato 

com a língua inglesa e é essencial que esta introdução ao idioma seja uma experiência positiva para a 

criança a fim de que ela se sinta estimulada a aprender. De acordo com Lima e Margonari (2010), os 

estilos pedagógicos e o nível de proficiência do professor influenciam no processo de aprendizagem da 

criança e é essencial que o professor tenha experiência e conhecimento de métodos e técnicas de ensino 

para a faixa etária. Sem um documento que oriente o ensino, o professor não é informado sobre as 

expectativas em relação ao seu trabalho em sala de aula ou quais as teorias que podem embasar as 

práticas pedagógicas. Em outras palavras, o professor não tem condições de saber quais são os 

conhecimentos esperados dele para que ele possa busca-los, caso faltem em sua formação. Isto dificulta 

ainda a elaboração de cursos de formação continuada pois, se não há orientações curriculares ou 

expectativas de aprendizagem que possam nortear o trabalho no contexto em questão, aos formadores 

também faltam um ponto de partida para fazer um levantamento das necessidades formativas dos 

professores que participarão dos cursos e assim, planejar as aulas de acordo com as demandas dos 

professores da RME.  

A falta de documentos que orientem o ensino de língua inglesa para o Ensino Fundamental I, a 

interrupção do fornecimento de materiais didáticos e a falta de oportunidades de formação continuada aos 

professores (este aspecto será discutido posteriormente) são indícios da relevância dada à língua inglesa 

pela RME. Apesar da implantação do ensino de inglês para alunos a partir do 1º ano indicar um avanço na 

valorização do componente curricular e disso representar investimento por parte da PMSP, ainda são 
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necessárias medidas que facilitem o trabalho do professor e assim permita melhoria no status do inglês 

perante a sociedade e aos responsáveis por políticas educacionais.  

 

3.1.2. Os cursos de formação continuada oferecidos pela PMSP 

 

A primeira medida de oferta de formação continuada aos professores de inglês da PMSP foi a 

publicação do Comunicado nº 229 publicado no Diário Oficial no dia 24 de fevereiro de 2012 (SÃO 

PAULO, 2012), algumas semanas após o início das aulas, que convocava os professores de língua inglesa 

do Ensino Fundamental I a participarem da oficina Teaching English to Young Learners, realizada sob 

responsabilidade da FAFE USP. Conforme mencionado anteriormente, as oficinas foram divididas em 

duas etapas: uma ocorreu em março de 2012 e outra em agosto do mesmo ano. O Comunicado descreve 

as oficinas como de caráter prático visando favorecer a reflexão. O material fornecido aos professores 

cursistas reforça esta característica, já que apresenta quadros com instruções para as atividades propostas 

pelos formadores, como jogos, músicas, dramatizações, etc. Há instruções detalhadas para que os 

professores possam aplicar as atividades em sala de aula, além de endereços de sites em que as músicas e 

os vídeos podem ser encontrados.  

As atividades propostas colocam o aluno como agentes importantes no processo de aprendizado, 

além de defender que o inglês deve ser usado sempre que possível nas interações. Estes princípios estão 

de acordo com teorias sobre ensino e aprendizagem de LEC. Conforme defende Villani (2013), por 

exemplo, o ensino deve ser feito dentro de um contexto e oferecer oportunidades para a comunicação. 

Este princípio também é defendido por Santos (2009), quando afirma que devemos estimular o uso da 

língua-alvo em sala de aula para que a comunicação ocorra em situações reais. Villani (2013) defende 

ainda o uso de atividades lúdicas como meio de oferecer oportunidades para a interação na língua-alvo, 

pois é através da brincadeira que a criança busca satisfazer suas necessidades de interação com os pares. 

Santos (2009) sugere que, além das brincadeiras, sejam realizadas atividades como canções e histórias, 

pois são formas de oferecer input.  

Em relação a outros cursos oferecidos pela PMSP, não há muitos dados sobre a organização e os 

conteúdos.  Entretanto, publicações feitas no Diário Oficial nas quais os cursos foram anunciados 

fornecem alguns dados sobre o conteúdo de cada curso. Retomaremos a seguir algumas informações 

sobre estes cursos, fornecidas anteriormente: 

- O ensino de língua inglesa no Ensino Fundamental – Ciclo I (anunciado pelo Comunicado 

nº1317 de 04 de outubro de 2013). De acordo com a publicação, os conteúdos do curso foram: 
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planejamento no ensino de inglês, leitura e comunicação oral no ensino de Língua Inglesa e gêneros 

textuais no ensino da Língua Inglesa. Apesar de não haver menção ao responsável pelo curso, sabemos, 

de acordo com depoimento de uma professora participante da pesquisa que esteve neste curso, que foi 

ministrado por representantes da editora que, na época, fornecia os livros didáticos do 4º e 5º ano.  

- Seminário A Língua Inglesa como caminhos para a interação das relações sociais, que foi 

anunciado pela Portaria nº3957 de 23 de junho de 2015. Assim como na publicação anterior, não consta 

na Portaria quem seria o responsável pelo curso. Entretanto, de acordo com relato de outra professora 

participante desta pesquisa, foi ministrado por um representante da editora que a partir de então passava a 

fornecer os livros didáticos para o 4º e 5º ano.  

- Curso Formação para docentes de Língua Inglesa dos anos iniciais 1º ao 5º ano da RMESP – 

Cultura Inglesa, anunciado no Comunicado nº696 de 01 de junho de 2016. De acordo com a publicação, 

os conteúdos abordados foram: a língua inglesa nos ambientes de ensino e aprendizagem dos anos 

iniciais, estratégias de aprendizagem em LI: narração de histórias nos anos iniciais e no Ciclo 

Interdisciplinar. A metodologia, de acordo com o mesmo Comunicado, consistiu em atividades de estudo 

e reflexão sobre a aprendizagem e o ensino da Língua Inglesa nos Ciclos de Alfabetização e 

Interdisciplinar, envolvendo a socialização e a mediação de práticas pedagógicas. 

 Apesar das Portarias e Comunicados não apresentarem detalhes sobre o conteúdo e a organização 

dos cursos, ainda é possível observar que há coerência com as propostas para o Programa Língua Inglesa 

no Ciclo, publicadas na Portaria nº 5361 de 04 de novembro de 2011, que incluíam o ensino através de 

interações sociais. São coerentes ainda com as teorias atuais sobre ensino de LEC mencionados 

anteriormente. 

 Podemos notar, tanto nas primeiras oficinas quanto nos outros cursos, que há um caráter 

predominantemente prático.  

 É importante observar ainda a presença das editoras nos cursos de formação continuada, pois 

foram responsáveis por dois dos cinco cursos realizados para os professores de língua inglesa que atuam 

no Ciclo I. Gimenez (2013) afirma que o “mercado” de línguas estrangeiras para crianças tornou-se 

atraente para editoras interessadas em vender materiais didáticos. Assim, na ausência de formação 

especializada na área, os materiais acabam se tornando a principal fonte de orientação para professores, 

apresentando impactos nos currículos e nas práticas pedagógicas.  
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3.2. Os dados das entrevistas e questionários 

 

 Serão apresentados a seguir os dados das entrevistas e questionários realizados com os sujeitos da 

pesquisa a fim de buscar respostas para as outras questões de pesquisa:  

 

Quem são e o que pensam os professores cursistas, gestores do programa e os 

formadores que atuam nestes cursos sobre a formação oferecida? 

Quais são as dificuldades encontradas pelos professores e pelos formadores? 

Os cursos ajudam os professores a superar suas dificuldades? 

 

3.2.1. Sobre os formadores 

 

Para obter dados mais precisos para esta pesquisa foram entrevistados dois formadores que 

participaram de momentos diferentes de formação: uma formadora das primeiras oficinas oferecidas pela 

SME em 2012 e um formador que ministrou outro curso.  

Os dados são apresentados em quadros-síntese, elaborados com base nas informações obtidas por 

meio de questionário e entrevista. 

Para preservar a identidade dos sujeitos da pesquisa, os formadores serão identificados como F1 e 

F2. 

O Quadro 4, a seguir, apresenta o perfil dos formadores, com dados como formação acadêmica, 

experiência profissional anterior e experiência como formador de docentes.  

 

Quadro 4: Perfil dos formadores 
 

Aspectos Formador 1 Formador 2 

Formação 
 

Língua e literatura inglesas, PUC-SP Licenciatura em Ensino de Língua Inglesa (USP) 

Outros cursos Mestrado em Linguística Aplicada ao Ensino 

de Línguas e Doutorado em Linguística 

Aplicada (PUC-SP) 

Especialização COGEAE-PUC (Ensino de Inglês 

para Crianças) 

Mestrado em Estudos Linguísticos e Literários em 

Inglês (USP) 

Doutorado (em curso) em Estudos Linguísticos e 

Literários em Inglês (USP) 

Local (ais) de 

trabalho 
- Associação Cultura Inglesa SP 
- Professor convidado da Faculdade Cultura 

Inglesa. 

Empresária – Espiral Consultoria Linguística 

Experiência 

anterior 
- Professor de inglês e coordenador em 

instituto de idioma. 
- Assistente, gerente e diretor em instituto de 

idioma.  

- Formadora de professores desde, 

aproximadamente, 2002; 

- Professora de inglês em institutos de idiomas e 

escolas regulares (Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I); 

- Consultora curricular desde 2009; 
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Interesse em 

trabalhar com 

inglês para 

crianças 

Já trabalhava com formação de professores de 

inglês da Rede Estadual de São Paulo e ouviu 

de professores da Rede Municipal de São 

Paulo que havia necessidade de formação para 

professores de inglês do Ensino Fundamental 

I. 

Iniciou-se involuntariamente quando lecionava 

em institutos de idiomas e assumiu turmas de 

crianças para completar a carga horária. Em 

seguida, trabalhou como professora de inglês na 

Educação Infantil em escolas particulares, 

incluindo uma instituição socioconstrutivista, o 

que foi um grande desafio. Devido à experiência 

com alunos de Educação Infantil em uma escola 

de perfil específico, além da experiência advinda 

de estudos do mestrado e de formações que 

ministrava, começou a ser chamada para ministrar 

cursos de formação informais em escolas de 

idiomas. O convite para trabalhar como 

formadora de professores da PMSP ocorreu por 

meio da Faculdade de Educação da Universidade 

de São Paulo, que estava convidando pessoas com 

mestrado e experiência em docência para formar 

professores da Rede Municipal. Este convite foi 

parte do projeto da Fundação de Apoio à 

Faculdade de Educação (FAFE) que ganhou a 

licitação e selecionou formadores de acordo com 

um edital. 

Participação em 

outros cursos 

(como professor 

ou formador) 

Trabalha com formação docente há cerca de 

20 anos em institutos de idiomas, com 

preparação de coordenadores e professores. Já 

participou de congressos e seminários da 

APLIESP (Associação de Professores de 

Língua Inglesa do Estado de São Paulo). 

Trabalhou como formadora de professores em 

institutos de idiomas e participou de formações no 

âmbito acadêmico com uma especialização que 

cursou. 

  

  Os dados apresentados no Quadro 4 mostram que ambos os formadores possuem formação 

específica em língua inglesa, além de diversos cursos de pós-graduação na área, incluindo Mestrado e 

Doutorado. É possível observar ainda que possuem vasta experiência como formadores de docentes em 

diversos contextos, como institutos de idiomas, escolas particulares e públicas. Portanto, ambos os 

formadores têm capacitação para ministrar cursos de formação continuada aos professores da PMSP. 

  Malglaive (1997) defende que a formação profissional deve ser feita em alternância, ou seja, 

mediante o uso de dispositivos que aliam formação teórica e formação prática, resultando em uma 

formação para o exercício da profissão. 

  Os dados do Quadro 4 mostram que os formadores participantes desta pesquisa possuem 

conhecimento teórico e experiência prática para realizar esta alternância, já que ambos possuem a 

formação necessária e experiência como professores, embora os contextos em que trabalharam sejam 

diferentes do contexto do ensino público. F2 apresenta possibilidades ainda maiores de realizar a 

alternância necessária para a formação de professores de língua inglesa que atuam no Ensino 

Fundamental I, já que possui experiência como professora deste segmento. Apesar de, teoricamente, os 

formadores terem dificuldades em realizar esta alternância (considerando que suas experiências 

profissionais foram todas em contextos diferentes dos professores que participam de seus cursos), a 

abertura de oportunidade para a troca de experiências entre os professores auxilia nesta alternância, já que 
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os próprios professores muitas vezes apresentavam soluções para problemas da prática relatados por 

colegas:  

 

Não era um curso de grandes pretensões. A gente queria trazer alguns conceitos, algumas práticas e a partir 

delas, explorar um pouquinho o que o professor já sabia, de conhecimento tácito, intuitivo. Colocar esses 

professores em contato com outros colegas pra que eles pudessem sair de lá com algumas ferramentas, com 

alguns instrumentos pra trabalhar no dia-a-dia da sala de aula deles[...] Outra coisa que eles falaram que foi 

muito legal foi a troca. Eu acredito que os professores, cada um deles tem alguns conhecimentos que são locais, 

que se colocados em interação com outros conhecimentos locais de outros professores, ganham corpo, ganham 

consistência. Então um professor acaba aprendendo com o outro. Um professor vem “ah, mas eu não tenho 

nada na escola pra fazer o bingo”, daí outro fala assim “ah, pede pra eles desenharem a cartelinha de bingo 

num papel e faz o bingo” e “ah, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso”. Então essas experiências e esse 

aprendizado que ocorre a partir de uma troca de ideias meio que organizada ao redor de um tema é uma coisa 

que foi bem valorizada pelos professores que eu achei que deu muito resultado. (F1) 

 

 

De maneira direta quando a gente abria situações de debate, que o professor contava a sua realidade e debatia 

com os colegas ou com o formador as questões que lhe inquietavam no dia-a-dia. De maneira indireta, quando 

a gente, por meio das observações, dos relatos, dos relatórios escritos pelos formadores, escrevia alguns 

estudos de caso para que os professores resolvessem nos momentos de formação. A gente fez isso na oficina 

sete, se não me engano, que lidávamos com alguns estudos de caso. Nisso, todos os estudos de caso tinham 

como base situações observadas na vida dos professores, isso em 2012 (F2). 

 

 

  Raymond e Tardif (2000) mencionam os “conhecimentos sociais partilhados”, tanto com os pares, 

tanto com os alunos, como um dos aspectos que formam os saberes docentes: 

 

Finalmente, os professores se referem também a conhecimentos sociais partilhados, 

conhecimentos esses que possuem em comum com os alunos enquanto membros de um 

mesmo mundo social, pelo menos no âmbito da sala de aula. Nesse mesmo sentido, sua 

integração e sua participação na vida cotidiana da escola e dos colegas de trabalho colocam 

igualmente em jogo conhecimentos do trabalho partilhados entre os pares, notadamente a 

respeito dos alunos e dos pais, mas também no que se refere a atividades pedagógicas, 

material didático, programas de ensino, etc. (p.213) 

 

 

  O Quadro 5 mostra a visão desses formadores acerca da realidade do professor de língua inglesa 

que atua no Ciclo I na Rede Municipal de São Paulo: seus principais desafios e necessidades formativas. 

Mostra ainda mais indícios desta possibilidade de realizar alternância entre teoria e prática.  

 

Quadro 5: Desafios e necessidades formativas dos professores de inglês para crianças, na visão dos formadores. 
Aspectos Formador 1 Formador 2 

Principais desafios de professores 

de inglês para crianças 
- Diversidade de situações enfrentadas 

pelo professor: algumas escolas têm 

recursos materiais e outras não, em 

algumas o professor de classe, em 

docência compartilhada, fica na sala e 

em outras não, etc; 
- por causa desta diversidade, cada 

professor lida com essas questões de 

maneira diferente e não há uma 

solução padrão; 

Ressalva que é muito difícil 

diagnosticar os maiores desafios de 

uma rede tão imensa como a de São 

Paulo. Entretanto, entre as questões 

que surgiam nas formações, destaca: 

- o número de alunos por sala; 

- a integração entre professores 

especialistas e generalistas; 

- a vontade de ter mais formações 

continuadas; 
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- o livro didático adotado para o 4º e 

5º ano não chega a todas as escolas e 

quando chega, há professores que não 

conseguem fazer uma exploração 

adequada do material por falta de 

preparo para isso; 
- o nível linguístico dos professores: 

“muitos não falam inglês”; 
- gestão: alguns gestores não 

flexibilizam o horário de trabalho de 

professores para que possam 

participar dos cursos de formação; 
- falta de apoio para lidar com 

problemas de disciplina e violência; 
- pouca oferta de cursos de formação 

continuada. 

- ausência de parâmetros para os 

Ciclos de Alfabetização e 

Interdisciplinar. 

Necessidades formativas de 

professores de inglês para crianças 
- Formação linguística: muitos 

professores, apesar de serem formados 

em Letras, não sabem falar inglês; 
- formação metodológica: acredita que 

os professores trabalham muito com 

intuição e se houvesse melhor 

preparo, seria mais fácil encontrar 

soluções para os desafios em sala de 

aula, como aplicar atividades de 

produção oral com mais de 30 alunos. 

Ressalva que o número de docentes é 

muito grande e que trabalham em 

condições heterogêneas, o que torna 

difícil selecionar o que identifica a 

todos. Entre as solicitações feitas por 

professores destaca: 

- a necessidade de aprofundamento 

teórico no ensino de Língua Inglesa 

na perspectiva do inglês como língua 

franca; 

- aprofundamento teórico e debates 

maiores a respeito de implicações 

metodológicas de ensinar inglês e do 

que chama de “jeito rede municipal de 

ensinar inglês”. Como os professores 

trabalham em condições muito 

específicas, adotam práticas muito 

específicas e é necessário descobrir de 

que maneira sistematizam o 

conhecimento; 

- rotinas e rituais para as crianças: 

como organizar o tempo, o espaço e 

sequências didáticas. 

 

 Conforme podemos observar no Quadro 5, os formadores destacam a complexidade do contexto 

desta pesquisa, pois a Rede Municipal de São Paulo é muito grande, possui muitos professores que 

trabalham em condições diferentes.  

F1, por exemplo, afirma que um dos desafios enfrentados pelos docentes é justamente a 

diversidade de situações vivenciadas pelos professores em cada escola: alguns possuem mais acesso a 

recursos materiais do que outros, as possibilidades de uso do espaço da escola são diferentes, a interação 

com o professor generalista (que, segundo a Portaria nº5361 de 04 de novembro de 2011, deve 

acompanhar as aulas do professor especialista em docência compartilhada). Assim, de acordo com F1, 

não há como sugerir uma solução padrão. F2 também destaca essa heterogeneidade e afirma que por isso 

é difícil fazer um levantamento dos maiores desafios e necessidades formativas dos professores.  
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Podemos observar que ambos os formadores estão conscientes da realidade em que os professores 

da RMESP trabalham, pois preocuparam-se em ouvir relatos dos professores cursistas e levaram isto em 

consideração em seus cursos. Isto pode ser notado em alguns relatos de F1 em sua entrevista:  

 

Foi um processo de desenvolvimento pra mim também, pra correr atrás do que era necessário, fazer uma 

pesquisa de necessidades e tudo o mais, porque eu queria que fosse uma coisa que tivesse mais a ver com a 

necessidade dos professores. 

 

Tem que pensar em ordem alfabética, eu acho. São muitos desafios [enfrentados pelo professor]. 

 

Entendo que eles têm como desafio primeiro uma diversidade muito grande. Uma coisa que eu percebi 

dando aula pra quatro turmas desse curso pro pessoal do Fundamental I é que, embora todos trabalhem na 

prefeitura, cada uma das escolas é muito diferente uma das outras. Então tem escola que tem material, tem escola 

que não tem material; tem escola que o professor compartilhado fica junto, tem escola que o professor 

compartilhado quer sumir; tem escola que a gestão é interessante e tem uma série de materiais paradidáticos pra 

ajudar os professores, tem escola que não tem nada e o professor tem que trazer tudo de casa pra fazer 

absolutamente tudo. Então assim, essa diversidade é um desafio muito grande do trabalho. 

 

Da mesma forma, F2 também demonstra em seu depoimento a preocupação em conhecer a 

realidade dos professores: 

  

Qual é o maior desafio? Preciso começar com a grande ressalva de que diagnosticar “o maior desafio” de 

professores de uma cidade tão imensa quanto São Paulo, é muito difícil [...] Isso posto, eu consigo te contar um 

pouco do que os professores nos contavam nos momentos de formação [...] O número de alunos por sala aparecia 

como um desafio bastante mencionado; infraestrutura para trabalhar nas escolas aparecia como um desafio 

mencionado; a questão da integração dos professores especialistas com os professores generalistas, ou seja, do 

professor-pedagogo com o professor-especialista aparecia mencionado como uma dificuldade; a questão da 

vontade de mais formação continuada dentro da rede via mecanismos institucionais, formações oferecidas pela 

rede, isso aparecia como uma dificuldade; a ausência, até o momento, que a gente suspeita que foi sanada pelo 

documento coletivo que escrevemos em 2016, mas até então a ausência de paranúcleos específicos no ciclo de 

alfabetização e no ciclo interdisciplinar do Fundamental I. 

 

Então, em 2012, os professores depois de terem um semestre de experiência com os estudantes, traziam 

suas inquietações e traziam os seus questionamentos pra gente nas oficinas de formação, e as oficinas de formação 

já foram desenhadas levando em conta os dados que a gente foi coletando com o acompanhamento ao longo do 

primeiro semestre. 

 

Algumas [necessidades formativas] que a gente pensa, que foram solicitadas pelos professores: a priori, a 

gente pode pensar em questões de aprofundamento teórico a respeito de ensino de Língua Inglesa sob a perspectiva 

do inglês como língua franca, foi uma solicitação que apareceu bastante; aprofundamentos teóricos e 

desenvolvimentos, debates maiores a respeito das implicações metodológicas de ensinar inglês, do nosso jeito da 

rede municipal ensinar inglês. 

 

 

Os formadores chamam a atenção também para a necessidade de ampliar a oferta de cursos de 

formação continuada:  

 

[...] a questão da vontade de mais formação continuada dentro da Rede via mecanismos institucionais, 

formações [...]oferecidas pela Rede, isso aparecia como uma dificuldade. (F2) 

 

[...]em 2012 o nosso objetivo, claro que se tivesse acontecido a continuação do projeto de formação, a 

nossa última oficina consistia em esboçar um currículo, tinha micro-grupos, cada grupo pensava, então o que a 

gente queria nesse momento final de 2012 era coletar com cada turma de professores um esboço de currículo para 
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poder fazer um esboço de currículo colaborativo, pra depois sistematizarmos esse currículo junto com a Rede, com 

os professores que tinham sido acompanhados e continuar a formação. Só que, com a mudança de gestão, o projeto 

foi descontinuado e esses currículos que a gente coletou acabaram não indo pra frente. Isso que acho dessa não-

continuidade, e isso é um discurso recorrente, imagino que eu não seja a única pessoa que tá falando isso pra você, 

dessa falta de linearidade ou pró-atividade. (F2) 

 

Sem contar a falta de cursos, né? Que foi até o que me motivou a oferecer esse curso. Então assim, são 

raros os professores que têm participado de cursos ou que estão envolvidos até com colegas na discussão, na 

reflexão para a melhoria da prática pedagógica. Então são sempre muito isolados, com pouca oferta de curso, 

pouco dinheiro pra pagar curso do bolso deles, às vezes cargas horárias super cheias por conta de necessidade 

financeira [...] E apesar disso, eles chegam no curso atrasados, suados e cansados, com um sorriso no rosto e 

loucos pra aprender. Isso que é muito legal! (F1) 

 

 

Assim, F1 vê o curso de formação como oportunidade para os professores da mesma área de 

conhecimento discutirem e refletirem sobre sua prática, pois no cotidiano das escolas não há tempo ou 

espaço para isto, resultando em certo isolamento.  

F2 também critica a descontinuidade de projetos de formação continuada. O exemplo citado em 

seu depoimento, mencionado acima, evidencia que, se houvesse maior consistência nas políticas de 

formação, o resultado poderia ir muito além dos cursos ou de melhorias na prática em sala de aula, mas 

sim em um documento que orientaria o ensino de língua inglesa no Ensino Fundamental I e cursos de 

formação que seriam realizados posteriormente.  A ausência deste documento, conforme mencionado 

anteriormente, é uma das grandes lacunas na RME.  

O Quadro 6, a seguir, reúne os dados referentes à avaliação que os entrevistados fizeram dos 

cursos que ministraram. 

 

Quadro 6: Avaliação dos cursos pelos formadores 

Aspectos Formador 1 Formador 2 

Aspectos positivos (“o que deu 

certo”) 

- A pesquisa de satisfação realizada 

pelo formador mostrou que o curso 

foi muito útil para os professores; 

- professores relataram que 

aprenderam técnicas novas e em 

que teorias estavam ancoradas; 

- o curso teve um caráter prático, 

mas apresentou teorias de forma 

interessante; 

- troca de experiências entre os 

professores. 

Participou de duas formações: 

Teaching English to Young 

Learners (2012) e Diálogos 

Interdisciplinares a Caminho da 

Autoria (2016). Sobre o primeiro 

curso, afirma que foi dividido em 

20h no primeiro semestre e 20h no 

segundo e que teve um caráter 

intensivo, com grande 

envolvimento dos professores 

cursistas. Após as primeiras 

oficinas, houve acompanhamento 

de alguns professores em escolas 

indicadas pela SME, em que 

formadores assistiam as aulas e 

davam feedback. Professores 

relataram resultados positivos 

destas formações e muitos 

afirmaram, ao entrar em contato 

posteriormente, que passaram a 

gostar de ministrar aulas de inglês 

para crianças. Já o segundo curso, 
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teve o objetivo de afirmar a 

identidade do professor de inglês 

com base no conceito de 

descolonização do currículo e no 

inglês como língua franca. Foi um 

debate conceitual mais profundo. 

Aspectos negativos (“o que não 

deu certo”) 

- a resistência de alguns 

professores; 

- não houve tempo suficiente para 

falar mais sobre a teoria da 

atividade social. 

Esperava-se continuidade das 

oficinas e isto não ocorreu. Um dos 

objetivos dos formadores era que os 

docentes que participaram das 

oficinas se reunissem em grupos e 

fizessem o esboço de um currículo 

colaborativo para que 

posteriormente fosse sistematizado 

com os professores que receberam 

acompanhamento nas escolas e que 

depois fossem realizadas outras 

formações. 

Sobre a segunda formação de que 

participou, afirma que teria sido 

melhor se os professores tivessem 

recebido o documento10 antes do 

curso, pois assim, ao iniciar o ano 

letivo, estariam mais preparados 

para fazer o planejamento de acordo 

com as novas diretrizes. 

Relação com a prática (discussão 

de questões do cotidiano em sala 

de aula) 

As questões do cotidiano em sala de 

aula apareciam quando os 

professores discutiam em grupos 

atividades que poderiam fazer em 

aula. 

Durante a segunda etapa das 

oficinas de 2012, os professores 

levavam questionamentos e 

inquietações. A segunda etapa das 

formações foi planejada de acordo 

com as questões levantadas no 

primeiro semestre. Uma das 

atividades propostas nos momentos 

de formação foi o estudo de caso 

através de relatos de formadores 

que observaram aulas.  

Participação dos professores Considera a participação positiva: 

alguns professores se ofereceram 

para apresentar uma narração de 

histórias, mesmo não sendo 

solicitado pelo formador.  

Considera a participação dos 

professores positiva, pois se 

envolveram muito com o curso. 

 

 O exame dos dados do Quadro 6 revela que ambos os formadores avaliaram suas experiências 

como positivas, pois, segundo os depoimentos coletados, houve grande envolvimento dos professores 

cursistas e os formadores foram muito bem avaliados pelos participantes. Como aspecto negativo, eles 

destacam o pouco tempo das formações. F1, por exemplo, afirma que não teve tempo suficiente para 

abordar todos os temas que pretendia e F2 afirma que não houve tempo para iniciar a construção de um 

currículo colaborativo, conforme havia planejado. Em outras palavras, a formação prevista foi diferente 

                                                 
10F2 refere-se ao documento Direitos de Aprendizagem dos Ciclos Interdisciplinar e Autoral – Língua Inglesa escrito em 

parceria entre professores assessores do componente de Língua Inglesa e formadores parceiros, ou seja, professores da PMSP 

convidados a participar da elaboração do documento, acompanhados de servidores das equipes de DIPED (Diretoria 

Pedagógica). 
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da formação dada devido à falta de tempo. É importante ressaltar que não é somente o tempo cronológico 

que interfere na construção dos saberes docentes, ou seja, a quantidade de horas disponíveis para abordar 

um determinado assunto. É necessário considerar ainda o tempo de aprendizagem e o momento de vida 

e/ou de carreira em que cada professor se encontra, pois isso interfere na maior ou menor assimilação 

daquele conteúdo ou mesmo da relevância atribuída por cada docente. Para Raymond e Tardif (2000) os 

saberes docentes são plurais e temporais, ou seja, adquiridos através de determinados processos de 

aprendizagem e socialização que atravessam a história de vida e de carreira. Portanto, comportam uma 

forte dimensão temporal, remetendo aos processos pelos quais são adquiridos durante a carreira. Com 

base em autores como Lortie (1975), Gold (1996), Zeichner e Gore (1996), Raymond e Tardif (2000) 

identificam duas fases da carreira profissional docente: a primeira, que corresponde aos três primeiros 

anos de serviço é a chamada fase de exploração, na qual o professor faz uma escolha provisória de sua 

profissão e inicia-se através de tentativas e erros; a segunda fase é a que os autores chamam de 

estabilização e consolidação. Nesta fase, o professor investe a longo prazo em sua profissão e tem o 

reconhecimento de outros membros de sua organização da sua capacidade de fazer seu trabalho. Este 

momento é caracterizado ainda por maior interesse nos problemas de aprendizagem de seus alunos e está 

menos centrado nos conteúdos e em si mesmo.  

 Em seus depoimentos, ambos os formadores a questão do tempo de aprendizagem e do momento 

em que cada professor se encontra como aspecto a ser considerado na reflexão sobre os cursos que 

ministraram:  

 

Se eles [os professores] tivessem essa formação mais metodológica, de como trabalhar com os alunos, acho 

que eles teriam mais instrumentos pra encontrar as suas soluções em sala de aula. “Ah, como é que eu vou 

trabalhar uma atividade oral com 30 alunos, 35 alunos em sala de aula?”. Dá pra trabalhar, se você tem o 

conhecimento de metodologia, de gerenciamento em sala de aula e tudo o mais, você tem formas de 

trabalhar. Não vai ser a mesma coisa do que num curso de idiomas, mas você consegue trabalhar se tiver 

objetivos claros e formas de chegar lá. Então acho que essa é uma necessidade premente de formação que 

não tá atendida. Os cursos de Letras normalmente não fazem muito isso e quando fazem, fazem às vezes 

numa época errada da vida e o aluno de Letras acaba não prestando muita atenção nisso. Daí quando chega 

lá na frente, ele lembra “ah, já vi isso alguma vez na faculdade”. (F1) 

 

Então eu acho que esses professores, nem todo mundo aproveita no mesmo nível, tinha gente que já tinha um 

conhecimento um pouco maior e aproveita menos. (F1) 

 

Na verdade, tem muito mais a ver com essa coisa do professor ser também coautor do seu processo 

formativo, e nesse momento do professor se tornar coautor do processo formativo e trabalhar de uma 

maneira mais autônoma, fica mais difícil pro formador diagnosticar esses temas mais gerais, porque cada 

estudante acaba seguindo o seu percurso específico. A gente consegue identificar esses quatro “macro-

temões” e depois cada sujeito segue o seu percurso. (F2) 

 

Esse foi o principal perfil dos nossos cursistas em 2012: eram professores que já trabalhavam na Rede, só 

que trabalhavam em outros segmentos. Então tinha o sujeito que trabalhava no Ensino Médio, tinha 

professor que trabalhava no oitavo ano, nono ano. Então ele já era professor de Inglês, mas ele não tinha 

esse conhecimento específico do ensino de Inglês para crianças. Alguns tinham sim porque já trabalhavam 

na rede particular, porque até então esse ensino só era oferecido na rede particular. (F2) 
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Em relação ao espaço para a discussão de questões do cotidiano em sala de aula, tanto F1 quanto 

F2 afirmam que houve oportunidades para que os professores fizessem questionamentos e discutissem 

aspectos de suas realidades.  

Segundo esses dois sujeitos formadores participantes da pesquisa, os cursos foram avaliados de 

maneiras diferentes: o primeiro entrevistado (aqui identificado como “F1”) afirmou que realizou uma 

pesquisa de satisfação com os professores cursistas no último dia de curso, enquanto a segunda 

entrevistada (“F2”) obteve avaliação de maneira mais informal, através de troca de mensagens com 

professores cursistas com quem manteve contato.  

 

3.2.2. Sobre os professores 

 

Para a coleta dos dados apresentados a seguir, foram entrevistados 6 professores de inglês que 

ministram aulas no Ensino Fundamental I em escolas municipais de diferentes regiões da cidade. Antes 

de serem entrevistados, esses professores responderam a um breve questionário no qual relataram a 

formação acadêmica, experiência profissional, experiência em sala de aula com diferentes faixas etárias e 

uma reflexão sobre seus conhecimentos de língua inglesa e da metodologia de ensino.  

O Quadro 7 mostra o perfil profissional dos professores entrevistados. Também aqui, com o 

objetivo de preservar a identidade dos participantes da pesquisa, os professores serão identificados como 

P1, P2, P3, P4, P5 e P6. 

 
Quadro 7: Perfil dos professores entrevistados 

Profes-

sores 
Formação  Trabalho (s) 

atual (ais) 
Experiência anterior Faixas etárias e tipo de escola 

com que tem experiência em 

ensino de inglês. 

 

Prof. 1 
 

- Graduação em Letras (USP) 

e Pedagogia (Univesp); 
- Mestrado (Faculdade de 

Educação da USP); 
- Pós-graduação em Gestão da 

Comunicação (USP) e em 

Ensino de Inglês na Rede 

Pública (PUC SP). 

-Professora de 

língua inglesa 

na PMSP; 
- professora das 

faculdades 

Anhanguera e 

São Camilo. 

Professora particular, 

professora de institutos 

de idiomas, recepcionista 

de hotel, tutora da UFF-

RJ. 

- Alunos de 6 a 10 anos: escola 

pública; 
- 10 a 12 anos: escola pública; 
- 13 a 18 anos: escola pública e 

instituto de idioma; 
- Adultos: aulas particulares e 

institutos de idiomas. 

 

Prof. 2 
 

 

- Graduação em Letras (USP) 

e Pedagogia (Uninove); 
- Cursos de inglês (Alumni) e 

francês (Aliança Francesa).  

 

Professor de 

língua inglesa 

na PMSP. 

Cursos pré-vestibulares, 

atendimento ao usuário 

estrangeiro, professor de 

inglês corporativo em 

instituto de idioma e 

professor particular de 

inglês. 

- Alunos de 0 a 5 anos: escola 

pública; 
- 6 a 10 anos: escola pública e 

professor particular; 
- 10 a 12 anos: escola pública e 

professor particular; 
- 13 a 18 anos: escola pública, 

institutos de idiomas e cursos 

pré-vestibulares; 
- Adultos: escola pública, 

institutos de idiomas e cursos 

pré-vestibulares. 



59 

 

 

 

Os dados apresentados no Quadro 7 acima mostram que há certa diversidade no perfil profissional 

dos professores. Apesar de todos possuírem licenciatura em língua inglesa, cada um apresenta uma 

diferente trajetória formativa: dois possuem experiência de trabalho ou estudo em outro país (P3 e P5), 

dois possuem graduação em Pedagogia (P1 e P2), um cursou pós-graduação (P1) e cinco relataram ter 

feito curso de idiomas (P1, P2, P4, P5 e P6). Estes dados mostram ainda que os professores investem em 

sua formação e buscam ampliar seus conhecimentos para aprimorar a prática em sala de aula. De acordo 

com Marcelo (2009),  

 

(...) ser professor no século XXI pressupõe assumir que o conhecimento e os alunos (as matérias-primas 

com que trabalham) se transformam a uma velocidade maior à que estávamos habituados e que, para se 

continuar a dar uma resposta adequada ao direito de aprender dos alunos, teremos de fazer um esforço 

redobrado para continuar a aprender (p.08). 

  

 Marcelo (2009) define que é conveniente pensar nos professores como “peritos adaptativos”, ou 

seja, pessoas preparadas para fazer aprendizagens ao longo da vida, pois as condições sociais mudam 

constantemente e exigem que as pessoas combinem competência com capacidade de inovação. Assim, os 

professores participantes da pesquisa demonstram que estão cientes desta importância de aprender 

constantemente ao buscarem diversos cursos.  

 

Prof. 3 
 

 

- Graduação em Letras – 

Português e Inglês (USP); 
- Curso CELTA – Certificate 

in Teaching English to 

Speakers of Other Languages 

(Cambridge). 

 

Professora de 

inglês na PMSP. 

Professora de inglês em 

escola de idiomas, 

professora de inglês na 

Prefeitura Municipal de 

São Bernardo do Campo 

(Educação de Jovens e 

Adultos - EJA), 

Assistente de Ensino de 

Língua Estrangeira 

(Fundação Fullbright, 

EUA) 

 

- Alunos de 6 anos em diante: 

não especificou o tipo de escola. 

 

Prof. 4 
 

- Graduação em Letras com 

habilitação em língua inglesa 

(não especificou instituição); 
- Cursos de inglês: Wizard, 

Cultura Inglesa, Entry. 

Professora de 

inglês na PMSP 

e na Rede 

Estadual de São 

Paulo. 

- Dez anos de experiência 

em farmácia; 
- telemarketing. 

- Alunos de 6 a 10 anos: PMSP; 
- 10 a 18 anos: Redes Municipal 

e Estadual de São Paulo.  

 

Prof. 5 
 

- Cursos de inglês: 1 ano no 

CNA e 2 meses na Austrália; 
 

Professor de 

inglês na PMSP 

e na Rede 

Estadual de São 

Paulo. 

 

Escritório de lojas. 
 

Alunos de 10 a 12 anos: escola 

pública. 

 

Prof. 6 
 

- Graduação em Letras – 

Português/Inglês; 
- Curso de inglês na Cultura 

Inglesa. 

Professora de 

inglês na PMSP 

e na Rede 

Estadual de São 

Paulo. 

Professora de Ensino 

Fundamental II e Médio 

(português e inglês) – 

rede pública (não 

especificou qual). 

 – Alunos de 0 a 5 anos: PMSP; 
- 6 a 10 anos: PMSP e Rede 

Estadual de São Paulo; 
- 10 a 18 anos: PMSP e Rede 

Estadual de São Paulo; 
- Adultos: Rede Estadual de São 

Paulo 
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As experiências profissionais anteriores ao ensino público municipal de São Paulo são diversas, 

mas apenas dois professores (P4 e P5) relataram experiências em áreas não relacionadas com a educação 

ou ensino de idiomas. É interessante observar que a maioria dos professores afirma ter experiência com 

crianças entre 0 e 10 anos apenas na PMSP, com exceção de P2, que afirma ter experiência com alunos 

desta faixa etária também como professor particular.  

Nota-se, ainda, que os professores estão em tempos diferentes de suas carreiras (RAYMOND e 

TARDIF, 2000). Alguns, por exemplo, possuem experiência como professores de inglês em contextos 

diferentes da RME (P1, P2, P3, P6) e outros que tiveram empregos em outras áreas antes de iniciar a 

carreira docente (P1 já foi recepcionista de hotel, P2, que tem experiência como atendente de usuário 

estrangeiro – mas não mencionou o local - P4, que trabalhou em farmácia e telemarketing, e P5, que já 

trabalhou em escritório de lojas.  

Os dados mostram ainda que os professores conhecem a língua que ensinam: 05 já fizeram cursos 

de idiomas, 02 já trabalharam e/ou estudaram em países em que a língua inglesa é falada (P3 nos Estados 

Unidos e P5 na Austrália) e 01 possui certificado internacional de ensino do idioma (P3 possui 

certificação CELTA – Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages). 

O Quadro 8 a seguir mostra uma autorreflexão feita pelos docentes acerca de seus conhecimentos 

linguísticos e metodológicos. Os dados foram coletados por questionários, nos quais os professores 

responderam em que aspectos de suas práticas sentiam mais facilidade e em que aspectos sentiam mais 

dificuldade.  

 

Quadro 8: Conhecimento de língua inglesa e sua metodologia 

Professor Domínio da língua inglesa Domínio da metodologia 

 

Prof. 1 
 

- Sente facilidade em: oralidade e fazer leitura usando 

as estratégias de skimming e scanning. 
- Sente dificuldade em: pensar em estratégias para o 

ensino de gramática contextualizada. 

- Sente facilidade em: criar atividades 

adaptadas ao contexto em que ensina e 

produzir material. 
- Sente dificuldade em: dar feedback, fazer 

avaliação formativa e imprimir materiais 

diversos, devido à dificuldade de impressão. 
 

Prof. 2 
 
 

- Sente facilidade em: ouvir e ler. 
- Sente dificuldade em: falar e escrever. 

- Sente facilidade em: skimming e scanning 

e em usar metodologias ativas centradas nas 

04 habilidades, sobretudo a conversação; 
- Sente dificuldade em: oral drills com 

textos longos de áreas específicas. 
 

Prof. 3 
 

- Sente facilidade em: falante proficiente nas quatro 

habilidades. 
- Sente dificuldade em: nada. 

- Sente facilidade em: uso de metodologia 

comunicativa, uso de materiais audiovisuais, 

TPR (Total Physical Response), eliciting e 

recasting. 
- Sente dificuldade em: manter o TTT 

(Teacher Talking Time) baixo, manter todas 

as atividades focadas nos alunos, tornar 

todas as atividades comunicativas.  
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 Os dados do Quadro 8 mostram uma grande diversidade de aspectos metodológicos que dão 

indícios das necessidades formativas dos professores. Entretanto, a maior parte das respostas dos 

professores em relação à metodologia demonstra que conhecem muitos dos princípios do ensino de LEC 

mencionados anteriormente: a importância do uso de recursos visuais (P6), o uso de músicas, brincadeiras 

e jogos (P4, P5 e P6), o uso de TPR (P3), o ensino de comunicação significativa e contextualizada (P1 e 

P2) e avaliação formativa (P1).  

A esse respeito, Rocha (2006) defende que a avaliação da aprendizagem neste contexto deve ser 

qualitativa, considerando-se fatores como porquê, como, o que e para que os alunos aprendem. A 

avaliação deve auxiliar o progresso e a motivação dos alunos, além de planejamentos futuros do 

professor. Em suma, deve ser formativa, somativa, informativa, diagnóstica e avaliativa. Santos (2009) 

afirma que se deve estimular o uso da língua-alvo em sala de aula para que a comunicação aconteça em 

situação real e uma estratégia que pode ser utilizada é o uso de frases ou expressões que se aprende 

ouvindo em diferentes situações, ou seja, os chunks, em oposição a um ensino de gramática sistematizada 

e descontextualizada, pois não é adequado para esta faixa etária. Assim, a tradução e a gramática, 

mencionadas por P4 e P5 não são apropriadas para este ensino. Afinal, de acordo com Halliwell (1992), 

crianças interpretam significados mesmo sem entender as palavras individualmente. Recursos como 

entonação, gestos e expressões faciais ajudam na compreensão do significado. 

As dificuldades apontadas incluem também questões de infraestrutura, pois dois professores (P1 e 

P4) afirmaram ter dificuldades em usar atividades impressas devido ao fato de algumas escolas terem uma 

quantidade determinada de cópias que cada professor pode utilizar mensalmente.  

Em relação ao conhecimento linguístico, nota-se que os aspectos em que mais sentem facilidade 

são a gramática (03 professores) e leitura (04 professores – considerando P3, que afirma ser proficiente 

nas quatro habilidades: leitura, escrita, fala e audição). As dificuldades apontadas são mais diversas: 03 

 

Prof. 4 
 

-Sente facilidade em: gramática; 
- Sente dificuldade em: listening. 

- Sente facilidade em: gramática, leitura de 

livros, caça-palavras, cruzadinhas, filmes, 

brincadeiras, música; 
- Sente dificuldade em: jogos (recorte, 

dominó), cantar músicas infantis, usar 

materiais em xerox. 
 

Prof. 5 
 

- Sente facilidade em: gramática, conversação e 

escrita; 
- Sente dificuldade em: listening 

- Sente facilidade em: uso de livros 

didáticos de mais variadas metodologias e 

atividades lúdicas; 
- Sente dificuldade em: tradução e 

entendimento de alguns estilos musicais e 

jornais televisivos. 
 

Prof.6 
 

 - Sente facilidade em: gramática, vocabulário, leitura, 

compreensão, oralidade; 
- Sente dificuldade em: listening. 

- Sente facilidade em: uso de vídeos, 

flashcards, jogos; 
- Sente dificuldade em: contar histórias. 
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afirmam ter dificuldade em audição (listening), apenas 01 aponta dificuldade em falar e escrever (P2) e 01 

afirma ter dificuldade em ensinar gramática contextualizada (P1).  

É interessante observar que a gramática é o item que mais aparece como aspecto em que sentem 

mais facilidade, enquanto a maior dificuldade é a compreensão oral. Isso pode ser explicado pelo fato de 

que os professores, geralmente, têm maior contato com a gramática em seu cotidiano, seja pelo seu 

trabalho em sala de aula, seja em sua formação escolar ou universitária. Por outro lado, as oportunidades 

de falar a língua são menores, já que estão em um contexto em que o inglês não é falado. Assim, para que 

o professor brasileiro possa falar inglês é necessário viajar para outro país ou fazer curso de idiomas com 

frequência, o que demandaria um alto poder aquisitivo que o professor não tem.  

Em seguida, o Quadro 9 mostra a visão dos professores sobre a realidade do ensino de inglês para 

crianças.  

 
Quadro 9: O ensino de inglês para crianças na visão dos professores. 

 
Professores Opção pelo Ciclo I Desafios do trabalho com 

essa faixa etária 
Diferenças em relação às outras faixas 

etárias 

Prof.1 
 

Foram as aulas que 

sobraram no 

momento da 

escolha, pois não é o 

primeiro a escolher. 

- Desconhecimento das 

características da faixa etária; 
- pensar em atividades 

lúdicas e preparar material 

para o 1º, 2º e 3º ano, pois 

não possuem livro didático; 
- o desgaste vocal e físico em 

usar músicas e histórias por 

seis aulas seguidas, seguindo 

a metodologia recomendada. 
 

- Crianças necessitam de maior 

aproximação afetuosa. 
- as atividades devem ter menor tempo de 

duração devido ao tempo de concentração 

da criança; 
- precisam de mais recursos audiovisuais e 

concretos; 
- a criança tem menos medo de se arriscar, 

por isso é mais fácil desenvolver a 

oralidade. 

Prof. 2 
 

Foram as aulas que 

sobraram no 

momento da 

escolha, pois não é o 

primeiro a escolher. 

- Alguns professores não têm 

conhecimento suficiente da 

língua inglesa; 
- ainda há uma perspectiva 

“gramaticalizante” da língua.  

- É mais fácil desenvolver a oralidade com 

as crianças do que com adultos; 
- acredita que o problema no Fundamental II 

é que se enfatiza muito a escrita e se outros 

tipos de atividades são feitas, tem-se a 

sensação de que não está aprendendo. Isto 

não ocorre com as crianças; 
- as formas de usar a ludicidade em aula são 

diferentes para crianças e adolescentes: para 

estes, está mais relacionado ao uso da 

tecnologia. 
Prof.3 
 

Foram as aulas que 

sobraram no 

momento da 

escolha, pois é a 

segunda a escolher. 
 

 

 

 

A grande quantidade de 

alunos por sala e a 

indisciplina dificultam a 

aplicação da metodologia 

proposta, que consiste em 

expor as crianças à língua 

inglesa de forma lúdica. Os 

alunos se dispersam e nem 

todos demonstram interesse 

em participar. 

 

- As crianças demandam mais fisicamente 

do professor; 
- as aulas no Ensino Fundamental I exigem 

mais energia do professor e é difícil mantê-

la quando se tem 24 aulas para ministrar por 

semana. 

Prof. 4 Foram as aulas que - Falta de referencial; - As crianças são mais curiosas e 
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 sobraram no 

momento da 

escolha, porém se 

identifica com o 

Fundamental I. 

- a formação do professor, 

pois acredita que a maioria 

dos cursos tem foco em 

gramática e literatura. 

questionam mais; 
- os adolescentes têm conhecimento da 

língua devido à tecnologia e têm certo 

desdém pelo ensino de gramática; 
 

Prof. 5 
 

Prefere ensinar 

crianças porque 

acredita que são 

mais receptivas ao 

aprendizado. 

- Formação de professores; 
- a dificuldade que algumas 

escolas têm em conseguir 

material; 
- a estrutura das escolas. 

As crianças são mais receptivas ao 

aprendizado da língua estrangeira e 

participam das aulas, enquanto os 

adolescentes ficam envergonhados. 

Prof. 6 
 

Acredita que os 

alunos têm mais 

interesse em 

aprender uma nova 

língua. 

Problemas estruturais da 

escola: falta de materiais 

como brinquedos e vídeos. 

As crianças são mais motivadas a aprender 

enquanto adolescentes e adultos parecem 

estar “desacreditados” do ensino. 

 

Os dados apresentados no Quadro 9 mostram que, apesar de alguns professores afirmarem preferir 

dar aulas para o público infantil, quatro dos seis docentes entrevistados disseram que começaram a atuar 

no Fundamental I por falta de escolha, pois não são os primeiros a escolherem as aulas no momento de 

atribuição e seus colegas que estão na frente optam pelo Fundamental II ou EJA. De acordo com P1, isto 

provavelmente ocorria com mais frequência nos primeiros anos em que o inglês foi incluído no Ensino 

Fundamental I, pois muitos professores tinham receio em atuar neste novo contexto em que não tinham 

experiência: 

 

Existe uma demanda de pessoas querendo migrar pro Ciclo I porque as crianças são 

mais dóceis. [...]. Mas quando houve a transição, os professores mais velhos estavam com medo 

do novo e também porque não tinha o material, não tinha livro, não tinha nada. Eu chorei quando 

falaram que eu tinha que ir pro Fundamental I, de verdade. Chorei mesmo, na sala dos 

professores. [...]. Foi traumático. 

 

 

Entretanto, quase todos concordam (apenas P3 não mencionou este aspecto) que as crianças são 

mais curiosas e demonstram mais interesse em aprender do que adolescentes e adultos. Outras 

características da faixa etária, segundo os professores são: a necessidade de enfatizar a oralidade em 

detrimento da escrita, a necessidade de recursos visuais e concretos, a importância da afetividade e da 

ludicidade. Alguns trechos de depoimentos dos professores exemplificam essas características que 

atribuem às crianças em relação a alunos de outras faixas etárias:  

 

 Os pequenininhos, eles têm mais curiosidade com a língua, perguntam mais, questionam. Aquelas 

perguntas simples, né? “Ai, professora, aprendi o que é ‘dog’. ” “Professora, como é que se fala 

‘sorvete’? ”. Os adolescentes, com uma certa tecnologia, eles já têm um conhecimento. E aí eu percebo 

que, como a gente dá uma ênfase na gramática [...] eles têm um certo desdém porque acham que é só 

gramática. [...]. Mesmo porque como eles têm muito acesso à tecnologia, filmes, games, principalmente, 

eles têm um conhecimento fora que a escola parece que não acompanha. (P4) 

 

Os pequenos eles têm uma motivação maior, eles estão abertos pra receber essa aprendizagem 

que eles nunca tiveram, nunca tiveram contato com a língua, então esse é o interesse. E os adultos e os 
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adolescentes, parece que já estão meio – como eu vou dizer – enjoados, sei lá, estão desacreditados do 

ensino, das aulas. Pra eles não é interessante o que eles veem na sala de aula com a gente. (P6) 

 

As crianças, elas recebem, elas aceitam a aprendizagem da língua melhor. Então elas cantam com 

você, elas participam das atividades, elas brincam, elas aceitam. Já os adolescentes, eles ficam 

envergonhados. Os adultos, principalmente a EJA, eles não aceitam. Eles acham difícil, impossível, é 

realmente uma dificuldade muito grande o professor de língua estrangeira trabalhar com a EJA. (P5) 
 

As crianças, elas necessitam de uma maior aproximação afetuosa, você tem que pensar atividades 

que tenham uma menor duração, porque elas têm um menor poder de concentração, dependendo da faixa 

etária [...] também precisa de recursos audiovisuais [...]. O adulto tá muito calcado na escrita, no 

caderno, na anotação. A criança, ela é muito mais oral, muito mais espontânea. O problema maior do 

adolescente é essa questão que é própria dele, dos conflitos que eles possuem. E existe uma certa 

resistência por parte dos professores em entrar no mundo adolescente. Então, tudo bem eu falar do 

Barney, sei lá, eles tavam cantando uma música, que fizeram uma versão em português que fica 

“isolados”, que é uma música em inglês. Então tudo bem entrar no mundo da criança, mas entrar no 

mundo do funk, falar de Beyoncè, falar de outras coisas, os professores não querem entrar. (P1) 

 

A oralidade pras crianças realmente é uma coisa bem tranquila, principalmente quando você 

pega o primeiro ano. Sempre tem aquele choque, mas depois é maravilhoso porque eles guardam tudo 

porque, claro, a proposta é lúdica, é essa a intenção, e mesmo porque nesse momento a gente tá 

trabalhando todas as habilidades sem aquela neura de gravar que aí que tá o problema com o 

Fundamental II, até esse momento que é isso. A gente tem uma perspectiva de língua que é só escrever. 

Então, se eu represento na escrita, eu estou aprendendo inglês. Se eu me comunico de outras formas e faço 

outras interações, parece que não há aprendizado. (P2) 

 

 

Assim, a percepção dos professores em relação às características das crianças como aprendizes de 

língua estrangeira condizem com as elencadas por Cameron (2001), entre elas: as crianças são geralmente 

mais entusiasmadas para aprender (depoimentos de P4, P5 e P6), perdem o interesse mais rapidamente 

(P1), arriscam-se em atividades mesmo quando não compreendem como e porque devem fazê-las (P2, ao 

afirmar que as crianças não têm a sensação de que não estão aprendendo se a atividade não envolve 

escrita, ao contrário de adolescentes e adultos) e são menos inibidas para falar a língua (P1, P2, P5). 

Halliwell (1992) descreve que crianças têm prazer em descobrir a diversão no que fazem, além de 

gostarem de falar. Estes aspectos também estão presentes nos depoimentos dos professores quando 

afirmam que as crianças não têm medo de se arriscar e de que esta é a melhor faixa etária para 

desenvolver a oralidade.  

Segundo Rodrigues (2005), pesquisas mostram que crianças tem maior aproveitamento em 

aspectos como pronúncia, enquanto adolescentes e adultos têm mais facilidade com aspectos 

morfológicos e sintáticos quando a aprendizagem ocorre em ambientes formais. Um dos fatores aos quais 

a autora atribui a crença de professores de que a criança tem maior facilidade em aprender uma língua 

estrangeira é o que se denomina FAM (Fatores Afetivos e Emocionais). Estes fatores aparecem nos 

depoimentos dos professores participantes desta pesquisa quando eles afirmam que as crianças são mais 

motivadas a aprender. Entretanto, conforme concluem Rodrigues (2005) e Lima (2008), não há consenso 

sobre a veracidade desta hipótese e ela geralmente é baseada em experiências, não em estudos.  
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Entre os desafios enfrentados pelos professores de língua inglesa do Ciclo I, os entrevistados 

destacam: a falta de recursos materiais, a falta de referenciais metodológicos, desconhecimento das 

características de alunos nesta faixa etária, desconhecimento da língua inglesa por alguns professores, a 

grande quantidade de alunos por sala de aula e o cansaço físico e vocal ao ministrar muitas aulas no 

mesmo dia, usando recursos como músicas, jogos e histórias.  

 

As crianças demandam muito mais fisicamente do professor, demandam muito mais vocalmente 

do professor, você tem que sempre estar com uma energia muito grande e nem sempre isso é possível 

quando você tem 24 aulas para ministrar naquela semana (P3) 

 

[...] acho que na verdade a maior dificuldade é o desconhecimento das características das 

crianças e de algumas peculiaridades que a gente não conhece. A falta de domínio, por exemplo, até você 

aprender as questões da rotina, as estratégias de intervenção com o público mais jovem. Você tem uma 

prática do Fundamental II em que você é sempre doutrinado pra fazer algo diferente, algo diferente, algo 

diferente e aí você tem que trabalhar com questões que, nem sempre a inovação máxima no Fundamental I 

é que vai dar certo. Eles precisam de maior tempo pra realizar as atividades [...] você não tem suporte pra 

criança poder produzir. Então se você escreve na lousa pra ela transpor pro caderno é um inferno, vai a 

aula toda, você não consegue fazer muita coisa assim. E a gente não tem capacidade vocal pra ficar seis 

aulas cantando e contando história, é humanamente impossível. [...] É, eu comprei radinho, eu cantava 

“Hello”, enfim, eu não me sentia ridícula, embora as pessoas parassem e olhassem tipo “o que você tá 

fazendo? ”. Mas fisicamente é fatigante, pra 35 alunos. (P1) 

 

O que acho é que é bastante complicado você conseguir, numa turma numerosa e com bastante 

problema de indisciplina, você implementar a proposta pedagógica pro Fundamental I de inglês que é você 

expor as crianças à língua o máximo possível e fazendo apenas atividades lúdicas. Eu acho que é bastante 

complicado porque elas acabam se dispersando, nem todas têm vontade de participar das atividades e você 

acaba lidando com muitos problemas que vão além da dificuldade pedagógica e que perpassam problemas 

familiares, de indisciplina, de falta de atenção, de falta de interesse e etc. (P3) 

 

 

Já o Quadro 10, apresentado a seguir, reúne as informações sobre a avaliação dos professores 

sobre os cursos dos quais participaram.  

 

Quadro 10: Os cursos oferecidos pela SME na visão dos professores. 

Profes- 

sores 
De quantos e quais 

cursos participaram 
Expectativas x 

impressões após 

os cursos 

O que deu certo O que não deu certo Relação com a 

prática 

Prof.1 
 

4: Teaching English to 

Young Learners, 

oferecido pela FAFE 

USP (Fundação de 

Apoio à Faculdade de 

Educação da 

Universidade de São 

Paulo), 2 cursos 

promovidos por 

editoras. 

Esperava que os 

cursos ensinassem 

o que fazer, que 

fossem workshops.  

Os cursos eram 

positivos quando 

apresentavam 

exemplos de prática.  

Não condizem com a 

realidade da escola e 

propões “soluções 

mágicas”, que são 

difíceis de serem 

colocadas em prática. 

É preciso não apenas 

oferecer formação, 

mas que haja 

viabilização das 

condições de 

trabalho e de 

material. 

Afirma que os 

formadores do 

primeiro curso de 

que participou, 

Teaching English 

to Young Learners, 

tinham maior 

conhecimento da 

realidade e 

levavam isto em 

consideração.  

Prof. 2 
 

Nenhum. Participou 

apenas de cursos que 

Não mencionou. Os cursos eram 

positivos quando 

Acredita que cursos 

de formação, de 

A discussão sobre 

a realidade do 
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não eram para o 

Ensino Fundamental I.  
apresentavam 

exemplos de prática. 
modo geral, 

apresentam um 

“aluno ideal” e não 

considera que há 

diferentes realidades. 

Além disso, a 

impossibilidade de 

alguns professores 

participarem de 

cursos por serem fora 

de horário de 

trabalho e muitos não 

conseguem participar 

por terem outras 

atividades. 

professor não 

passava pela 

formação. 

Prof. 3 
 

Dois: Teaching 

English to Young 

Learners e uma 

palestra oferecida pela 

editor que fornecia 

livros didáticos para o 

4º e 5º ano em 2013.  

Como na época não 

tinha experiência 

com ensino de 

inglês para 

crianças, esperava 

ter meios de lidar 

com alunos desta 

faixa etária e 

formas de 

contornar os 

problemas de 

acesso a material e 

indisciplina. 

Considera que o 

primeiro curso do 

qual participou foi 

muito útil porque 

trouxe muitas 

possibilidades 

práticas para o 

professor e o grupo 

de professores 

cursista era muito 

bom. Houve uma 

troca muito 

interessante entre os 

professores. As 

atividades propostas 

pelos formadores 

eram simples de 

serem colocadas em 

prática.  

Apesar das 

atividades propostas 

demandarem poucos 

recursos materiais, 

demandam muito 

fisicamente do 

professor. Avaliou 

negativamente o 

segundo curso do 

qual participou 

porque, em sua 

opinião, o palestrante 

pareceu ser 

preconceituoso e não 

conhecer seu 

público-alvo, 

havendo inclusive 

uma troca de 

palestrante no 

segundo dia de curso. 

Além disso, não 

havia socialização de 

práticas.  

Acredita que o 

primeiro curso, 

Teaching English 

to Young Learners, 

contribuiu muito 

com a prática e 

utiliza a maioria 

das atividades que 

aprendeu.  

Prof. 4 
 

2: Teaching English to 

Young Learners e um 

seminário de 

apresentação do livro 

didático, oferecido 

pela editora dos livros 

didáticos em 2015.  

Esperava um curso 

prático, que 

ensinasse 

atividades para a 

sala de aula. 

Afirma que o curso 

atendeu às 

expectativas. 

Aprendeu músicas, 

jogos e sites em que 

poderia encontrar 

recursos para a sala 

de aula.  

Não houve 

continuidade da 

formação. Acredita 

que deveria haver 

outras oportunidades 

de formação ou de 

discussão sobre 

metodologias. 

Afirma ainda que o 

professor de inglês é 

sempre deixado à 

margem e tratado 

como 

autossuficiente, 

enquanto professores 

de outras áreas têm 

mais oportunidades 

de formação.  

Os cursos 

nortearam a prática 

e tiraram o receio 

que alguns 

professores tinham 

em dar aulas para 

o Ensino 

Fundamental I 

Prof. 5 
 

Um pela PMSP: 

Teaching English to 

Young Learners. Fez 

outros cursos que não 

Esperava aprender 

a lidar com 

crianças e 

atividades para 

O curso norteou a 

prática dos 

professores, pois 

muitos não 

As escolas nem 

sempre recebem os 

livros didáticos 

apresentados. 

Afirmou que 

coloca em prática 

as brincadeiras e 

músicas que 



67 

 

foram oferecidos pela 

PMSP. 
usar em sala de 

aula. 
conheciam 

metodologia de 

ensino para crianças. 

Houve espaço para 

tirar as dúvidas dos 

professores e para 

troca de 

experiências.  

Algumas professoras 

generalistas, que 

devem ficar nas aulas 

de inglês em 

docência 

compartilhada, 

sentem-se 

incomodadas com 

algumas atividades 

lúdicas propostas e 

afirmam que deixam 

as crianças agitadas. 

A quantidade de 

aulas por semana não 

é suficiente para 

aplicar tudo o que é 

proposto no curso. 

aprendeu no curso. 

Em sua opinião, os 

formadores tinham 

bom conhecimento 

da realidade. 

Prof.6 
 

Um: Teaching English 

to Young Learners. 
Ter uma direção 

para saber como 

ensinar os alunos 

do Ensino 

Fundamental I.  

As orientações dadas 

em relação às 

metodologias e 

atividades, 

priorizando a 

oralidade e o lúdico. 

Considera que foram 

úteis e consegue 

aplicar em sala de 

aula.  

A falta de estrutura e 

de materiais na 

escola às vezes 

dificulta a aplicação 

de algumas 

atividades.  

Os formadores 

demonstraram 

conhecimento do 

ambiente da escola 

pública, pois 

alguns formadores 

acompanhavam 

professores. O 

conteúdo do curso 

foi útil.  

 

O Quadro 10 mostra que os professores esperavam um caráter prático dos cursos e que 

fornecessem modelos de atividades a serem aplicadas em sala de aula, já que, conforme afirmaram em 

entrevista, não tinham conhecimentos de metodologia de ensino para crianças. Há um consenso de que as 

primeiras oficinas oferecidas em 2012, Teaching English to Young Learners, das quais todos os 

professores entrevistados participaram (com exceção de P2), foram positivas ao oferecer um 

direcionamento metodológico e sugestões de atividades. A importância dada ao ensino de atividades 

práticas é muito recorrente nos depoimentos dos professores, o que mostra que eles possuem um conceito 

de formação reduzido à capacitação técnica: 

 

O primeiro curso, que durou uma semana [...] foi bastante útil porque ele trouxe muitas 

possibilidades práticas pros professores [...] Então eram opções, eram saídas muito fáceis, muito simples pra 

serem aplicadas na sala de aula do Fundamental I, com os recursos limitados que a prefeitura oferece e com a 

clientela mais difícil da prefeitura de São Paulo que a gente sabe que a gente tem. (P3) 

 

Quando teve o curso, ele deu um norte a esses professores: as atividades que eles iriam trabalhar, 

como eles iriam trabalhar. Esse curso foi muito importante para a formação, porque as brincadeiras, as 

atividades, elas foram norteadoras, elas foram fundamentais para a mudança das práticas e o professor 

começar a pensar a sua metodologia de trabalho para essas crianças. Foi muito interessante. (P5) 

 

As expectativas eram que me ensinassem o que fazer. Eu já venho de uma universidade 

eminentemente teórica. Eu tenho uma bagagem teórica muito tranquila. [...] eu esperava que os outros cursos 

viessem me trazer dinâmicas mais próximas de workshops. Eu já passei do momento em que eu tenho a noção 

da criança, agora eu preciso aprender a operacionalizar isso em sala de aula. (P1) 
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Apesar de esperar que os cursos fossem práticos, P1 não descarta a importância de conhecimentos 

teóricos, mas apenas afirma que sua maior necessidade é aprender a colocar a teoria em prática na sala de 

aula. P2 também menciona a importância de ambos os aspectos na formação: 

 

Eu vejo o seguinte, o que falta nesses cursos é justamente fazer esse casamento entre teoria 

e metodologia. Porque é o seguinte: uma metodologia sem você ter um fundamento teórico, ela te 

dana e te leva a uma prescrição curricular. Parece que a metodologia fala e já é o conteúdo, o que 

é um erro. Ao contrário, se eu tenho um conhecimento teórico muito importante e eu não tenho uma 

metodologia que facilite chegar no aluno é um outro problema. Claro que a gente pode mensurar, 

são problemas de ordens e de tamanhos diferentes. 

 

 Candau (1996), como já vimos no Capítulo 1, divide a problemática da formação continuada de 

professores em três momentos distintos:  

 1 -  a perspectiva clássica, cuja ênfase está a “reciclagem” dos professores ou atualização da 

formação recebida, por meio de ações, palestras, oficinas, cursos oferecidos pela universidade ou pelas 

próprias secretárias de educação – numa concepção dicotômica entre teoria e prática, os que produzem 

conhecimento e os que recebem; 

 2 –A valorização do saber docente, cujo eixo é o reconhecimento e a valorização do saber docente 

nas práticas de formação continuada, principalmente os saberes da experiência, pelos quais os professores 

julgam a formação que recebem, a pertinência ou o realismo das reformas que lhes são propostas e 

concebem modelos de excelência profissional;  

 3 – O ciclo de vida dos professores com cinco etapas básicas: a entrada na carreira (etapa de 

“sobrevivência e descoberta”), a estabilização (fase de identificação profissional e segurança), 

diversificação (momento de questionamentos, experimentação e buscas plurais), serenidade e distância 

afetiva e/ou de conservadorismos e lamentações e, finalmente, o momento de recuo e desinvestimento, 

típicos do final da carreira profissional.  

 A autora distingue estes momentos da vida profissional docente para defender a tese de que as 

necessidades de cada profissional são muito distintas de acordo com o momento em que ele vive. Assim, 

é necessário romper com modelos padronizados de formação que ignoram as necessidades específicas de 

cada momento profissional. A formação continuada não deve ser, portanto, concebida como um processo 

de acumulação de conhecimento, de cursos ou de técnicas, mas sim um trabalho de reflexividade crítica.  

 Adorno (1998) defende uma concepção semelhante de formação: o professor deve ser formado 

como um intelectual, pois é o profissional responsável pelo desenvolvimento real e intelectual do país. 

Segundo o autor, o exercício intelectual é a formação constituída na experiência formativa, que não se 

restringe a frequência a cursos específicos, mas inclui a formação cultural, em que o sujeito se apropria da 

cultura.   
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Nessa perspectiva, também Gimenez (2009), ao abordar a formação continuada de professores de 

língua inglesa, criticando o que Candau (1996) chama de modelo clássico de formação, pois é necessário 

desafiar paradigmas tradicionais de formação, em que o pressuposto de uma prática deficitária dos 

professores norteia as propostas. Gimenez (2009) afirma ainda que pesquisas vem questionando as 

relações hierárquicas e preocupando-se com questões éticas que envolvem acadêmicos e profissionais em 

projetos de investigação conjunta.  

 Em seu depoimento sobre um dos cursos que participou, P3 relata um exemplo de prática de um 

formador que demonstrou desconhecimento da realidade dos professores cursistas, e até mesmo certo 

preconceito: 

 

Enquanto que o segundo curso, que foi o tal seminário promovido pela editora, já foi o contrário. Foi um 

curso que não promoveu, que não demonstrou nenhum tipo de prática útil para a sala de aula. [...], a 

palestrante foi extremamente preconceituosa e grosseira, demonstrou um total desconhecimento da 

prática dos professores da Prefeitura de São Paulo, do seu público, de quem são essas pessoas e do tipo 

de trabalho que é desenvolvido. Inclusive foi substituída no último dia por conta de sido extremamente 

desrespeitosa com a audiência que lá assistia a essa palestra. 

 

 De acordo com Golstein (apud Gimenez, 2009), aspectos interpessoais, da cultura do trabalho do 

professor e questões de poder são elementos importantes na elaboração de projetos de formação que 

envolvem universidades e escolas. A colaboração pressupõe a superação do individualismo que tem 

marcado a formação e o trabalho do professor. As falas dos professores estão de acordo com este aspecto, 

pois o espaço para troca de experiências nas oficinas foi valorizado pelos professores participantes como 

aspecto positivo: 

 

Os formadores foram muito cautelosos nas ideias, na forma como os professores traziam ali e os próprios 

outros professores também mostravam as diferentes atividades que poderiam ser feitas e o que não era legal 

também pra ser feito com as crianças. (P5) 

 

O grupo de professores era muito interessado, o grupo se dava muito bem, então a gente sempre conseguia 

aplicar as atividades umas com as outras, e aprender umas com as outras. Então foi uma troca e um 

processo de aprendizagem muito interessante pro grupo de professores de inglês que estavam participando 

desse curso. (P3) 

 

 

Além disso, os professores afirmaram que os formadores das primeiras oficinas conheciam a 

realidade da escola pública e a consideravam na formação. Entretanto, os professores relataram 

dificuldade em aplicar algumas das atividades ensinadas devido à falta de recursos materiais, problemas 

estruturais das escolas e de condições de trabalho (conforme afirmam P1 e P3, a grande quantidade de 

aulas diárias e as atividades propostas para o Ensino Fundamental I podem resultar em desgaste físico do 

professor). As propostas dos cursos, de modo geral, nem sempre condiziam com a realidade da escola 

pública de acordo com os professores: 
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Pode dar quantos cursos de formação quiser. Se você não pensar a prática em sala de aula, 

não vai sair do lugar. Acho que assim, a gente tá chegando num ponto em que já foi feita a discussão. 

Era necessária a discussão do que é criança, da necessidade da cultura infantil... pra mim isso estava 

dado, mas pra alguns colegas isso não tava, [...]. Ótimo, o que a gente vai fazer agora? Só que isso não 

é um problema do inglês. [...]O pessoal do CEFAI11 vai lá e dá um curso, a gente olha e eles não falam 

nada de novo [...]se você entrar numa sala de EMEF, ela tá tomada por carteira, aí vem o pessoal 

propor coisas que violentam o espaço, [...]. “Ah, vamos avaliar por portfólio”, como eu vou avaliar 

por portfólio? Cara, eu tenho 12 turmas. Quem vai fazer os portfólios? Quem vai criar a capa? “Ah, os 

alunos podem fazer”. Quanto tempo isso vai levar? Quem vai me dar material? A escola não vai me 

ceder tudo isso de papel cartão pra fazer o portfólio. A escola não vai me ceder todos os negócios pra 

prender lá dentro. Onde eu vou arranjar a folha pra colocar lá dentro? A gente tem cota de folha de 

sulfite e eu imprimo na minha casa grande parte das coisas, se eu quiser. [...] Então os cursos não 

resolvem as questões práticas e eles não trazem soluções pra esse sentido. Então essa é a minha maior 

decepção. Eles não refletem sobre a nossa realidade, eles trazem soluções mágicas. (P1) 

 

Das atividades, eu ainda acredito que elas são muito interessantes, elas demandam poucos 

recursos, mas elas têm o porém de demandar muito fisicamente de um professor que tem que dar 24 

aulas na semana. Não acho que seja possível um professor que tenha essa carga horária fazer 

exercícios e atividades lúdicas com crianças pequenas durante o tempo todo. Isso é um pouco idealista, 

ao meu ver. (P3) 

 

O que não dá certo, é a parte estrutural que não tem. Você quer fazer uma brincadeira, quer 

utilizar os recursos que vêm nas atividades, e às vezes não consegue porque numa sala de aula não se 

permite tal disposição. Não tem o material, as brincadeiras, os brinquedos. (P6) 

 

Já o que não deu certo ali foram os livros didáticos que foram apresentados pros professores. 

Em muitos momentos, principalmente nesse ano[2016], faltaram livros didáticos na escola. [...] E é 

importante também deixar claro o seguinte: que essas atividades lúdicas que a gente trabalha, como no 

Fundamental I a gente precisa trabalhar com a professora dentro da sala, elas se sentem bastante 

incomodadas e elas reclamam bastante dessas atividades. Acaba sendo um empecilho pra nós. Elas 

acham que elas[as crianças] não têm que sair, que têm que ficar na sala, elas[as professoras] não 

querem, então essas atividades de brincar e correr são um dificultador. Elas falam que quando as 

crianças entram na sala depois das brincadeiras, elas ficam muito suadas, que eles[os alunos] ficam 

agitados, que elas não conseguem desenvolver uma atividade após aquelas aulas. Foi muito difícil. (P5) 

 

Dos seis professores entrevistados, apenas 3 participaram de outros cursos, que foram oferecidos 

pelas editoras, cujas presenças são fortes nas ofertas de cursos de formação continuada para professores 

de língua inglesa da RME. Em 2012, quando o Programa Língua Inglesa no Ciclo se iniciou, as escolas 

receberam livros didáticos da coleção English Adventures, da editora Pearson para serem usados nas aulas 

de 4º e 5º ano. Ao serem questionados durante cursos promovidos pela editora dos motivos para os alunos 

de 1º a 3º ano não terem livros didáticos, representantes da SME na época justificaram dizendo que nos 

três primeiros anos o objetivo é desenvolver apenas a oralidade e por isso não teriam livros didáticos. 

Estes livros foram utilizados até 2014 e foi anunciado na época que no ano seguinte haveria uma troca de 

editora, que seria escolhida por alguns professores convidados, já que a escolha dos livros didáticos do 

Ensino Fundamental I não foi incluída no PNLD (Programa Nacional do Livro Didático). Em 2015 o 

livro adotado foi o Seek and Find, da editora Macmillan. Entretanto, os livros só chegaram as escolas em 

julho daquele ano, pouco antes do seminário A Língua Inglesa como caminhos para a interação das 

relações sociais realizado em julho de 2015 e para o qual os professores de inglês com aulas no 4º e 5º 

                                                 
11 Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão. 
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ano foram convocados. O seminário teve o objetivo de apresentar o novo material didático que seria 

adotado nos próximos três anos, porém o livro não foi mais distribuído para as escolas depois daquele 

ano. A justificativa dada pela SME a pesquisadora foi de que os livros não foram comprados porque 

houve um corte de verbas. Além disso, segundo a SME, não foi encontrado nenhum livro que fosse 

condizente com os princípios do documento Direitos de Aprendizagem dos Ciclos Interdisciplinar e 

Autoral – Língua Inglesa e por isso não se sabe se haverá livros didáticos novamente. Alguns professores 

em seus depoimentos mencionaram – e criticaram -  esse fato:  

 

 

[...] foi um curso voltado pra venda de materiais didáticos – foi bastante óbvio isso – e, portanto, o 

único interesse era promover o material e não promover uma troca de saberes e de práticas entre os 

professores da rede e ouvir a voz desses docentes a respeito do seu público. (P3) 

 

[...] porque foi um seminário, mas não era metodologia, não era pra ensinar coisas. Como ia ser 

trocado o livro, eles iam apresentar esse livro e explicar como usar, mas era da editora. Não foi um curso de 

formação dado pelo município. [...]  Então não foi um curso de formação, foi um curso de apresentação do 

novo material que ia ser distribuído para a escola. Mas valeu a pena. Você cumpre pra entender qual era o 

intuito das atividades. (P4) 

 

Na verdade, o que eu acho que dificulta é porque acho que a gente não tem um referencial. Então 

com esse conhecimento empírico que a gente tem de professor, a gente faz um apanhado e acaba 

desenvolvendo atividades na sala de aula. Mas, por exemplo, a gente não tem um livro específico como 

ensinar para um aluno nessas séries iniciais até o quinto ano. Aí tem aquele conhecimento de professor que 

a gente acaba aplicando em sala de aula. (P4) 

 

[...]no Fundamental I eu não recebi livros, eu recebi o English Adventures e não veio o suficiente 

pra todo mundo. [...] esse do English Adventures é o terceiro ano que eu uso, porque eu não deixei levarem 

embora. [...] então é o terceiro ano que eu vou usar o English Adventures, acabou, não tem mais condição 

de usar o livro. Já falei pra eles[os alunos] porque todos querem o livro, mas não tem pra todo mundo então 

vou sortear. O Macmillan chegou na metade do ano passado, aí eu combinei com eles: “ó, a gente vai usar 

esse ano e vai usar metade do ano que vem, até chegarem os novos”[...] Então o curso, ele pode vir o quanto 

ele quiser. Ele não vai resolver essa questão. Porque ele não trata dessa questão, ele fala assim “ah não, 

isso é questão estrutural. Isso é uma questão que a gente não pode tratar, né. É uma questão da prefeitura”. 

Ele não vai, porque, se eu sou um formador de fora, a prefeitura fala assim: “ó, a gente não fornece a 

quantidade de livros suficientes no Fundamental I, então pensa com as professoras dinâmicas que eles 

possam produzir material”. O cara não vai fazer isso, porque é uma enrascada. Que professor que tem 12 

salas consegue produzir material pra todos esses alunos? (P1) 

 

 

Gimenez (2013) afirma que, na ausência de formação especializada na área, os materiais didáticos 

tornam-se a principal fonte de orientação para professores, impactando currículos e práticas pedagógicas. 

Neste caso, pode-se afirmar que impactam também a formação docente devido à grande presença das 

editoras nos cursos de formação continuada. No excerto em que P4 menciona a falta de referenciais, nota-

se que a professora vê o livro didático como referencial para o ensino. Já P1, mesmo criticando duramente 

a falta de materiais didáticos e o fato das formações não ajudarem a contornar este problema, esclarece 

que não sente falta do livro para que seja usado como referencial, mas para que os alunos tenham acesso a 

um material de melhor qualidade do que aquele que ela mesma produz: 

 



72 

 

[...] eu não quero um livro pra que ele me ensine, eu quero um livro pro aluno não ter que usar 

a lousa, pra que o aluno possa registrar de formas alternativas, que não seja o caderno. Porque é uma 

língua estrangeira, demora muito mais tempo pra registrar, nenhum desenho que eu fizer vai ser tão rico 

quanto um graficamente desenvolvido. (P1) 

 

 

Torres (1998), ao abordar algumas tendências dominantes nas medidas de formação docente em 

alguns países na década de 1990, menciona aspectos que também são visíveis na situação aqui relatada. 

Segundo a autora, são frequentes os programas de capacitação docente que, na verdade, constituem um 

complemento à entrega de algum “pacote” didático, o que resulta em uma relação invertida: não é o livro 

didático que complementa o professor, mas o professor complementa o livro. A ênfase no livro didático é 

posta em uma dupla: o livro para o aluno e para o professor, visto por muitos como solução para o 

problema para a capacitação do professor. O livro torna-se cada vez mais fechado e detalhado nos 

conteúdos e na didática, fazendo com que a intervenção do professor seja reduzida.  

Trata-se, de acordo com a autora, de uma estratégia que não apoia o professor, mas de uma 

estratégia compensatória dos maus salários, de má capacitação docente ou de condições precárias de 

trabalho, em que não há tempo disponível para preparar as aulas. Conforme afirma Torres (1998), “não é 

o livro didático o currículo efetivo; o professor é que está mais próximo do currículo efetivo, porque ele é 

quem decide se deve ou não usar o livro e como deve usá-lo” (p.179). Portanto, a distribuição de livros 

didáticos ou mesmo a formação para o seu uso não é algo que deva ser abolido, mas apenas repensado. 

Em outras palavras, deve ser uma medida que dê suporte para o professor aplicar o currículo efetivo e 

para que ele saiba fazer as adaptações necessárias ou ainda, saiba escolher quando é mais adequado usá-lo 

ou quando deve usar outros recursos.  

Outro aspecto mencionado como problemático para os professores foi a descontinuidade dos 

cursos de formação: 

 

Bom, vou começar pelo que não deu certo: é a continuidade desses próprios cursos. Teve 

aquele ano, chegaram livros, e aí também depois não teve mais nada. E já vai fazer cinco anos. E 

não teve outro curso de formação, de capacitação. [...] Eu sinto necessidade de sempre ter um 

curso para orientar, uma formação mesmo, ou um encontro pra discutir [...] E eu acredito que 

deveria ter mais formação mesmo, workshop, seminários. Os que eu fiz, sem esse primeiro, foi o 

da Cultura Inglesa12, mas foi a própria Cultura Inglesa, e eu pesquiso, vejo que vai ter um 

seminário, um curso rápido de Inglês, aí eu vou lá e acabo me inscrevendo, mas é mais por conta 

própria do que um incentivo do próprio município. (P4) 

 

 

P2 ressalta ainda que são necessárias medidas para possibilitar a participação de todos os 

professores, pois muitos trabalham em mais de uma escola e nem sempre estão disponíveis para participar 

dos cursos: 

                                                 
12 A professora refere-se ao curso de língua inglesa oferecido pela Cultura Inglesa em parceria com a PMSP para professores 

de inglês, independentemente do segmento em que atuam.  
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Eu penso na dimensão política. Você quer ser professor de Fundamental I e não há um projeto 

que pense no meu horário de trabalho, eu não entro naquela coisa que o professor tem que se virar, não. 

Por quê? Ainda bem que essa administração ainda conseguiu colocar várias coisas no horário de 

trabalho, embora coisas muito gerais, né, talvez tenha que repensar. Eu tenho uma visão política da escola 

que tem que respeitar também o meu espaço de vida [...] Além do que, a maioria dos cursos era à noite ou 

sábado. Mais difícil ainda, principalmente pro professor que tem dois ou três trabalhos (P2) 

 

Conforme mencionado anteriormente, a dificuldade dos professores em participar de alguns cursos 

de formação continuada por serem fora do horário de trabalho também foi percebida por um dos 

formadores entrevistados (F1) em seu depoimento, no qual exemplifica esta situação: 

 

Outro desafio que eu acho que os professores da rede pública têm é a gestão. Eu vou dar um 

exemplo e você vai entender. Os professores não tiveram dispensa de ponto pra fazer esse curso. O 

curso começava às 19h, só que os professores trabalhavam até 18h30 na escola. Os gestores, 

alguns deles, não negociavam a compensação de horas, a saída um pouco mais cedo dos 

professores pra que eles pudessem chegar na hora no curso. Então, o que aconteceu? Teve uma 

professora que um dia ela tinha uma folga que ela tinha negociado, ela foi. No segundo dia, ela não 

tinha mais a folga e ela pegou e foi doar sangue. Porque quando você doa sangue, você tem a 

dispensa. Aí até brinquei com ela que, por um lado, eu fico lisonjeado, porque a pessoa foi doar 

sangue pra estar no meu curso. Por outro lado, é super triste, porque é um gestor que não 

flexibiliza meia hora que ela tinha pedido pra sair mais cedo, pro funcionário dele fazer um curso 

que vai melhorar a sala de aula, que vai melhorar a qualidade de ensino. É deprimente isso. É 

deprimente porque, geralmente, o gestor da escola é educador também. (F1) 

 

 

Assim, conforme afirmam Torres (1998) e os professores participantes desta pesquisa, a 

capacitação docente sem um conjunto de medidas que melhore substancialmente a qualidade profissional 

dos professores, ou seja, que ofereça melhores condições de trabalho, torna-se ineficaz.  

Diante deste cenário, alguns professores constatam a desvalorização da língua inglesa por parte da 

PMSP: 

Inglês é bem marginal na prefeitura.[...]. Então não tem uma pessoa que cuide de 

Inglês, Inglês é meio jogadinho, na verdade. (P1) 

 

[...]parece que quando é professor de Inglês, a gente é meio deixado pra lá. O pessoal 

vê o professor de Inglês de uma forma diferente. Tem muita formação pra Matemática, pra 

Português, até pra História – principalmente pra lidar com a questão dos afrodescendentes, 

indígenas... – mas o professor de Inglês eu percebo que é sempre deixado à margem. Não sei se 

eles veem a gente com autonomia ou autossuficiente, porque se sabe outra língua já tem um 

conhecimento e vai conseguir interagir com a sala, vai conseguir ficar, porque tem um 

conhecimento. (P4) 

 

Eu tenho que pensar que eu não tenho recursos tais que eu aprendi a usar. Isso quer 

dizer que eu tenho que fazer em casa? Também não. [...] A gente não tá colaborando porque o 

Inglês fica assim “ah, o professor se vira”. (P2) 

 

 

3.2.3  Sobre a gestão dos cursos 
 

 Para obter visão mais ampla do cenário do ensino de língua inglesa no Ensino Fundamental I e da 

formação continuada, foi realizada uma entrevista com um representante da SME, atual responsável pela 
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área de língua inglesa na Rede Municipal13. Antes da entrevista, ele respondeu um questionário sobre sua 

formação inicial e experiência profissional. A fim de preservar a identidade do sujeito da pesquisa, ele 

será identificado como C. Os dados serão apresentados no Quadro 11. 

  

Quadro 11: Perfil e visão de representante da SME sobre os cursos de formação continuada. 

Aspectos Coordenador de língua inglesa da SME 
Formação/experiência 

profissional/trabalho 

atual 

Possui formação em Geografia pela PUC SP e curso de Aperfeiçoamento e Extensão na área 

de Ciências. Foi professor de Ensino Fundamental nas Redes Municipal e Estadual e em 

escolas particulares. Realizou trabalhos junto ao MEC (PCNs 1997 a 1999, Documento 

Curricular EJA – 2002 e 2003, Pacto Nacional de Alfabetização – 2012). Atualmente trabalha 

na Coordenadoria Pedagógica (COPED), Divisão do Ensino Fundamental e Médio (DIEFEM) 

da SME.  
Como foi a 

implantação dos cursos 

e porque decidiu 

participar 

Surgiram a partir da implantação de um programa de língua inglesa no Ensino Fundamental I 

em 2011, que previa cursos em parceria com instituições. Os cursos eram divulgados em 

Diário Oficial e no portal da SME. Os cursos eram mais voltados para trabalhos com 

multiletramento e oralidade. Para o 4º e 5º ano, havia contato com as editoras que produziam 

os livros didáticos adotados. Em 2014, 2015 e 2016 os cursos foram feitos em parceria com as 

DREs (Diretorias Regionais de Educação) por causa da escrita do documento Direitos de 

aprendizagem do ciclo interdisciplinar e autoral de Língua Inglesa. Foram formadas esquipes 

de professores parceiros para a escrita do documento. 
Seleção e preparação 

dos formadores 
De 2012 a 2014 houve uma assessoria de área, que trabalhava com alguns elementos de 

documentos de orientações curriculares. A SME abria um edital de credenciamento e os 

interessados se inscreviam. Os inscritos eram professores sem vínculo com a PMSP. Em 

seguida, analisavam-se os currículos e propostas pedagógicas. Depois disso, com o processo 

de escrita do documento Direitos de aprendizagem do ciclo interdisciplinar e autoral de 

Língua Inglesa, a formação foi feita preferencialmente com cada DRE. Então, foi feito um 

trabalho com a colaboração de três professoras da Universidade de São Paulo, que articulavam 

como assessoria e fizeram um levantamento de quem colaborou em cada DRE e teria interesse 

em ser professor-formador.  
Aspectos positivos (“o 

que deu certo”) 
Quando o programa de língua inglesa no Fundamental I foi implantado, muitos professores 

estavam acostumados ao trabalho apenas com o Fundamental II e não tinha acesso a 

discussões e ao trabalho realizado por professores de Ensino Fundamental I. Professores 

queriam usar orientações curriculares do Ensino Fundamental II nas aulas de Ensino 

Fundamental I. Além disso, faltava um material de apoio e as formações ajudaram na 

construção de um trabalho com o processo comunicativo e um currículo mais aberto, em 

detrimento de um currículo preso a um livro didático.  
Aspectos negativos (“o 

que não deu certo”) 
Entre 2012 e 2013 foi muito difícil construir polos e locais de formação porque muitos cursos 

eram aos sábados e era difícil conseguir autorização das DREs. Havia também dificuldades em 

conseguir equipamentos porque a escola cedia somente o espaço para a formação. As equipes 

de DRE e SME são muito reduzidas e o ideal seria ter duas ou três pessoas da área para 

acompanhar e analisar esta formação. Alguns cursos foram muito curtos, porém se houvesse 

mais encontros durante o ano, no qual a cada encontro seria abordado um tema, alguns 

professores não poderiam participar de todos e perderiam conteúdo.  
Acompanhamento e 

avaliação dos cursos 
São feitos por relatórios, nos quais há contribuições dos formadores e dos professores. Às 

vezes, a própria Rede faz pesquisas e relatórios semestrais.  

 

Os dados obtidos na entrevista com C. revelam informações muito importantes sobre a formação 

continuada oferecida pela PMSP aos professores de língua inglesa do Ensino Fundamental I.  

                                                 
13  O entrevistado afirmou que quando o Programa Língua Inglesa no Ciclo foi implantado havia outra pessoa 

responsável pela área e pelos cursos de formação. O sujeito desta pesquisa assumiu o cargo um ano após a implantação do 

referido Programa.  
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Revelam, por exemplo, que houve dois momentos distintos: o primeiro, entre 2012 e 2013, tinha 

como objetivo desenvolver o multiletramento e a oralidade, além de haver contato com as editoras que 

produziram os livros didáticos adotados para o 4º e 5º ano. No entanto, C. esclarece que o foco da 

parceria com as editoras não estava necessariamente nos livros, mas nas possibilidades de uso: 

 

Pro quarto e quinto ano, que também estava dentro da perspectiva da organização dos 

cursos, aí nós tínhamos um contato com as editoras. A gente tinha o livro didático pro quarto e quinto 

ano então a gente organizava a formação voltada pro professor e como ele poderia ir além do que o 

livro didático oferecia, quais as possibilidades que ele poderia desenvolver com o livro em sala de 

aula. Mas assim, sempre também na perspectiva de trabalhar com as diferentes linguagens. 

 

Os formadores das primeiras oficinas foram selecionados com a ajuda de uma assessoria da área, 

realizada por uma professora de língua inglesa da PUC-SP e pela abertura de editais de seleção para 

interessados em ministrar cursos de formação. Os formadores eram selecionados por análise de proposta 

pedagógica e de currículos e a FAFE-USP foi escolhida como responsável pela formação. Trechos dos 

depoimentos de C. e F2 explicam resumidamente como ocorreu o processo: 

 

De 2012 a 2014, nós tínhamos um processo, uma assessoria de área, e a assessoria de área 

trabalhava com alguns elementos do documento de orientações curriculares. Quem coordenava era a 

professora da PUC, que é de Língua Inglesa, e aí você tinha um edital de credenciamento, que era feito 

pela SME. [...] Esse edital de credenciamento era feito para diferentes áreas de conhecimento e aí você 

abria, e quem se inscrevia nesse edital de credenciamento eram professores que não tinham vínculo 

com a prefeitura. [...] Aí você tinha um processo que tinha análise de currículo, análise de propostas 

pedagógicas, e aí você tinha a pontuação de quem foi credenciado e quem não foi credenciado. A partir 

disso era feito um sorteio público e você definia: essa formação vai ser de quantas horas, ela vai ser 

por polos, ela vai ser centralizada, onde que ela vai ocorrer. Então aí você definia a quantidade de 

formadores que iam participar da formação. (C.) 

 

Então esse é um projeto que parece que na licitação a FAFE ganhou a licitação, a Fundação 

de Apoio à Faculdade de Educação, e depois foram feitas as seleções de professores de acordo com o 

edital, de acordo com as exigências do edital. Então algumas das exigências eram: você tinha que ter 

mestrado, tinha que ter experiência em educação básica e experiência em formação de professores. 

(F2) 

 

Já a segunda etapa, iniciada em 2014 e que permanece até o momento, está diretamente 

relacionada à elaboração do documento Direitos de aprendizagem do ciclo interdisciplinar autoral de 

Língua Inglesa. Como alguns professores da PMSP participaram da escrita deste documento que traz 

novas diretrizes curriculares para os Ciclos Interdisciplinar (4º ao 6º ano) e Autoral (7º ao 9º), houve 

abertura para que estes professores ministrassem cursos de formação sobre a nova proposta curricular. 

Embora não esteja relacionada especificamente ao Ensino Fundamental I, este dado deve ser levado em 

consideração, já que abrangem o 4º e o 5º ano. 

É importante observar que, atualmente não há uma pessoa especializada na área de língua inglesa 

na SME que acompanhe as medidas tomadas em relação ao ensino. Conforme mostrado no Quadro 11, o 
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atual responsável pelo inglês não possui formação na área e ele mesmo menciona a falta de uma pessoa 

especializada para acompanhar os cursos: 

 

E outra questão é que as equipes de DRE e as equipes de SME são muito reduzidas e 

é um outro dificultador. Eu acho que pra nós, o ideal é ter, pelo menos, nessas equipes mais 

institucionais, uma equipe de duas a três pessoas da área que também vão estar 

acompanhando, que vão estar analisando e que vão estar também coordenando um pouco essa 

formação. 

 

 

Apesar disso, C. demonstra conhecimento do que acontece nos cursos de formação e também da 

realidade dos professores.  

E quando foi organizado o programa de Língua Inglesa pros anos iniciais, o professor 

do Fundamental II tinha um trabalho com uma faixa de idade que era diferente quando ele 

vinha pro Fundamental I. Então, como eu ia trabalhar a Língua Inglesa com uma criança que 

quase nem escrevia? Então o professor às vezes ficava em dúvida: o que ele vai fazer, como ele 

vai fazer. E aí a gente vê que a formação e todo o modelo de formação tinha que trazer 

subsídios para esse professor que desconhecia praticamente o que era um primeiro ano, um 

segundo ano, um terceiro ano, que eram alunos que estavam no processo ainda de 

alfabetização. Então as formações iniciais elas foram muito voltadas pra essa dinâmica, pra 

todo esse processo de trabalho. 

 

Mas a gente vê que a construção do processo formativo e tudo sempre é pautada no 

diálogo, e sempre nessa interlocução com os professores, porque é o que enriquece o processo 

formativo. Então a formação, por si só, se ela sai apenas de uma proposta de SME e esvazia, 

[se] não tem essa retroalimentação com a Rede, ela se perde. 

 

 

No entanto, o dado que mais chama a atenção é o fato de que não há acompanhamento dos cursos 

por pessoas especializadas na área de ensino de língua inglesa. A avaliação dos cursos é feita por 

relatórios que possuem contribuições de professores e formadores e, às vezes14 a Rede produz relatórios, 

ou seja, não há regularidade no acompanhamento e na avaliação dos cursos.  

Entre os aspectos positivos dos cursos de formação, C. concorda com os professores que 

afirmaram que ajudaram a nortear o trabalho em sala de aula, pois muitos não tinham experiência anterior 

com o ensino de LEC. Além disso, as formações possibilitaram a construção de um currículo mais aberto 

e independente de livros didáticos. Já entre os aspectos negativos, reforça a importância de oferecer mais 

oportunidades de formação aos professores, pois os cursos oferecidos até então foram breves. Porém, 

ressalta que é necessário gerenciar horários viáveis para os professores realizarem os cursos pois, devido 

a carga horária de trabalho, muitos não conseguem participar: 

 

Esse curso mesmo que você fez, dos anos iniciais, a gente tinha conversado[com 

o formador responsável]: “vamos distribuir um pouco esse curso porque nem todo 

professor tem disponibilidade de ir de segunda a quinta numa semana. Alguns até podem 

achar tranquilo pra ele, pra fazer tudo já numa sequência, não ficar tão distanciado um 

do outro. Mas a gente percebe também que alguns professores dão aula à tarde”. Então 

                                                 
14 Grifo meu.  
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a JEIF termina 18h30. Como é que você pode trazer de São Mateus pra um curso lá em 

Higienópolis, 19h30 da noite? Então é difícil. Geralmente, o que o professor faz? Ele tem 

o abono15, mas quando é na sequência de segunda a quinta, como ele faz? 

 

 

Outro aspecto negativo é a falta de recursos materiais para a realização de alguns cursos. C. 

explica que em 2012 e 2013 foi muito difícil constituir polos de formação, pois dependia do apoio das 

DREs. Algumas vezes, por exemplo, a escola cedia o espaço, mas não o equipamento, que deveria ser 

providenciado pela DRE ou pela SME:  

 

Olha, no período de 2011 a 2013 eu percebi que a maior dificuldade era constituir polos e 

locais de formação porque às vezes os cursos eram aos sábados e nos cursos aos sábados a gente 

dependia muito do apoio da DRE. O local para a formação não era um local que a gente tinha facilidade 

pra solicitar, pra fazer o acompanhamento. Então a gente teve problemas que às vezes era num CEU e 

pra você ter acesso à escola, você precisava da chave e a chave era deixada às vezes com a 

coordenadora do CEU. Então pra você conseguir abrir a escola, o curso tava marcado às 8h30 e você 

conseguia abrir a escola 9h30 da manhã. Outra dificuldade, era equipamento, porque a escola cedia o 

espaço, mas o equipamento quem tinha que levar ou era a SME ou era a DRE. Então a gente sempre teve 

um pouco de dificuldade numa cidade como São Paulo, pela dimensão e pela extensão, de dar conta de 

estar em todos os momentos nos lugares com os equipamentos, às vezes chegava e a sala estava fechada, 

então a gente teve muita dificuldade de infraestrutura. [...] de infraestrutura. Acho que o que mais 

dificultou um pouco o processo foi a infraestrutura. E outra questão é que as equipes de DRE e as 

equipes de SME são muito reduzidas e é um outro dificultador. (C.) 

 

 

Assim, é possível observar que a oferta de cursos de formação continuada para professores de 

língua inglesa que atuam no Ensino Fundamental I pela RME acontece de forma aleatória: ora são 

oferecidas oficinas em que os professores são capacitados a desenvolver atividades que demandam 

poucos recursos materiais com ênfase na oralidade, ora são oferecidos cursos voltados para um 

determinado livro didático e, em seguida, a distribuição do livro é suspensa devido a mudança de 

perspectiva norteadora do ensino na qual o uso do livro é dispensado.  Nas palavras de Torres (1998), a 

capacitação docente ocorre de maneira isolada: um departamento, um ministro ou um Estado define um 

plano de capacitação à margem de tudo o mais: de reformas curriculares ou administrativas e de outras 

dimensões que afetam o trabalho docente (políticas de recrutamento e de salário, o ambiente e condições 

de trabalho, etc). O resultado deste esquema de capacitação isolada, definida e preparada sem consulta 

aos professores e sem conexões com outras áreas do mister educativo, de acordo com a autora, é 

conhecido e nefasto: o plano de capacitação é oferecido, mas os professores não podem colocá-lo em 

prática por diversos motivos: falta de tempo, carga horária de trabalho elevada em um ou mais empregos. 

Pode-se acrescentar ainda a falta de recursos materiais, a alta de quantidade de alunos em sala de aula. 

Além disso, as condições em que os cursos de formação continuada para os professores de língua inglesa 

                                                 
15 C. refere-se às faltas abonadas as quais os servidores municipais têm direito: no total, são permitidas 10 faltas abonadas por 

ano, sendo que, por mês, são permitidas no máximo 02.  
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da RME ocorrem não são adequadas, pois há dificuldades relacionadas à infraestrutura e ao quadro de 

funcionários, pois não há pessoas especializadas para coordenar a formação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA PARA 

CRIANÇAS NA REDE MUNICIPAL DE SÃO PAULO: DA FORMAÇÃO 

PREVISTA À REALIZADA 

 

Esta pesquisa iniciou-se a partir da minha própria experiência como professora de inglês na Rede 

Municipal de São Paulo. Conforme relatado na introdução desta dissertação, ingressei na Rede no início 

de 2012, mesmo ano em que o Programa Língua Inglesa no Ciclo foi implantado e entender a inovação 

que a medida significava para a Rede foi um processo longo para mim. Conforme eu ministrava as aulas e 

participava de discussões sobre o assunto com professores na própria escola e em cursos de formação 

oferecidos pela Rede, percebi vários desafios que surgiam neste novo contexto e que outros docentes 

também os vivenciavam. Estes desafios variam desde especificidades do ensino para a faixa etária em 

questão até problemas estruturais da escola. Os professores esperavam então que os cursos ajudassem a 

contornar estes problemas para que eles pudessem cumprir seus objetivos de ensino utilizando uma 

metodologia adequada. Ao ingressar no mestrado, as discussões realizadas nas aulas e a minha 

experiência profissional fizeram com que me decidisse pela formação docente como foco da pesquisa. 

A primeira etapa desta dissertação foi um levantamento bibliográfico em três bancos de dados 

(PUC-SP, Unicamp e CAPES) que teve como objetivo descobrir o que as pesquisas já haviam mostrado 

sobre o ensino de língua inglesa no Brasil de modo geral, especialmente sobre a formação de professores. 

Este levantamento e a leitura de algumas pesquisas foram essenciais na construção do panorama do 

ensino de inglês no país – e os aspectos encontrados também são recorrentes na RME e influem na 

percepção dos professores sobre a formação recebida. Um dos problemas levantados por pesquisas como 

a de Xavier (2011) e Costa (2012) é a própria formação inicial, que não prepara adequadamente para a 

realidade da sala de aula. Além disso, os problemas estruturais como a falta de recursos materiais e o 

número de alunos por sala de aula são apontados como dificultadores do ensino, conforme mostram 

Ornellas (2010) e Batista (2012). Arato (2011) aponta que, em alguns momentos, não é possível utilizar 

abordagens comumente recomendadas para o ensino de línguas estrangeiras, como a abordagem 

comunicativa. Em relação ao ensino de inglês para crianças, destaca-se a dissertação de Garcia (2011), 

que conclui que a criança é vista por coordenadores da área e pela mídia como um ser passivo e um 

trabalhador em potencial. Assim como Parma (2013), Garcia (2011) conclui que o conhecimento da 

língua inglesa é visto como instrumento de ascensão social e sua prática de ensino emerge de uma cadeia 

discursiva que remete aos dizeres do mercado neoliberal. Rocha (2006) e Vicentin (2013) apontam para a 

necessidade desmistificar algumas crenças comuns ao ensino de língua estrangeira, como a 
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impossibilidade de o ensino ocorrer na escola pública e a redução da necessidade de aprender inglês às 

demandas do mercado de trabalho. 

Em seguida, foi realizada a análise de documentos referentes ao ensino de Língua Inglesa nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental: portarias de implantação do programa e de anúncio dos cursos, material 

fornecido nas oficinas Teaching English to Young Learners e o documento Direitos de aprendizagem dos 

Ciclos Interdisciplinar e Autoral – Língua Inglesa. O objetivo desta etapa era buscar respostas para duas 

questões norteadoras desta pesquisa: 

 

Quais são os conhecimentos necessários para os professores de inglês para crianças? Por quem e onde 

estes conhecimentos são estabelecidos? 

Quais são as propostas dos cursos e como estão organizados? 

 

O primeiro aspecto que chamou a atenção nesta fase da pesquisa foi o não cumprimento de 

algumas medidas anunciadas pela Portaria nº 5361 de 04 de novembro de 2011, que instituía o Programa 

Língua Inglesa no Ciclo: o fornecimento de livros didáticos foi realizado durante os primeiros anos, 

porém foi interrompido em 2016 sem maiores explicações por parte da SME; a criação de instrumentos 

para a avaliação do programa e a elaboração de orientações curriculares para cada ano do ciclo.  

A falta de documentos norteadores do ensino surgiu como um dos maiores problemas 

encontrados. Afinal, sem uma orientação curricular que estabeleça objetivos para o ensino e 

aprendizagem, o professor não tem um ponto de partida para fazer seu planejamento e é obrigado a buscar 

outras fontes para preparar suas aulas. Entretanto, nem sempre os docentes possuem a formação adequada 

para isto. De acordo com Gimenez (2013), diante da ausência de parâmetros curriculares nacionais para o 

ensino de língua inglesa no Ensino Fundamental I, alguns munícipios que a incluíram no currículo 

recorreram a parâmetros definidos para etapas posteriores de escolarização, o que não é uma medida 

apropriada, pois não leva em consideração as características da faixa etária. De acordo com sujeitos desta 

pesquisa, isto ocorreu no planejamento de alguns docentes da RME no início da implantação do 

Programa Língua Inglesa no Ciclo, porém os cursos de formação ajudaram na mudança de metodologia:  

 

Quando vêm as orientações curriculares, vem mais pro Fundamental II e aí a 

gente via que assim, se o professor pegava as orientações curriculares e fosse trabalhar 

no Ensino Fundamental I, ele tinha dificuldade, porque era uma outra faixa de idade, era 

uma outra orientação, e ele tinha muita dificuldade de material, que às vezes o professor 

tem o domínio da língua, ele tem toda uma estrutura para trabalhar com o aluno, mas às 

vezes falta material de apoio, um material mais apropriado pra uma determinada faixa 

de idade. (C.) 

 

Sim, na prefeitura no primeiro e segundo semestre de 2012, os professores, 

como foi o primeiro ano de implementação, eles tavam perdidos, não sabiam exatamente 

como trabalhar com as crianças. Inclusive eu fiquei sabendo no curso que os professores 
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estavam querendo trabalhar com a Gramática, outros professores estavam tendo uma 

metodologia que não era própria para as crianças e principalmente crianças que 

estavam entrando na rede, que estavam começando a estudar, que estavam no 

primeiro/segundo ano. Quando teve o curso, ele deu um norte a esses professores: as 

atividades que eles iriam trabalhar, como eles iriam trabalhar. Esse curso foi muito 

importante para a formação, porque as brincadeiras, as atividades, elas foram 

norteadoras, elas foram fundamentais para a mudança das práticas e o professor 

começar a pensar a sua metodologia de trabalho para essas crianças. Foi muito 

interessante. (P5) 

 

Conforme mencionado na seção dedicada à análise de documentos desta dissertação, a única 

iniciativa de elaboração de parâmetros curriculares foi a elaboração dos Direitos de aprendizagem dos 

Ciclos Interdisciplinar e Autoral – Língua Inglesa, concluída apenas em 2016. O documento em questão 

oferece uma forte base teórica e estabelece princípios norteadores para o planejamento das aulas nos 

ciclos Interdisciplinar e Autoral que são coerentes com as necessidades dos aprendizes de língua 

estrangeira no século XXI: a perspectiva do inglês como língua franca, como instrumento de acesso a 

diferentes produções culturais e como oportunidade para tomada de consciência da própria cultura. 

Entretanto, ainda não há um documento que ofereça orientações específicas para o ensino de inglês para 

crianças, com uma discussão sobre as necessidades de aprendizado desta faixa etária, de objetivos a serem 

atingidos e orientações para ensinar inglês para alunos de 1º ao 5º ano sob a perspectiva defendida pela 

RME.  

Além disso, é importante ressaltar ainda que o documento em questão atende apenas aos alunos de 

4º ao 9º ano, ou seja, não foi elaborado nenhum documento que forneça qualquer tipo de orientação para o 

ensino de língua inglesa no Ciclo de Alfabetização: não existe sequer um documento que ofereça, no 

mínimo, os direitos de aprendizagem para os três primeiros anos do Ensino Fundamental, como existe 

para os anos posteriores. A existência de parâmetros curriculares é fundamental para nortear não apenas o 

planejamento de aulas, mas também para o planejamento de cursos de formação continuada.  

Se partimos do pressuposto de que muitos docentes não possuem formação para os anos iniciais 

de escolarização, a elaboração de documentos que orientem o ensino para esta fase torna-se ainda mais 

urgente, pois se a orientação da lei para o Ciclo de Alfabetização é o desenvolvimento apenas da 

oralidade, é necessário fornecer a maior quantidade possível de alternativas para que isto seja feito, além 

de embasamento teórico para que as atividades sejam aplicadas com a clareza dos objetivos a serem 

atingidos.  

Portanto, pode-se concluir que os conhecimentos necessários aos professores incluem: 

- proficiência na língua inglesa; 

- conhecimento das características da aprendizagem da criança; 

- conhecimento de metodologias que desenvolvam a oralidade de forma lúdica; 

- o conceito de inglês como língua franca e como isso se aplica no currículo.  
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A terceira etapa consistiu em entrevistas e questionários com sujeitos envolvidos no processo de 

formação continuada para os professores de língua inglesa da RME: 02 formadores, 06 professores e 01 

representante da SME, com o objetivo de responder as perguntas de pesquisa que não poderiam ser 

respondidas pela análise de documentos: 

 

Quem são e o que pensam os professores cursistas, gestores do programa e os formadores que atuam 

nestes cursos sobre a formação oferecida? 

Quais são as dificuldades encontradas pelos professores e pelos formadores? 

Os cursos ajudam os professores a superar suas dificuldades? 

 

 Os depoimentos mostraram que, a princípio, houve maior planejamento para as ações formativas 

com a oferta de oficinas em dois momentos do ano, com o objetivo de atender às necessidades mais 

urgentes daquele momento: mostrar ao professor como a criança aprende uma língua estrangeira e 

ampliar seu repertório de atividades. Houve ainda acompanhamento de alguns professores, no qual um 

formador assistia às aulas e dava orientações para aprimorar as aulas e lidar com as dificuldades que 

apareciam. Entretanto, segundo F2, não foi possível realizar um dos objetivos, que era a elaboração de um 

currículo colaborativo porque não houve continuidade das oficinas. A conclusão do planejamento 

elaborado pelos responsáveis pelas oficinas poderia ser uma saída para o problema da falta de parâmetros 

curriculares de língua inglesa para o Ensino Fundamental I, especialmente para o Ciclo de Alfabetização.  

As entrevistas com professores mostraram que eles possuem uma visão técnica da formação 

continuada, pois, ao serem perguntados sobre suas expectativas em relação aos cursos, responderam que 

esperavam aprender atividades possíveis de serem aplicadas na sala de aula e não mencionaram aspectos 

teóricos. Mesmo os professores que reconhecem a importância do conhecimento teórico (P1 e P2) 

afirmaram ter a mesma expectativa de um curso prático.  

Entretanto, o aspecto de maior destaque nas entrevistas foi o panorama que elas trouxeram sobre a 

realidade do ensino de língua inglesa na RME, dos quais podemos destacar dois: a falta de recursos 

materiais e a descontinuidade das ações de formação continuada. Em relação ao primeiro item, conforme 

mencionado anteriormente, o fornecimento de livros didáticos foi interrompido pela PMSP e este fato foi 

criticado pelos professores. Para eles, o livro didático não tem a função de orientar o currículo, mas de 

servir como recurso audiovisual para os alunos (já que possuem ilustrações chamativas para a criança e 

acompanham CD de áudio com atividades de compreensão oral e músicas) com maior qualidade do que 

aqueles produzidos pelo próprio professor, além de ser um instrumento mais prático para a criança 

produzir. Os professores queixaram-se ainda da falta de acesso a outros recursos materiais nas escolas em 

que trabalham, como folhas sulfite para produzir atividades, aparelhos de som, xerox, entre outros e 
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muitas vezes precisam produzir os materiais por conta própria. Para eles, é importante que a formação 

tenha uma perspectiva mais realista com as condições de trabalho em que se encontram, pois, caso 

contrário, a formação é ineficiente.  

Os sujeitos desta pesquisa estão, portanto, de acordo com Torres (1998), pois acreditam que a 

capacitação docente sem um conjunto de medidas que melhorem substancialmente a qualidade 

profissional dos professores, ou seja, que ofereça melhores condições de trabalho, torna-se ineficaz. É 

essencial, portanto, que a formação vá além do ensino de técnicas, mas que permita que o professor se 

torne protagonista de seu processo formativo. Isto pode ocorrer através de oportunidades de troca de 

experiência entre os pares e de reflexão não somente de suas práticas, mas também sobre o contexto em 

que atua e suas condições de trabalho, para que assim possa encontrar meios de exigir melhorias.  

A descontinuidade dos cursos de formação é um dos aspectos que evidencia a aleatoriedade que se 

tornou a implantação do inglês no currículo do Ensino Fundamental I. Apesar de, a princípio, haver certa 

organização na implantação do Programa Língua Inglesa no Ciclo, medidas como a continuidade das 

oficinas ou o fornecimento de materiais didáticos foram interrompidos e os cursos de formação 

continuada foram colocados sob responsabilidade de diferentes agentes, cada um com uma perspectiva 

diversa. Em alguns momentos, a formação foi de responsabilidade das editoras que forneceram livros 

didáticos para que os professores fossem capacitados a usá-los. Entretanto, o uso dos livros foi 

interrompido pela SME e o que os professores aprenderam nesses cursos foi descartado.  

Apesar de não explicitar na Portaria de implantação do Programa Língua Inglesa no Ciclo, 

podemos interpretar que, quando o documento afirma que um dos objetivos é antecipar o contato com a 

língua inglesa e desenvolver competências e habilidades para a inserção no mundo globalizado, a SME 

demonstra estar de acordo com a ideia de que o conhecimento da língua inglesa é uma obrigação e de que 

é importante oferecer este contato o mais cedo possível. Vicentin (2013) alerta em sua pesquisa que, 

apesar do aluno da escola pública ter direito ao acesso à língua estrangeira, é necessário ter cuidado com 

estas afirmações, pois podem contribuir para a implementação precipitada e ineficaz de políticas de 

inclusão do inglês nos anos iniciais. A pesquisadora explica que, sem Políticas Linguísticas efetivas que 

contemplem todas as especificidades do ensino de LEC, o discurso do “quanto mais cedo, melhor” pode 

ser um propulsor do fracasso na implantação de tais políticas. 

A inclusão do Inglês no Ensino Fundamental I foi certamente um avanço para o ensino do idioma 

no contexto da RME e os relatos dos professores mostram que é uma experiência positiva, pois as 

crianças demonstram interesse, aprendem com facilidade e os professores avaliam seu trabalho neste 

contexto como gratificante, apesar de desafiador e cansativo. Contudo, a reformulação de políticas 

públicas que inclua maiores investimentos em medidas que auxiliem o professor para trabalhar de forma 

mais eficaz. Entre essas medidas, destacam-se a necessidade de investimentos em infraestrutura das 
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escolas, materiais didáticos (não apenas livros didáticos, mas também outros recursos como flashcards), a 

elaboração de orientações curriculares para todos os ciclos e em ações de formação continuada coerentes 

com as orientações e que permita ao professor a capacitação para adequar as atividades que ele aprende 

na formação ao seu contexto de ensino.  
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE 1- Roteiro para análise de documentos 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 

(dados caracterizadores do documento) 

• TIPO DE DOCUMENTO:  

• NOME DO DOCUMENTO:  

• REMETENTE: 

• DESTINATÁRIO:  

• DATA:  

• OBJETIVOS CONTIDOS NO DOCUMENTO:  

2. SÍNTESE DAS IDÉIAS PRINCIPAIS  

(Informações centrais e relevantes para a compreensão do documento) 

 

• COMPOSIÇÃO DO DOCUMENTO:  

GRÁFICOS, TABELAS:  

 INSTRUÇÕES PRESENTES:      

IDENTIFICAÇÃO DOS TEMAS TRATADOS: 

3. CONCEITUAÇÃO PRESENTE 
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APÊNDICE 2 – Questionário realizado com professores formadores 

Nome: __________________________________________________________________________ 

Formação inicial (curso/instituição): 

________________________________________________________________________________ 

Possui outros cursos? Quais? (pós-graduação, aperfeiçoamento, extensão e outros). 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Local/locais atual/atuais de trabalho: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Experiência profissional anterior: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3 – Roteiro de entrevista com formadores. 

Por que se interessou em trabalhar num curso de inglês para crianças? 

Você já participou de outras ações de formação continuada como professor ou como formador? Quais? 

Em sua opinião, quais são os maiores desafios para os professores de inglês que atuam no Ciclo I da rede 

pública? Dê exemplos.  

Em sua opinião, quais são as maiores necessidades formativas desses docentes? Dê exemplos. 

O que você achou desse (s) curso(s) de inglês para crianças do(s) qual (quais) participou como formador? 

Que aspectos você considera que deram certo no curso? O que você acha que não deu certo? Por quê? Dê 

exemplos. 

Ao longo do curso que você conduziu, houve oportunidade para que questões reais do cotidiano dos 

professores fossem discutidas? De que forma? Dê exemplos. 

Como era a participação dos professores? O que era solicitado e como eles reagiam? 
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APÊNDICE 4 – Questionário com professores 

Nome: ______________________________________________________________________________ 

Local/locais atual/atuais de trabalho: 

___________________________________________________________________________________ 

Formação inicial/cursos de idiomas (especificar instituições): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Experiência profissional anterior: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Com que faixas etárias você possui experiência profissional como professor (a) de inglês? Indique o tipo 

de escola (particular/pública/cursos de idiomas) e o tipo de atuação (professor de classe ou professor de 

inglês) 

(   ) 0 – 5 anos __________________________________________________________ 

(   ) 6 – 10 anos _________________________________________________________ 

(   ) 10 – 12 anos ________________________________________________________ 

(   ) 13 – 18 anos ________________________________________________________ 

(   ) Adultos ____________________________________________________________ 

 

CONHECIMENTO DE LÍNGUA E METODOLOGIA 

 DOMÍNIO DA LÍNGUA 

QUE ENSINA 

DOMÍNIO DE METODOLOGIA 

DE ENSINO DA LÍNGUA 

Tenho facilidade 

em... 

(dê exemplos) 

  

Tenho dificuldade 

em... 

(dê exemplos) 
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APÊNDICE 5 – Roteiro de entrevista com professores 

O que o motivou a optar pelas aulas de inglês no Ciclo I? 

Quais são, em sua opinião, os maiores desafios para os professores de inglês que atuam no Ciclo I? 

Você vê diferenças entre trabalhar com crianças e trabalhar com alunos adolescentes ou adultos? Quais? 

Dê exemplos. 

De quantos cursos de formação continuada para professores de inglês do Ciclo I da PMSP você já 

participou? Quais são eles? 

Quais eram as suas expectativas em relação a esses cursos? 

O que você achou dos cursos que participou? Como se sentiu? Considera que foram úteis para você? Em 

quê? 

Que aspectos você considera que deram certo nestes cursos? E o que não deu certo? Dê exemplos? 

As discussões realizadas nos cursos iam ao encontro de sua realidade da sala de aula? Em outras palavras, 

os formadores e os conteúdos revelavam conhecimento da realidade das escolas e salas de aula de inglês 

para crianças? 

Os cursos contribuíram para a sua prática como professor de inglês para crianças? De que forma? Dê 

exemplos. 

Em sua opinião, havia clareza e entendimento por parte de vocês em relação às discussões propostas pelos 

formadores? Eles levavam em conta suas opiniões ou questionamentos? De que forma? Dê exemplos. 
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APÊNDICE 6 – Questionário para gestor responsável 

 

Formação inicial (curso/instituição) _______________________________________________________ 

Possui outros cursos? Quais? (pós-graduação, aperfeiçoamento, extensão e outros) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Local/locais de trabalho: 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Experiência profissional anterior:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 7 – Roteiro de entrevista com gestor responsável 

Como surgiu a ideia de montar os cursos? 

Como foi a implantação dos cursos no município? Houve boa divulgação em relação aos professores? 

Como foram organizados os cursos e como era seu funcionamento? 

Quais os documentos que orientaram os cursos? 

Como foram realizadas a seleção e preparação dos formadores? 

Qual foi, especificamente, sua participação nos cursos? 

Em sua opinião, o que você acha que deu certo nos modelos de formação propostos pelos cursos de 

professores de inglês para crianças? Por quê? 

E o que não deu certo? Por quê? Dê exemplos. 

Que leitura você faz da experiência que viveu em função desses cursos? 

Houve acompanhamento e avaliação dos cursos? Quais? 

 

 


