UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE (UNIARP)
MESTRADO ACADÊMICO EM DESENVOLVIMENTO E SOCIEDADE

VICTOR HUGO BARBIERO

O USO DO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA: COM A PALAVRA OS
PROFESSORES DE DUAS ESCOLAS PÚBLICAS DE BARRA DO BUGRES – MT

CAÇADOR – SC
2018

VICTOR HUGO BARBIERO

O USO DO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA: COM A PALAVRA OS
PROFESSORES DE DUAS ESCOLAS PÚBLICAS DE BARRA DO BUGRES – MT

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado
Acadêmico em Desenvolvimento e Sociedade,
Linha de Pesquisa Desenvolvimento, Sociedade
e Educação, da Universidade Alto Vale do Rio
do Peixe (UNIARP), como requisito parcial para
obtenção
do
título
de
Mestre
em
Desenvolvimento e Sociedade.
Orientador: Prof. Dr. Ludimar Pegoraro

CAÇADOR – SC
2018

VICTOR HUGO BARBIERO

O USO DO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA: COM A PALAVRA OS
PROFESSORES DE DUAS ESCOLAS PÚBLICAS DE BARRA DO BUGRES – MT

A Comissão Examinadora, abaixo assinada, aprova a Dissertação apresentada
no Curso de Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento e Sociedade, Linha de
Pesquisa Desenvolvimento, Sociedade e Educação, da Universidade Alto Vale do Rio
do Peixe (UNIARP), como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em
Desenvolvimento e Sociedade.

BANCA EXAMINADORA

Dr. Ludimar Pegoraro (UNIARP)
(Presidente da Banca / Orientador)

Dr. Joel Haroldo Baade (UNIARP)
(Avaliador do Programa)

Dra. Marlene Zwierewicz (UNIARP)
(Avaliadora Externa)

Caçador, SC, 27 de julho de 2018.

DEDICATÓRIA
Dedico este trabalho a minha mãe Aparecida e a Luciana Moraes.

AGRADECIMENTOS

Ao meu pai, amigos e, também, a todos os amigos que contribuíram de maneira
positiva para a realização deste trabalho.
Ao meu orientador, Dr. Ludimar Pegoraro, pelas valiosas sugestões para a
construção deste trabalho e à Instituição UNIARP - município de Caçador/SC.
Aos componentes da banca examinadora, pelas contribuições e sugestões
para a finalização deste trabalho.
À Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso, local no qual trabalho há
onze anos, agradeço imensamente a licença para qualificação profissional.

“A natureza é o único livro que oferece um conteúdo
valioso em todas as suas folhas”.
“Coloca na cabeça perucas com cem mil cachos, coloca
nos pés coturnos de um braço de altura, continuarás
sempre a ser o que és”.
Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)

RESUMO

A partir de 2011, a língua inglesa foi incluída no Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD), oportunizando seu uso nas aulas da escola pública, período no qual o
Governo Federal passou a disponibilizar para cada aluno da rede pública um livro
consumível das disciplinas de espanhol ou inglês. A distribuição do livro didático na
escola pública é um assunto recente, já que oficialmente o material chegou a todos os
alunos do ensino público regular nos cinco últimos anos. Considerando que o uso do
livro didático pelo professor pode contribuir para o ensino de habilidades de leitura e
escrita através de atividades significativas e relevantes para as práticas sociais,
encorajando os alunos a lerem e escreverem de forma autônoma e reflexiva, com o
objetivo de melhorar seu senso de cidadania, esta pesquisa objetiva, analisar
resultados de pesquisas realizadas no Mato Grosso sobre o uso do livro didático de
Língua Inglesa e o pensamento de docentes que atuam na respectiva disciplina,
destacando a relevância que atribuem ao recurso didático e como o exploram. Tratase de uma pesquisa qualitativa na qual os participantes do estudo são professores de
Língua Inglesa de escolas públicas em uma cidade do estado de Mato Grosso. Para
a coleta de dados, foram realizadas entrevistas com dois professores a partir de um
questionário semi-estruturado e, também, estudos de documentos como as
Orientações Curriculares de linguagens da Secretaria de Educação de Mato Grosso,
Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs). A partir da análise dos dados, percebemos que existem várias vantagens
sobre a utilização do livro didático: seu uso permite o ganho de tempo, tendo em vista
a existência de somente uma aula de Inglês durante toda a semana. Além disso, o
livro é atrativo, pois apresenta conteúdo relevante e atual, Além disso,
compreendemos que são poucas as pesquisas que tratam sobre o uso do livro
didático, em especial, aquelas que foram desenvolvidas no estado de Mato Grosso.
Palavras-chave: Livro Didático. Língua Inglesa. Escola Pública. Professores de
Inglês.

ABSTRACT

As of 2011, the English language was included in the National Textbook Program
(PNLD), allowing its use in public school classes, during which the Federal
Government began to make available to each student in the public network a
consumable book of the subjects of Spanish or English. The distribution of the textbook
in the public school is a recent subject, since officially the material reached all the
students of the regular public education in the last five years. Considering that the
teacher's use of the textbook can contribute to the teaching of reading and writing skills
through meaningful activities relevant to social practices, encouraging students to read
and write in an autonomous and reflective way, with the aim of improving their sense
of citizenship, this research aims to analyze the results of research carried out in Mato
Grosso on the use of the textbook of English Language and the thought of teachers
who work in the respective discipline, highlighting the relevance they attribute to the
didactic resource and how they explore it. This is a qualitative research in which the
study participants are English language teachers of public schools in a city in the state
of Mato Grosso. For the data collection, interviews were conducted with two teachers
from a semi-structured questionnaire and also studies of documents such as the
Curriculum Guidelines of the Mato Grosso Secretariat of Education, the National
Curricular Common Base (BNCC) and the Curricular Parameters (PCNs). From the
analysis of the data, we noticed that there are several advantages over the use of the
textbook: its use allows the gain of time, considering the existence of only one English
class throughout the week. In addition, the book is attractive because it presents
relevant and current content. In addition, we understand that there are few researches
that deal with the use of textbooks, especially those that were developed in the state
of Mato Grosso.
Keywords: Didactic Book. English Language. Public School. English Teachers.
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INTRODUÇÃO

Uma das feições mais interessantes das línguas modernas, chamadas vivas, é
exatamente a manifestação desta vida que as caracteriza e que se traduz na sua
evolução histórica relativamente longa. O indivíduo raramente tem consciência de que
o seu instrumento intelectual está se transformando. As alterações são lentas,
seculares e, para notá-las, é necessário uma especial atenção e o conhecimento
resultante dos estudos de gerações anteriores.
As línguas evoluem, se transformam aos poucos, todas as inovações, porém,
são resultados de necessidades. Cada língua tem a sua particular capacidade de
absorção, surgimento ou evolução de palavras, termos ou frases de acordo com o
momento histórico ou região que o falante está inserido. Entre as diversas línguas
existentes no mundo, a língua inglesa é talvez uma das línguas modernas que mais
estudos filológicos (científicos e de interpretação) oferece (CARVALHO, 1920).
O livro didático de língua inglesa (LD), tema a ser tratado neste estudo, se
apresenta com uma ferramenta importante no processo de ensino e aprendizagem de
língua inglesa. A partir de 2011, a Língua Inglesa foi incluída no Programa Nacional
do Livro Didático (PNLD), passando então a ser incorporada nas aulas das escolas
públicas. A partir de 2011, a área de ensino de língua estrangeira passou a receber,
por parte do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), o devido enfoque em ser
este recurso também proposto para essa disciplina, uma vez que o programa se
destina, em seu objetivo básico, a facilitar o trabalho pedagógico dos professores por
meio da distribuição de livros didáticos aos alunos da Educação Básica.
Considerando as novas exigências sociais, o Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD) propiciou, para a escola de rede pública, a adoção de livro didático
direcionado ao ensino de Língua Inglesa, nos ensinos fundamental, médio e CEJA
(Centro de Educação para Jovens e Adultos), facilitando assim, o trabalho do
professor de línguas ao se mostrar como ferramenta de suporte em desenvolvimento
de aspectos gramaticais, bem como de competência discursiva, uma vez que a língua
é uma prática social e política que deve propiciar também o desenvolvimento do senso
crítico.

Ao longo do Ensino Fundamental, o aluno estuda inglês por, no mínimo, quatro
anos, o que acaba por levar os autores de livros de Língua Inglesa para o Ensino
Médio a desenvolverem livros que visam consolidar conteúdos que, em tese, já teriam
sido estudados em aplicação de conteúdos linguísticos na prática de quatro
habilidades básicas: audição, leitura, escrita e fala, sendo tal material frequentemente
exposto em um nível acima daquele que os alunos conseguem acompanhar. A escola
pode, conforme a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e os Parâmetros Curriculares (PCN),
escolher a língua estrangeira a ser ensinada, sendo a Língua Inglesa a que mais
comumente se escolhe desenvolver, visto o caráter universal do idioma e sendo tal
domínio visto como um direito para que se forme um cidadão pleno.
Assim, ouso do livro didático de Língua Inglesa e das demais línguas
estrangeiras se mostra como uma estratégia pedagógica que deve priorizar atividades
que gerem habilidades linguísticas em face dos objetivos de aprendizagem, se
configurando como uma ferramenta de suporte ao professor no desenvolvimento das
aulas.
No passado, a escola era vista como mera transmissora de conhecimentos,
atualmente, ela é,para a maioria dos jovens da escola pública, o principal meio para
que estes ingressem no mercado de trabalho, sendo o aprendizado efetivo da Língua
Inglesa aspecto que se torna de extrema importância para essa finalidade. Nesse
sentido, uma das finalidades da escola é colocar em diálogo os diversos tipos de
textos nos quais os estudantes se defrontam em seu cotidiano e possibilitar o
desenvolvimento de seu senso crítico de forma que possam se posicionar criticamente
e fazer o uso de diversas linguagens, sejam corporais, artísticas, escrita, etc.
Para isso, faz-se necessário também o uso de textos de língua estrangeira, em
especial, os de língua inglesa, pois sabemos que palavras neste idioma estão
presentes nos supermercados, nas lojas, nos outdoors, nas placas, nas embalagens
de diversos produtos, como em nosso vocabulário também, portanto, pesquisas
relacionadas ao ensino e aprendizagem da língua inglesa dialogam não só com a
aprendizagem escolar deste estudante, mas com as práticas sociais que envolvem a
leitura e a escrita de palavras estrangeiras em seu cotidiano.
Em vista do exposto, esta pesquisa é resultante dos desafios por mim
enfrentados enquanto professor de língua inglesa, das minhas experiências docentes
em escolas públicas do estado de Mato Grosso há dez anos. As inquietações

suscitadas no que diz respeito ao ensino de língua estrangeira, como também a minha
formação no curso de Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Inglesa e
concursado como professor da Educação básica na disciplina de LI são
acontecimentos que despertam o interesse em pesquisar e aprofundar um assunto
que é a realidade de centenas de educadores, todos os dias, já que, fazendo um
levantamento no banco de teses e dissertações 1, constatei que somente uma
dissertação sobre esse tema foi produzida no Estado de Mato Grosso até o presente
momento.
O tema escolhido, como também os objetivos deste trabalho e os
procedimentos metodológicos adotados são resultados de inquietações que surgiram
durante a minha trajetória profissional e vivências pessoais. Por acreditar que as
histórias de vida dos professores são importantes para entender certas escolhas,
sucessos pessoais e práticas profissionais, neste momento, a minha história de vida
se confunde com a minha trajetória profissional para justificar a escolha por uma
pesquisa que focaliza o que pensam dois professores de língua inglesa de duas
escolas públicas mato-grossenses sobre o uso do livro didático de Língua Inglesa.
Durante a infância, cursei, primeiramente, o maternal, seguindo a fase préescolar. Nesta primeira etapa escolar, apesar de a escola ser um local no qual eu me
encontrava com meus amiguinhos, eu não gostava da rotina escolar: preferia o
aconchego de minha casa ao lado de meus pais e meu irmão.
Após a primeira fase escolar, a primeira lembrança das atividades didáticas que
eu carrego comigo são das folhas mimeografadas com cheiro de álcool que a
professora levava para a sala de aula e um caderno de tarefas em que a professora
passava atividades repetitivas, por exemplo, fazer a tabuada do número 2 por cinco
vezes seguidas. Além dessas tarefas, existia um caderno de caligrafia, no qual
tínhamos a obrigação de praticar os desenhos das letras e, também, o caderno de
desenho em que sempre fazíamos muitos desenhos de datas comemorativas, por

1

As buscas por pesquisas que se aproximassem do tema o uso do livro didático de Língua Inglesa em
Mato Grosso foram realizadas, primeiramente, no site da Universidade Estadual de Mato GrossoUNEMAT e no site da Universidade Federal de Mato Grosso- UFMT, finalmente, acessamos o banco
de Teses e Dissertações disponíveis no portal da Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal do
Ensino Superior - CAPES.

exemplo, no Dia da Bandeira tínhamos que representar esta data especial através de
uma imensa bandeira colorida.
Apesar de a cartilha ser um elemento que estava na moda, não comprei uma
cartilha, nem tampouco tive contato com a mesma. As atividades pedagógicas eram
encaminhadas, em sua maioria, pela professora. Os únicos livros de tarefas que
tínhamos eram distribuídos pela professora em sala de aula, nesse momento,
sentávamos em dupla, pois não havia livros suficientes para todos (por esse motivo
não podíamos levá-los para casa).
A lembrança do primeiro contato que tive com o livro na escola foi com o de
Língua Portuguesa, muito grosso, que a professora pediu para que os pais
comprassem. Ter o livro era algo muito cobrado pela unidade escolar, pois fazíamos
as atividades nele. Este livro era dividido em gramática e literatura, com muitos
exercícios, principalmente, aqueles sobre gramática.
Durante a minha trajetória escolar, tínhamos livros de diversas disciplinas, mas
não eram consumíveis, por esse motivo, não podíamos fazer as atividades nos
mesmos.
Após o término do ensino médio, na faculdade, me chamaram atenção os livros
de teoria da literatura, o dicionário de símbolos e o livro de gramática de língua inglesa,
livro que utilizei, muitas vezes, com os meus alunos durante a minha trajetória
profissional. Mas a maioria dos textos que líamos era fotocopiado, tratava-se de
trechos de textos extraídos de obras de literatura ou assuntos educacionais. A
Faculdade de Letras exigia muita leitura de clássicos literários também.
Durante a minha trajetória profissional, enquanto professor da Educação
Básica, a novela envolvendo o livro didático permaneceu. Como profissional da
educação contratado em uma escola estadual em Mato Grosso (MT), primeiramente,
no ano de 2007, tive que fazer o planejamento das atividades e, para a realização
desta etapa, eu ia à biblioteca da escola para escolher os livros que eu utilizaria no
decorrer do ano letivo com as turmas. Assim, era realizada a escolha dos conteúdos,
textos e seleção de algumas atividades.
Nos dois primeiros anos de docência, pelo fato de não ter o livro didático de
Língua Inglesa disponível para o estudante, eu passava os conteúdos de inglês no
quadro para que os mesmos fossem copiados e, também, levava algumas atividades

impressas para as turmas do Ensino Fundamental. Nem sempre isso era possível,
pois a escola na qual eu lecionava não tinha recurso financeiro e material para que os
professores pudessem desenvolver um trabalho nessa perspectiva.
Por não existir a disponibilidade do livro didático para os estudantes, em alguns
momentos, recorri aos recursos visuais e tecnológicos para complementar a falta do
material impresso nas aulas de Língua Estrangeira, desenvolvendo algumas
atividades na sala de vídeo com os estudantes. Quando a turma concordava, em raras
ocasiões, os estudantes levavam dinheiro para a impressão das cópias de algumas
atividades, e, algumas vezes, eu paguei impressões de atividades para os meus
alunos com recurso próprio.
No ano de 2011, a chegada do livro didático nas escolas mato-grossenses
facilitou o desenvolvimento das atividades pedagógicas com os estudantes. No
entanto, outros desafios se apresentaram, embora achássemos que o livro seria o
objeto norteador de nossas aulas, após o início de sua utilização, percebemos que o
conteúdo estava muito além do nível de conhecimento dos estudantes, demonstrando
assim, o descompasso do conteúdo com a realidade vivenciada.
Os desafios vivenciados tanto como estudante e, posteriormente, como
professor da Educação Básica, contribuíram para a escolha de pesquisar a temática
sobre o uso do livro didático, pois acredito que responder a algumas perguntas que
surgiram durante o meu cotidiano profissional e a leitura de autores que tratam sobre
este assunto poderão contribuir tanto para a minha prática pedagógica, como também
para a qualidade da educação dos estudantes que compõem a rede das escolas matogrossenses, em especial, do município de Barra do Bugres - MT.
A partir de meus desafios profissionais e pessoais no que diz respeito ao livro
didático, em especial, o de língua inglesa, e do levantamento de teses e dissertações
levantado na base Capes, reitera-se a relevância de pesquisas que focalizam o livro
didático de língua inglesa, pois a realização de estudos que envolvem este tema pode
contribuir tanto para o desenvolvimento de minha prática docente, como para a
qualidade social da educação dos estudantes mato-grossenses e, também, para a
formação dos professores de Língua Inglesa e, finalmente, para ampliação do
conhecimento e pesquisas sobre o tema.
Sabemos que o livro didático desempenha um papel importante não somente
no processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira, como também na

formação reflexiva do estudante. No que tange ao livro didático de língua inglesa,
Xavier e Urio (2006) afirmam que esse artefato cultural possui o poder de determinar
o conteúdo a ser trabalhado em sala de aula, assim como priorizar certas habilidades
linguísticas.
Mediante a relevância que o livro didático tem no ambiente pedagógico e o
contexto discursivo que nos coloca frente a um mundo global e multimodal, essa
pesquisa suscita as seguintes questões: Seria este material um apoio ao processo de
ensino-aprendizagem da língua estrangeira? Diante dessa pergunta, delineou-se o
seguinte objetivo geral:


Analisar resultados de pesquisas realizadas no Mato Grosso sobre o uso
do livro didático de Língua Inglesa e o pensamento de docentes que atuam
na respectiva disciplina, destacando a relevância que atribuem ao recurso
didático e como o exploram.

Para analisar o que pensam os professores de Língua Inglesa de duas Escolas
Públicas Estaduais do município de Barra do Bugres - MT estabeleceu-se os
seguintes objetivos específicos:


Identificar o que pensam os professores sobre a relação professor –livro

didático - aluno;


Descrever, a partir das perspectivas dos professores, as vantagens e

desvantagens sobre o uso do livro didático de LI nas aulas de língua estrangeira.
Para atingir os objetivos propostos, no item 1 apresenta-se o contexto social no
qual estamos inseridos a partir de um diálogo entre os autores Freire (2007) e Bauman
(1999), discutindo-se a inclusão da língua inglesa na BNCC (Base Nacional Comum
Curricular) e a importância de se analisar o pensar dos professores. No item 2
analisam-se as principais características do inglês moderno, como também o ensino
da LI e apresentam-se os desafios do ensino da Língua Inglesa e seu aprendizado
além de aspectos relacionados à oralidade dentro desse ensino.
No item 3 apresenta-se um levantamento bibliográfico com a finalidade de
dialogar com os autores que realizaram pesquisas envolvendo o uso do livro didático
e, também, discorrer sobre o que tratam esses trabalhos, evidenciando assim,as
pesquisas existentes sobre o LD de Língua Inglesa. Além disso, apresentam-se

osresultados das pesquisas sobre LD em Mato Grosso e o ensino na Língua
estrangeira na perspectiva das Orientações Curriculares desse estado.
No item 4 descreve-se o percurso metodológico deste trabalho que envolve a
organização de questionários com perguntas semi-estruturadas e a realização e
análise de entrevistas (gravadas e transcritas) com dois professores de língua inglesa
que lecionam em Escolas Públicas da rede Estadualmato-grossense, complementamse as informações a partir de dados provenientes de documentos como: as
Orientações Curriculares de Mato Grosso, os Parâmetros Curriculares Nacionais, os
Projetos Políticos Pedagógicos das escolas nas quais os professores lecionam e a
BNCC.
Ainda, retoma-se a questão de pesquisa, o objetivo geral, os objetivos
específicos, os instrumentos de coleta e análise de dados e a descrição dos
colaboradores e do contexto escolhido.
No capítulo 5, apresenta-se informações do contexto escolhido, em especial do
estado e município no qual a pesquisa foi desenvolvida e, também, a análise sobre as
informações obtidas a partir da realização da entrevista com os professores de língua
estrangeira de duas Escolas Públicas Estaduais da cidade de Barra do Bugres - MT.
Finalmente,

a

partir

da

análise

dos

dados,

organizam-se

algumas

considerações, a partir da retomada da questão de pesquisa e dos objetivos propostos
neste trabalho com a finalidade de contribuir para as pesquisas nas áreas de
linguística e educação e, consequentemente, para a qualidade do aprendizado dos
estudantes.

1 A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA E A IMPORTÂNCIA DA APRENDIZAGEM DA
LÍNGUA INGLESA

Neste item, discutiremos as principais características da sociedade atual e as
exigências que um mundo globalizado e tecnológico traz para as pessoas que
participam das práticas sociais que acontecem em seu cotidiano. Nesse sentido,
pretendemos também abordar de que forma a aprendizagem da língua inglesa pode
ser um fator de inclusão dos estudantes no mundo contemporâneo e de que maneira
a escola pode ser parte desse processo.

1.1 A SOCIEDADE REAL E A SOCIEDADE IDEAL

Após percorrer diversas cidades do mundo, entre uma palestra e outra
discutindo a Obra Pedagogia do Oprimido e após receber diversas críticas, sugestões
ou contribuição, Freire escreve Pedagogia da Esperança, uma espécie de reencontro
com a Pedagogia do Oprimido.
Escrito no início da década de 90, esta obra descreve um contexto social
marcado pela “democratização da sem-vergonhice”. É importante lembrar que se trata
de um contexto próximo ao Impeachment, momento no qual as pessoas foram às ruas
protestar. Freire (2014, p. 14) descreve esse acontecimento social da seguinte
maneira: “os jovens e os adolescentes também vêm às ruas, criticam, exigem
seriedade e transparência. O povo grita contra o testemunho de desfaçatez. As praças
públicas de novo se enchem.” Para este autor, as pessoas num ato de esperança
protestavam como um ato de vomitar a sem-vergonhice que ocorria naquele
determinado momento histórico, político e social.
Embora este texto tenha sido escrito na década de 90, tal manuscrito continua
atual, pois a desesperança continua a pairar impulsionada por acontecimentos do
cenário político nacional, como o golpe ocorrido em nosso país que retirou a
presidenta Dilma do poder e as notícias infindáveis sobre escândalos de corrupção,
envolvendo principalmente a classe política brasileira.
Neste contexto, a educação é um movimento que envolve a esperança, o sonho
e a utopia. Não há como começar o embate sem a esperança que nos move (FREIRE,
2014). Contudo, faz-se necessário uma educação como processo dialético, que

espera, porém, contribui para a libertação, a partir de uma prática educativa que
contemple o diálogo e permita ao estudante a possibilidade de compreender o mundo
que o cerca e, assim, contribuir para a sua libertação. Assim, “uma das tarefas do
educador ou educadora progressista, através da análise política, séria e correta, é
desvelar as possibilidades, não importam os obstáculos, para a esperança, sem há
qual pouco podemos fazer [...]” (FREIRE, 2014, p. 16).
Além da necessidade de uma educação além dos conteúdos, pautada em um
diálogo que possa contribuir para nutrir os estudantes de esperança de modo a
compreender a sua existência no mundo e quais as ações que este pode fazer para
contribuir com a transformação do mesmo, devemos lembrar que estamos inseridos
numa sociedade grafocêntrica que se utiliza a todo instante da leitura e da escrita,
além disso, tal sociedade está cercada pelas novas tecnologias e constantes
transformações. Tal momento histórico e social é denominado por Bauman (1999) de
Modernidade Líquida, instante marcado pela fluidez de um mundo líquido, no qual as
relações e acontecimentos acontecem de forma rápida e superficial.
Bauman (1999, p. 8)2 descreve o estado de liquidez como aquele que sofre
constantes mudanças, “diferentemente dos sólidos, não mantêm sua forma com
facilidade.” Para o autor, essas são razões para considerar “fluidez” ou “liquidez” como
metáforas adequadas quando queremos captar a natureza da presente fase, nova de
muitas maneiras, na história da modernidade (BAUMAN, 1999).
A partir da perspectiva de Bauman (1999), pensar em uma sociedade líquida
significa imaginar uma sociedade na qual as relações mudam constantemente, por
exemplo, as (re)configurações dos relacionamentos sociais, a finalização de
relacionamentos amorosos e o nascimento de outros relacionamentos num curto
espaço de tempo, significa também pensar que as músicas que antes tocavam na
rádio o ano inteiro, hoje desaparecem rapidamente e dão lugar a outras.
A modernidade líquida nos revela também que um simples CD se transforma
em pen drive, os computadores evoluem num curto espaço de tempo, surgem novas
tecnologias e possibilidade de conduzir e vivenciar a condição humana, a partir de
novos aparatos tecnológicos. Finalmente, o fenômeno da globalização.
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Utilizamos para discutir as questões de educação e sociedade Bauman e Freire por considerar que
ambos os autores foram influenciados por Karl Marx.

Este, por sua vez, possui um significado ambíguo, Bauman (1999) afirma que
este fenômeno nos une e, ao mesmo tempo, nos divide. Para o autor, essa
ambiguidade do termo globalização pode ser descrita da seguinte maneira:
Para alguns, “globalização” é o que devemos fazer se quisermos ser felizes;
para outros, é a causa da nossa infelicidade. Para todos, porém,
“globalização” é o destino irremediável do mundo, um processo irreversível;
é também um processo que nos afeta a todos na mesma medida e da mesma
maneira. Estamos todos sendo “globalizados” — e isso significa basicamente
o mesmo para todos (BAUMAN, 1999, p. 7).

Podemos dizer que a globalização significa o fim da geografia, ou seja, da
distância geográfica que separa os países, porém, as leis globais, segundo Bauman
(1999), em especial de ordem econômica, tendem a flexibilizar as relações de
trabalho. Além disso, a globalização pode significar a integração econômica, cultural,
social e política entre os países, processo no qual são comuns investimentos de
capital estrangeiros e transações comerciais. Mas seria possível viver em um mundo
globalizado sem que os países com grandes potências econômicas não exerçam
opressão sobre os demais?
Para viver numa sociedade cuja organização é um paradoxo, seria a educação
um processo que mantém um alinhamento com as políticas econômicas mundiais?
Qual a importância da aprendizagem da língua inglesa neste mundo globalizado? Ao
discutir as possibilidades e os principais desafios para o ensino da língua estrangeira
na escola pública, Tilio (2014) afirma que a aprendizagem da língua estrangeira pode
representar um processo de empoderamento do estudante:
Mais do que tornar o indivíduo apto a se comunicar na língua, o acesso a
discursos em uma língua também pode servir para empoderá-lo, uma vez que
passa a ter acesso a algo que antes desconhecia. De posse desse
conhecimento, o indivíduo passa a ter a escolha de tornar- -se parte desses
novos discursos, tornando-se parte do mundo globalizado (TILIO, 2014, p.
931).

O ensino de uma língua estrangeira também pode ser visto como uma das
possibilidades de conscientizar os estudantes. Esta, por sua vez, “lhe possibilita
inserir-se no processo histórico, como sujeito, evita os fanatismos e o inscreve na
busca de sua afirmação” (FREIRE, 2011, p. 32). Nesta perspectiva, as aulas de língua
estrangeira devem ser um processo que envolve o diálogo e reflexões críticas. Sendo
assim;
O ensino de língua estrangeira também serve como um espaço para mostrar
aos alunos como temas transversais são abordados nos discursos em língua
estrangeira e, a partir daí propor reflexões críticas e transposições

problematizadoras para o espaço social dos alunos. É importante ressaltar
que não se trata de julgar, ou mesmo de comparar, mas de pensar
criticamente as diferenças; é preciso propor uma reflexão com base em
diferentes contextos (TILIO, 2014, p. 932).

Diante do exposto, podemos dizer que a aprendizagem de uma língua
estrangeira pode possibilitar ao estudante a inserção no mercado de trabalho, por
exemplo, numa empresa multinacional. Porém, conforme trataremos adiante, ainda
persistem alguns desafios, entre eles, destacando que a carga horária dedicada ao
ensino da Língua Inglesa em escolas públicas é insuficiente para que o professor
possa desenvolver seu trabalho pedagógico. Mesmo perante estes desafios, desde
nossas vivências em um contexto histórico e social marcado pela diferença e da nossa
tentativa de (sobre) viver em um mundo globalizado no qual as nossas diferenças
podem nos inferiorizar, a educação ainda é a possibilidade de nos inserir no mundo e
contribuir para transformá-lo.

1.2 A IMPORTÂNCIA DO PENSAR REFLEXIVO EM UMA SOCIEDADE MARCADA
POR MÚLTIPLAS OPRESSÕES

Utilizamos o termo pensar no decorrer deste estudo para referir-se ao que
dizem os professores, não em um sentido que denota uma dicotomia entre o pensar
e o fazer, mas escolhemos o termo “pensar” na perspectiva de Freire referindo-se à
expressão “pensar certo” e “pensamento reflexivo” de Dewey.
Deste modo, discutiremos a importância do professor de Inglês assumir o
pensamento reflexivo numa perspectiva de “pensar certo” como uma maneira de lutar
contra os desafios que se apresentam no cotidiano daqueles que escolhem o exercício
da docência e, principalmente, dos que são o centro desta prática: os estudantes.
Sendo assim, tomamos como referência o pensamento reflexivo descrito por
Dewey (1959, p. 13), como aquele “que consiste em examinar mentalmente o assunto
e dar-lhe consideração séria e consecutiva”, nesse sentido, analisamos o que pensam
os professores de Língua Inglesa de duas escolas públicas, no estado de Mato
Grosso, sobre o uso do livro didático de LI.
Para Dewey (1959, p. 14), o pensamento reflexivo é uma espécie de cadeia,
mas

[...] não é simplesmente uma sequência, mas uma conseqüência- uma
ordem de tal modo consecutiva que cada ideia engendra a seguinte como
seu efeito natural e, ao mesmo tempo, apóia-se na antecessora ou a esta se
refere. As partes sucessivas de um pensamento reflexivo derivam umas das
outras e sustentam-se umas as outras.

Assim, o pensamento reflexivo é composto por fases e
[...] Cada fase é um passo de um ponto a outro; tecnicamente falando um
termo do pensamento. Cada termo deixa um depósito de que se utiliza o
termo seguinte. A correnteza, o fluxo, transforma-se numa série, numa
cadeia. Em qualquer pensamento reflexivo há unidades definidas. Ligadas
entre si, de tal arte que o resultado é o movimento continuado para um fim
comum.
Assumir um pensamento reflexivo é o ideal para lutar contra os desafios
apresentados ao processo de ensino e aprendizagem da língua inglesa, conforme
discutimos no início deste item. Embora buscamos, neste estudo, analisar o
pensamento dos professores de Língua Inglesa numa perspectiva reflexiva, nos
deparamos com o seguinte desafio: todo pensamento está intimamente ligado com a
identidade de pensamento e crenças destes professores.
A crença pode ser entendida como sinônimo de crer, ou seja, acreditar. “Penso
que amanhã a temperatura vai baixar”, ou “Penso que a Hungria tem superfície maior
que a Iugoslávia” é equivalente a “Creio isto ou aquilo” (DEWEY, 1959, p. 16). À luz
do pensamento deste autor, podemos afirmar que os professores a partir de suas
vivências, histórias de vida e práticas sociais das quais participam possuem crenças
e valores que são construídos no decorrer de sua vida. Isso nos remete que o ato de
pensar é individual, singular e pode sofrer influências do meio no qual vivemos. Nesse
sentido,
Da simples identidade de pensamento e crença, não é lícito concluir se a
crença é bem fundada ou não. Duas pessoas dizem: “Acredito que a Terra é
redonda.” Uma delas, se solicitada a justificar-se, pouca ou nenhuma razão
apresenta para pensar como pensa. É uma ideia que colheu de outros e que
aceita por ser corrente [...] (DEWEY, 1959, p. 16).

Acreditar que “a Terra é redonda” consiste em um exemplo que se constitui de
forma inconsciente, resultante de uma construção social que nos foi apresentada pela
sociedade. Diante disso, o professor e os estudantes, a partir da prática educativa
devem ser instigados a refletir de forma reflexiva. Aos professores de Língua Inglesa
sugerimos que pensar reflexivamente também envolve o que Freire (2007) defere-se
como pensar certo. Para o autor,
Pensar certo [...] é uma postura exigente, difícil, às vezes, penosa, que temos
de assumir diante dos outros e com os outros, em face do mundo e dos fatos,

ante nós mesmos. É difícil, não porque pensar certo seja a forma própria de
santos e de anjos e a que nós arrogantemente aspirássemos. É difícil, entre
outras coisas, pela vigilância constante que temos de exercer sobre nós
próprios para evitar os simplismos, as facilidades, as incoerências grosseiras
(FREIRE, 2007, p. 49).

Pensar certo é uma postura que envolve a disponibilidade daquele que pensa,
trata-se de uma iniciativa que implica em assumir inúmeros questionamentos e ações
durante o processo de ensino da Língua Inglesa. Entre eles, destacamos a
importância dos professores de LI refletirem o porquê da inclusão na Língua Inglesa
na BNCC e a exclusão de outras línguas estrangeiras, o porquê do uso do conceito
competências e não capacidades em tal documento, finalmente, professores e
estudantes refletirem sobre o porquê aprender a língua inglesa. Destarte,
concordamos com Dewey (1959) por que isto ou aquilo?
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CONTEXTUALIZAÇÃO

DA

LÍNGUA INGLESA:

ENTRE

DESAFIOS

E

POSSIBILIDADES DO ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

2.1 A TRAJETÓRIA DA LÍNGUA INGLESA E SUA EVOLUÇÃO HISTÓRICA

De acordo com Lopes (2012), os primeiros resquícios da língua que hoje
conhecemos como inglesa têm origem pré-histórica, sofrendo muitas influências e
transformações, até atingir o seu estágio atual. Na sequência, apresentamos uma
figura que mostra contribuições na geração das línguas:

Figura 1 - Principais povos que colaboraram para a criação da língua inglesa ao longo
dos séculos

Fonte: Lopes (2012, p. 3 e 4).

Entre os principais povos que colaboraram para a criação da Língua Inglesa
destacam-se os celtas, romanos, germanos, normandos e escandinavos. Das línguas
de origem germânicas, atualmente temos o alemão, holandês e inglês. A língua
inglesa é reconhecida como primeira língua na Inglaterra, Irlanda, Irlanda do Norte,
País de Gales, Escócia, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Índia e África do Sul.

O analfabetismo era comum na idade Média. Quando um rei precisava se
comunicar contratava um escriba que “desenhava” a sua mensagem. A imprensa não
existia portanto, a arte de saber escrever era uma habilidade raríssima. Já na segunda
metade do século XIX, ler e escrever se tornaram habilidades para a qualificação
básica de qualquer pessoa. No século XX, o analfabetismo tornou-se uma
“deficiência” marginalizada perante tal problemática, o discurso dos ingleses era:
“Quem não falar inglês, será eternamente analfabeto!” (LOPES, 2012).
No século XIX, devido ao grande poderio da Inglaterra, motivado pela
Revolução Industrial e a colônia britânica se expandindo cada vez mais, a língua
inglesa se disseminou de forma rápida e abrangente. Juntamente com os Estados
Unidos, influentes com o poderio militar e político, depois da Segunda Guerra Mundial
(1939-1945) mais precisamente, a marcante influência cultural e econômica acabou
por dissolver o francês dos meios diplomáticos e solidificar de uma vez a língua
inglesa.
Atualmente, a necessidade de se comunicar fez com que o inglês seja ainda
mais promovido, sendo falado como língua materna por mais de 400 milhões de
pessoas em cerca de 50 países. No mundo, estipula-se que 800 milhões de pessoas
falem inglês, mesmo não sendo sua língua oficial. Ao assumir o papel de língua global,
o inglês torna-se uma das mais importantes ferramentas, tanto acadêmica quanto
profissional sendo hoje, inquestionavelmente reconhecido como a língua mais
importante a ser aprendida pela comunidade internacional. Este fato é incontestável e
parece ser irreversível. O inglês acabou se tornando o meio de comunicação por
excelência tanto do mundo científico como do mundo de negócios (LOPES, 2012)

2.2 A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E A LÍNGUA INGLESA

Na televisão é comum nos depararmos com comerciais sobre a BNCC. Tais
propagandas tentam nos explicar de forma objetiva e didática que a formulação e
execução de tal documento significam a possibilidade de igualdade de aprendizagem
para os estudantes e, consequentemente, igualdade de oportunidade para todos os
cidadãos de diversas regiões do país. Afinal, o que é a BNCC? Quais os seus
objetivos? E de que modo a Língua Inglesa é apresentada? Será que tal documento
proporcionaria igualdade de oportunidade para todos?

Em sua introdução, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é definida da
seguinte maneira:
[...] é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e
progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem
desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de
modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e
desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de
Educação (PNE) (BRASIL, 2017, p. 7).

A partir da formulação e implementação da BNCC, espera-se que este
documento
(...) ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais, enseje o
fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas de governo e
seja balizadora da qualidade da educação. Assim, para além da garantia de
acesso e permanência na escola, é necessário que sistemas, redes e escolas
garantam um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes,
tarefa para a qual a BNCC é instrumento fundamental (BRASIL, p. 8).

No entanto, superar a fragmentação das políticas educacionais é um desafio,
porque de acordo com Ball (2011), as políticas educacionais são pensadas e escritas
para contextos que possuem infraestrutura e condições de trabalho adequadas, sem
considerar as enormes variações de contexto, recursos, capacidades locais ou
desigualdades regionais. Mato Grosso é um estado com imensa extensão territorial e
os estudantes das escolas públicas são provenientes de escolas urbanas, mas
também oriundos do campo, de comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas.
Seria possível possibilitar a esses estudantes o acesso, condições de permanência,
oportunidades e garantir seus direitos de aprendizagem?
Sobre a aprendizagem dos estudantes,
Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas na
BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento
de dez competências gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os
direitos de aprendizagem e desenvolvimento (BRASIL, 2017, p. 8).

Entre as dez competências gerais descritas neste documento escolhemos para
exemplificar, a número 6:
Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações
próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência
crítica e responsabilidade (BRASIL, 2017, p. 9).

As dez competências são iniciadas por verbos no infinitivo, são eles: valorizar,
exercitar, utilizar, compreender, argumentar, agir e, os únicos verbos com as
partículas apassivadoras “se” são “conhecer-se” e “apreciar-se”. Ao contrário das

Orientações Curriculares do Mato Grosso, que se utiliza do termo capacidades, a
BNCC faz a opção pela palavra competência e a define do seguinte modo:
Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos
(conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e
socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da
vida cotidiana, no pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho
(BRASIL, 2017, p. 8).

Dias (2010, p. 74) discorre sobre o surgimento deste termo:
O termo competência (do latim competentia, “proporção”,”justa relação”,
significa aptidão, idoneidade, faculdade que a pessoa tem para apreciar ou
resolver um assunto) terá surgido pela primeira vez na língua francesa, no
século XV, designando a legitimidade e a autoridade das instituições (por
exemplo, o tribunal) para tratar de determinados problemas.

A autora também acrescenta que a palavra competência é utilizada na área
educacional da seguinte maneira:
Em Educação o conceito de competência tem surgido como alternativa a
capacidade, habilidade, aptidão, potencialidade, conhecimento ou savoirfaire. É a competência que permite ao sujeito aprendente enfrentar e regular
adequadamente um conjunto de tarefas e de situações educativas (DIAS,
2010, p. 74).

No entanto, em Mato Grosso, o documento que orienta a proposta pedagógica
dos profissionais da educação neste estado, é denominado Orientações Curriculares.
Estas, por sua vez
(...) configuram-se, assim, um documento que pode suscitar novos diálogos
e reelaborações tornando-as instrumento cada vez mais fundamentado, e
mais compreensível para orientar os profissionais do 1º, 2º e 3º Ciclos na
elaboração da proposta política pedagógica, bem como no planejamento das
ações pedagógicas e curriculares, no contexto da unidade escolar (SEDUC,
2010, p. 7).

Este documento tem como base a seguinte organização:
Nessa perspectiva, a organização é pensada e proposta contextualizando as
Áreas de Conhecimento e seus respectivos componentes curriculares a partir
dos eixos estruturantes: conhecimento, trabalho e cultura, visando à
formação de sujeitos cujas capacidades produtivas se articulam às suas
capacidades de pensar, de relacionar-se, de estudar e desenvolver a
afetividade (SEDUC, 2010, p. 7).

Nas Orientações Curriculares, a utilização do termo capacidades é justificada
da seguinte maneira:
A opção por desenvolvimento das capacidades ocorreu no sentido de que o
termo é amplo e pode ser definido, na perspectiva vygotskiana, como ações
teórico-práticas que usamos para estabelecer relações com e entre sujeitos
e os objetos do conhecimento (situações, fatos e fenômenos), por meio da
linguagem; uma vez que as funções cerebrais (psicológicas e mentais ou
cognitivas) são constituídas mediante a internalização dos modos
historicamente determinados e culturalmente organizados de operar
informações. Portanto, capacidades referem-se ao conhecimento e aplicação

de estratégias e técnicas apropriadas, relacionadas aos conteúdos
aprendidos, que o aluno busca, em suas experiências anteriores, para
analisar e resolver novos problemas (SEDUC, 2010, p. 8 ).

Ainda, sobre as capacidades este documento acrescenta que:
As capacidades não são inatas, nem transmitidas. Na vida e nos processos
de ensino e aprendizagem estas são construídas pelo(a) aluno(a) e também
pelos(as) professores(as) nas relações que estabelecem entre si, com seus
pares, com outros, com o conhecimento e com o contexto cultural e social
(SEDUC, 2010, p. 8).

Quando nas Orientações Curriculares é utilizado o termo capacidades,
percebemos que este é empregado numa perspectiva da educação com foco na
formação humana, ou seja, uma aprendizagem organizada a partir do ciclo de
formação humana, tendo como base teórica Vygotski. Já o termo competências,
conforme Dias (2010) refere-se a uma aprendizagem baseada no enfrentamento de
um conjunto de tarefas e de situações educativas a partir do desenvolvimento de um
conjunto de habilidades, conhecimentos e atitudes.
Se considerarmos a aprendizagem da língua inglesa na perspectiva do
desenvolvimento de capacidades, buscamos a formação de um estudante que
aprende com os seus pares num processo no qual o sujeito social se constrói a partir
do outro e também da interação do ambiente social em que vive.
Entretanto, na perspectiva da BNCC, a aprendizagem da Língua Inglesa
[...] propicia a criação de novas formas de engajamento participação dos
alunos em um mundo social cada vez mais globalizado e plural, em que as
fronteiras entre países e interesses pessoais, locais, regionais, nacionais e
transnacionais estão cada vez mais difusa e contraditórias. Assim, o estudo
da língua inglesa pode possibilitar a todos o acesso aos saberes lingüísticos
necessários para o engajamento e participação, contribuindo para o
agenciamento crítico dos estudantes e para o exercício da cidadania ativa,
além de ampliar as possibilidades de interação e mobilidade, abrindo novos
percursos de construção de conhecimentos e de continuidade dos estudos
(BRASIL, 2017, p. 239).

Para a BNCC, a aprendizagem da língua inglesa3 pode representar um fator de
inclusão do estudante no mundo globalizado, contribuindo também para o seu
engajamento no mundo social e, concomitantemente, o exercício de sua cidadania.
Se pensarmos ao contrário do que está explicitado neste documento, a não

3

Curiosamente, somente a língua inglesa é citada neste documento, as demais línguas estrangeiras,
como a língua espanhola, por exemplo, não são mencionadas.

aprendizagem da língua inglesa pode significar um fator de exclusão, por exemplo,
um estudante de cursos de Pós-Graduação (stricto sensu) no Brasil que não for
proficiente em uma língua estrangeira, dificilmente conseguirá o título de mestre.
Mesmo que o acesso à aprendizagem seja permitido para todos e, de acordo
com a BNCC é possível a igualdade de oportunidades a partir da padronização do que
deve ou não ser aprendido a cada ano ou fase de escolarização, Roxane (2009, p.
28) que o acesso à educação não é sinônimo de permanência ou sucesso escolar dos
estudantes:
Mas vimos também que, embora haja acesso, não há permanência e que há
gargalos nas séries iniciais de ciclos e nas séries-diploma, tanto no ensino
fundamental II como no ensino médio. Essa população que conquistou o
acesso, ainda não conquistou, entretanto, a escolaridade de mais longa
duração. E isso significa outro tipo de fracasso e exclusão escolar, que se
traduz pela reprovação, pela evasão e pelos parcos resultados em termos de
aprendizagem, conhecimentos e letramentos que o ensino no geral tem
alcançado no Brasil.

Portanto, não basta somente a implementação da BNCC, é necessário que o
estudante tenha acesso à aprendizagem da língua inglesa, mas também, condições
de dar continuidade aos estudos. Para isso é necessário uma infraestrutura adequada
em cada unidade escolar, o aumento na carga horária destinada a aprendizagem da
língua inglesa e a formação continuada para os professores, em especial, os que
lecionam língua estrangeira.

2.3 INGLÊS ORAL: OS DESAFIOS DO ENSINO E SEU APRENDIZADO

O ensino de língua estrangeira, em especial a língua inglesa, em escolas
públicas envolve diversas situações que podem ser apresentadas como desafios
relacionados com o desempenho oral, sendo tais dificuldades relacionadas com
aspectos sociais e econômicos, bem como falhas em estrutura das escolas e diversos
outros problemas que se vinculam à aplicação de atividades em sala de aula que
acabam por atrapalhar o desempenho oral.
Nesse sentido, aspectos que envolvem a timidez ao falar, por parte dos alunos,
ao lado de falta de vocabulário e diversos problemas que se vinculam com fatores
sociais e econômicos, e que se aliam, ainda, com a falta de recursos audiovisuais e,
também, o número reduzido de aulas de língua estrangeira nas escolas públicas

somadas a falta de condições acabam por dificultar a aprendizagem com maior
fluência em fala da língua inglesa.
Assim, esta pesquisa procurará verificar quais os desafios que se apresentam
aos professores de Língua inglesa que lecionam em escolas públicas no que diz
respeito ao ensino da língua estrangeira em sala de aula, como também o uso de
recursos didáticos para a prática de oralidade que possa, efetivamente, gerar
compreensão da língua estrangeira e de que maneira o livro didático contribui para o
processo de ensino e aprendizagem de língua inglesa.
Existe uma tarefa complexa a ser desenvolvida para que haja possibilidade de
ensino de uma segunda língua em ambiente escolar, uma vez que os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) expõem que ocorre uma falta de interesse e de
reconhecimento da relevância que existe em aprender uma língua estrangeira em todo
o Brasil, sendo a falta de importância desta disciplina comprovada pela quantidade de
aulas direcionadas para seu ensino, além de nem sempre ser ministrada nas séries
do Ensino Fundamental da rede pública.
Este tipo de ensino abrange um grande número de alunos que são expostos a
uma nova língua, mas acabam não tendo oportunidade ou possibilidade de
desenvolver a mesma diante das dificuldades que a esta situação agrega, mas tal
condição não pode ser vista como completo empecilho para melhorar a qualidade de
ensino do inglês.
Este tipo de raciocínio envolve compreender que a fala é o meio de
comunicação que a sociedade mais aplica e deixar tal aspecto de lado. Em se tratando
de outra língua isto se mostra como situação grave e que acaba proporcionando
desmotivação dos alunos e até a rejeição pela nova língua.
Dessa forma, é urgente, e relevante, repensar a forma como ocorre o ensino
de língua estrangeira na escola pública no sentido de que a habilidade de fala seja
desenvolvida para que se alcance melhores resultados em aquisição e uso do inglês
como segunda língua.

2.4 O ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

Ensinar envolve desenvolver ações, meios e propiciar condições para que se
alcance o desenvolvimento de aprendizagem de tal forma que, sendo esta atividade
realizada corretamente, ocorra compreensão do assunto que se explica. Nessa linha
de raciocínio, ensinar uma língua estrangeira, em especial, a língua inglesa, seria
ensinar as habilidades de escrever, ler e falar.
Destaque às Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Língua Estrangeira
Moderna (2008) propõem que:
[...] a aula de língua estrangeira se constitua um espaço para que o aluno
reconheça e compreenda a diversidade linguística e cultural. Espera-se que
o aluno compreenda que os significados são sociais e historicamente
construídos e, portanto, passíveis de transformação na prática social
(BRASIL, 2008, p. 53).

De acordo com as Diretrizes (2008), as aulas de Língua Estrangeira devem
proporcionar ao aluno uma visão de mundo ampla para que ele se conscientize sobre
o papel das línguas na sociedade, valorizando e comparando os demais idiomas em
uso podendo assim perceber-se membro integrante da sociedade e participante do
mundo.
Ao lado das Diretrizes, lê-se nos PCNs (BRASIL, 1998b, p, 27) que: “o uso dа
linguagem (tаnto verbal quаnto visual) é essenciаlmente determinado pelа sua
nаtureza sócio interacional, pois quem а usa considerа aquele а quem se dirige ou
quem produziu um enunciаdo”.
Com foco neste entendimento, é possível expor que todo significado nasce do
diálogo, uma vez que todo encontro interacional se apresenta marcado pelo mundo
social que o envolve, ou seja, pela cultura e instituição com quem se relaciona e
também pela história.
Dessa forma, pode-se dizer que as atividades que propiciam a oralidade ou uso
de comunicação ocorrem dentro de momentos de interação e nestes as pessoas
procuram agir conforme regras de conduta e a oralidade segue tais aspectos.
Nessa linha de compreensão e de acordo com PCNs (1998, p.39), pode-se
afirmar que: “a linguagem é o meio pelo qual uma vasta gama de relações é expressa”,
sendo importante ressaltar o papel que a linguagem desenvolve em estabelecer
possibilidade de compreensão, bem como em promover interações sociais e propiciar
o desenvolvimento de potenciais dos seres humanos.

Nesse sentido, o que se pode explicitar é que conhecer e fazer o uso das
diversas linguagens, seja corporal, escrita, musical, artística, entre outras, permite ao
estudante inserir-se socialmente e posicionar-se criticamente perante situações de
interação social diversa. O uso da língua pode ser visto como fonte poderosa da
sociedade ou símbolo de coesão dos grupos que a utilizam, ou ainda, de exclusão
daqueles que não a dominam. De forma externa a língua estrangeira se apresenta
como um instrumento de elitização por propiciar que algumas pessoas tenham acesso
ao mundo exterior, da mesma forma que pode gerar uma separação ou segregação
de grupos de pessoas que não a dominem.
Com foco neste entendimento, as línguas e a linguagem surgem no centro da
questão que envolve evidenciar quem faz o controle da informação nas diversas
interações escritas e orais das quais as pessoas participam.
Em face de um processo crescente de globalização é possível perceber que a
comunicação entre as pessoas vem cada vez mais se expandindo e tal condição
contribui para reforçar a necessidade do ser humano de aprender outras línguas com
foco em melhor interagir no mercado de trabalho, tanto quanto em evoluir nas
interações sociais.
Este tipo de relação em comunicação faz com que o conhecimento de Língua
Estrangeira, na era contemporânea, se apresente como uma necessidade para que
reflexões e informações de situações vividas importantes possibilitem o entendimento
e contato entre os povos.
Nesse sentido, conforme se verifica nos Parâmetros Curriculares (1991, p. 43),
“a aprendizagem de Línguа Estrangeira representа outra possibilidаde de se аgir no
mundo pelo discurso аlém daquela que а língua mаterna oferece”.
Assim, a situação de domínio por meio da comunicação em outra língua que
não seja a materna, acaba surgindo como forma de atuação na sociedade, na
construção de relações sociais. Essas relações sociais são construídas por meio do
mundo social, considerando que este envolve uma forma única de abordar as relações
da linguagem com as pessoas, tendo em vista que o próprio discurso se constitui
dentro do mundo social.
Por meio do processo de aprendizagem de uma língua estrangeira se
constituem aspectos que podem ser vistos como práticas discursivas de diversas

sociedades que, segundo os PCNs (1991), se mostram como experiências de valor
educacional, pois propiciam meios para que os aprendizes entendam os temas
propostos como transversais. Isto é uma forma que permite pensar e aprender de
forma crítica ao observar/participar do meio social em que se inserem.
Dentro do contexto escolar, a aprendizagem de uma segunda língua se mostra
como significativa por propiciar que os alunos passem a compreender e serem
compreendidos por outros, de maneira que na sociedade não se sintam
“envergonhados” ao serem confrontados com situações que exijam o uso da
comunicação nessa língua.
Assim, é importante ressaltar que o ensino da habilidade de comunicação oral
se mostra como fator importante para a prática de ensino na sala de aula, envolvendo
um trabalho pedagógico a partir de recursos diversificados com a finalidade do
desenvolvimento das habilidades de fala dos estudantes.
A legislação do Brasil que se destina para área educacional, desde a metade
do século passado, expressa a necessidade de que ocorra o ensino de língua
estrangeira, em especial a língua inglesa, com caráter obrigatório no entanto, este tipo
de ensino ocorre de forma frágil pelo uso de exercícios de memorização de termos ou
de expressões que nem sempre possibilitam estabelecimento de comunicação, da
mesma maneira que acaba sendo realizado por meio de exposição de normas
gramaticais que não propiciam o uso da língua pelos estudantes.
Diante desta forma de desenvolvimento pedagógico que se aplica ao ensino de
língua estrangeira, as atividades dos alunos se restringem em decorar certas frases,
tendo em vista que apenas a gramática e ensino de regras não propiciam que as
competências de comunicação sejam fortalecidas para que se tenha o domínio do
idioma, especialmente do desempenho oral.
Mesmo o processo de ensino tendo sido alterado no intuito de acrescentar
novas formas pedagógicas, o desperdício deste tempo e a precariedade que se
percebe nas escolas públicas acaba por levar à perpetuação de um processo de
ensino direcionado para a gramática e para leitura ou escrita que deixam de lado o
desenvolvimento da habilidade de fala ou mesmo de dar enfoque para a compreensão
da oralidade do idioma.

Diante desta situação, o ensino de língua estrangeira em escolas regulares é
visto como algo sem função, gerando assim, um preconceito no que diz respeito à
aprendizagem de uma segunda língua por parte dos estudantes, tendo em vista que
a instituição escolar não tem conseguido desenvolver esta competência de
comunicação. Este fato contribui para a instauração de discursos por parte da
sociedade que contribuem para uma visão de que para aprender a falar outro idioma
seja necessário recorrer ao estabelecimento especializado, que é desenvolvido em
grande parte por ensino privado, diante do julgamento de que este tenha melhor
qualidade.
2.5 O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA – ASPECTO DA ORALIDADE

De forma geral, o mundo que se tem na atualidade é visto como um mundo
globalizado, em que a comunicação se apresenta como um aspecto de fundamental
relevância, uma vez que o contato com pessoas de diferentes locais em um ritmo cada
vez mais acelerado ocorre em busca de também integrar diferentes línguas em um
diálogo que possa ser estabelecido em contato comum, de tal forma que a língua
inglesa passou a ter espaço cada vez maior na sociedade por se apresentar como um
idioma comum entre diversos países.
Importante registrar que o inglês não é a língua com maior número de falantes
nativos, mas, segundo Hamer (1998), acaba sendo a língua mais intensamente
adotada para comunicação entre pessoas de línguas maternas diferentes.
De acordo com exposição de Consolo (2000) o uso da língua inglesa na
sociedade acaba sendo, cada vez mais, inevitável e constante, uma vez que a parte
de tecnologia praticamente tem se apropriado de vocabulário que envolve termos em
inglês e que se mostram associados com demais línguas pelo mundo.
Nesse sentido, o interesse em falar a língua inglesa se destaca como aspecto
que surge em decorrência de influências culturais e não se consideram aqui
julgamentos de valor sobre estas, apenas registra-se o efeito de globalização em face
de necessidades do mercado de trabalho e a junção de aprendizado de uma língua
que se agrega com a cultura e com hábitos de quem a utiliza em outros países.
Considerando esta linha de abordagem, pode-se expor que os costumes de
países como Inglaterra e Estados Unidos acabam sendo copiados e se unem com

costumes brasileiros e, atualmente, podem ser considerados como foco para o
interesse em aprender a língua inglesa, em especial para os jovens. Consolo (2000)
explica que, ao lado dessa condição, surge o mercado de trabalho exigindo fluência
em uma segunda língua e o inglês acaba sendo solicitado.
Já Moita Lopes (1996)diz que a necessidade de aprender inglês se vincula a
valores sociais e de prestígio e a pessoa que desconhece tal língua acaba ficando
fora de um grupo, ou seja, se mostra como excluído do grupo de prestígio. Assim,
dominar a língua inglesa passa a ser associado a um desenvolvimento profissional e
social que se vincula com possibilidade de status social.
Ao abordar o processo de ensino de uma nova língua, deve-se observar que
a pessoa precisa desenvolver habilidades (discursivas e linguísticas) que se
apresentam necessárias e o ensino escolar acaba enfocando muito mais a escrita e a
leitura do que o desenvolvimento da oralidade. Tal situação propicia um ensino falho,
tendo em vista que é essencial que haja o adequado domínio das quatro habilidades
quando se adquire uma língua estrangeira.
Nessa perspectiva, o ensino da oralidade de uma língua implica ser
necessária a compreensão de estruturas da gramática, que se mostram presentes em
diversas situações de comunicação e, conforme explica Hamer (1998), compete ao
professor oferecer programas de ensino envolvendo materiais apropriados para
aprendizagem, porque, para aprender uma nova língua, é necessário ouvir e
compreender bem esta língua, da mesma forma que se espera que a pessoa
desenvolva a habilidade de falar ou se expressar utilizando-a.
Segundo expõe Hamer (1998) o processo de ouvir a nova língua é importante
para que os alunos tenham condições de adquirir hábitos de fala a partir da
oportunidade de ouvir o inglês falado, oportunizando-os, desta maneira, o
aprimoramento da pronúncia. Este tipo de situação ocorre em uma realidade diferente
quando a sala de aula não proporciona o devido contato com materiais audiovisuais
que sejam complementares à própria fala do professor, que deve também ser
incentivador de aplicação de novas práticas por parte dos alunos.
Ressalta-se, ainda, conforme explicação de Lindsay e Knight (2006), que a
fala é uma habilidade produtiva que implica a atuação de duas ou mais pessoas em
expor assunto que possa ser compartilhado ou possa ser trocado entre aqueles que
falam.

Nesse sentido, a sala de aula precisa ser espaço que permita a construção
de habilidades que gerem fala e interação comunicativa, de maneira que os alunos
sejam capazes de desenvolver as habilidades e sejam capazes de compreender os
sentidos que são necessários para que haja possibilidade de comunicação.
As escolas regulares normalmente acabam aplicando certas atividades
interativas que envolvem leitura e compreensão de textos e em alguns momentos
esporádicos ocorre o uso de música, mas parece não haver priorização de fala ou de
atividades que permitam a construção de comunicação oral ou mesmo em atividades
que possam simular interação oral, de maneira que se mostra relevante que os
professores permitam que os alunos tenham oportunidade de expressão e fala.
Aprender a falar ou desenvolver a oralidade de uma nova língua é importante,
uma vez que é por meio desta que se efetiva a comunicação de forma eficaz, não
desmerecendo as demais habilidades, mas a fala de nova língua implica domínio
linguístico que permite o uso da gramática na oralidade e em aplicar diversos aspectos
linguísticos do idioma e todas as características que a este são inerentes.
Ao lado deste processo de comunicação, compete ao professor oferecer o
devido contato com a língua em questão, dentro de sala de aula, mesmo que destine
um pouco do tempo da aula para desenvolver essa competência e com isso venha a
facilitar o estabelecimento da comunicação.
No que se refere ao aspecto social compreende-se que a prática de
comunicação em uma língua estrangeira, equivalente ao processo de aplicar a
oralidade desta, se mostra como um desafio, uma vez que, por não se ter um ambiente
social que permita o uso continuado do idioma, acaba se associando com o aspecto
econômico em não ser possível tanto para professores como para alunos um
ambiente propício para construção de um domínio oral da língua. Deste modo, as
escolas seguem as diretrizes e acabam aplicando apenas atividades de leitura e de
gramática, sem valorizar as atividades de comunicação oral.
Também se fez exposição acerca das Diretrizes Curriculares e a visão dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) sobre o processo de ensino de língua
estrangeira, tendo em vista que é direito dos alunos desenvolver uma formação
linguística de qualidade, uma vez que os documentos legais não priorizam o
desenvolvimento da oralidade de língua estrangeira, especialmente, da língua inglesa,
por ser a primazia de ensino enfocada na escrita e leitura, por serem estas duas
habilidades que são avaliadas.

O ensino da oralidade que se relaciona com desenvolvimento de aulas e
atividades de língua inglesa precisa ser reavaliado nas práticas pedagógicas das
escolas públicas em busca de propiciar uma vivência de aprendizagem que seja mais
completa e eficaz. Assim, as habilidades que seguem a competência de comunicação
devem ser oferecidas pelo professor ao longo do desenvolvimento das aulas, em
busca de propiciar a formação linguística com qualidade.

2.6 AFINAL, O LIVRO DIDÁTICO DE INGLÊS CONTRIBUI OU NÃO EM SALA DE
AULA?

Na atual conjuntura tecnológica, econômica e cultural do mundo, em que as
distâncias estão cada vez menores em função da globalização, a escola assume um
papel ainda mais importante do que o habitual. Se no passado a escola era vista como
mera transmissora de conhecimentos, atualmente ela é, para a maioria dos jovens da
escola pública um dos principais meios destes ingressarem no mercado de trabalho,
aprender e se envolver mais com culturas de outros países, valores que agregam ao
dia a dia, sendo o aprendizado efetivo da Língua Inglesa aspecto que se torna de
extrema importância neste contexto da organização da sociedade.
O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) propiciou para a escola de rede
pública a adoção de livro didático direcionado ao ensino de Língua Inglesa, por tal
material estar presente no dia a dia da escola, bem como facilitar o trabalho do
professor de línguas ao se mostrar como ferramenta de suporte em desenvolvimento
de aspectos gramaticais, bem como de competência discursiva, uma vez que
aprender uma língua é uma prática social e política que deve propiciar também o
desenvolvimento do senso crítico.
Ao longo do Ensino Fundamental, o aluno estuda inglês por, no mínimo, quatro
anos, o que acaba por levar os autores de livros de Língua Inglesa para o Ensino
Médio a desenvolverem livros que visam consolidar conteúdos que, em tese, já teriam
sido estudados, em aplicação de conteúdos linguísticos em prática de quatro
habilidades básicas: audição, leitura, escrita e fala, sendo tal material frequentemente
exposto em um nível acima do que os alunos conseguem acompanhar.
A escola pode, conforme a Lei de Diretrizes e Bases e os Parâmetros Curriculares,
escolher a língua estrangeira a ser ensinada, sendo a Língua Inglesa a que mais

comumente se escolhe desenvolver, visto o caráter universal desse idioma. O seu
domínio é visto como um direito para que se forme um cidadão pleno.
Assim, enfatizar o uso do livro didático de Língua Inglesa, como também das
demais línguas estrangeiras, se mostra como uma ação que deve priorizar atividades
que gerem habilidades linguísticas em face dos objetivos de aprendizagem, se
configurando como uma ferramenta de suporte ao professor no desenvolvimento das
aulas.

2.7 CONSIDERAÇÕES SOBRE O LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA E
PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO

A partir de 2011, a área de ensino de língua estrangeira passou a receber por
parte do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), o devido enfoque também no
material proposto para essa disciplina, uma vez que o programa se destina, em seu
objetivo básico, a nortear o trabalho pedagógico dos professores por meio da
distribuição de livros didáticos aos alunos da Educação Básica.
Importante explicitar que a língua estrangeira, de forma geral, sempre foi um
problema para as escolas e os professores que ministram tais aulas pois os mesmos
possuem apenas duas aulas semanais e pouco podiam fazer sem um material de
apoio. Assim, a adoção de um livro didático era opção proposta para o uso integrado
deste material durante os três anos do Ensino Médio.
Dessa forma, a prática pedagógica do ensino de língua estrangeira acabou por
apontar o livro didático como um material indispensável por apresentar ao professor
um conteúdo pronto e organizado por profissionais qualificados na área da Linguística
Aplicada e do Ensino de Língua Inglesa mesmo que autores, como Alan
Cunningsworth (1984 apud RAMOS, 2011, p.178), façam a exposição de que o livro
didático se mostra como “um bom criado, mas um mestre pobre”.
Nesse sentido, o livro didático deve ser analisado em vários aspectos como a
apresentação de textos, de temas, de atividades oferecidas e dos devidos objetivos
de ensino, de forma que seja tal material aplicado de acordo com o plano de ensino,
propiciando o desenvolvimento da habilidade linguística do aluno.

Em relação aos aspectos que se vinculam com as percepções acerca da
análise e aplicação do livro didático por professores e por alunos, se encontra em
Pessoa (2009) a informação de que em alguns aspectos este material pode restringir
o andamento de aula se for aplicado de maneira rígida. No entanto, em outra forma
de abordagem, o livro didático em aula de língua estrangeira, em especial a língua
inglesa, pode auxiliar no desenvolvimento da autonomia do aluno, bem como ser uma
fonte de pesquisa e suporte para o professor iniciante em desenvolvimento de plano
de ensino e projetos de ensino associados com a língua estrangeira, acrescentandose a exposição de Richards (2002) de que tal material é um facilitador visual para o
aluno.
Em uma perspectiva que implica a abordagem discursiva exposta por meio do
uso do livro didático, que perpassa o ensino de língua estrangeira, entende-se que
esta é fenômeno social e ideologicamente constituído, de maneira que apresenta
elementos inter-relacionados como o contato entre professor e aluno, ao lado da
metodologia que utiliza e os conteúdos propostos.
A sala de aula é ambiente em que se busca a problematização de situações a
partir do conteúdo programático, o que acaba por levar ao entendimento de que o uso
do livro didático para as aulas de língua estrangeira viria a ser aspecto questionado
como material didático essencial, em especial, por minimizar tal condição em ensino,
tendo em vista a falta de entendimento sobre a verdadeira função do material didático
como ferramenta auxiliar ao professor.
Assim, o material a ser escolhido precisa passar por uma profunda análise do
professor em observar se a seleção de textos neste livro se encaixa no
desenvolvimento de atividades consideradas como significativas para o universo
social e cultural dos alunos, de forma que estes não fiquem desmotivados, mas que
possam se envolver como indivíduos ativos nas aulas.
O livro didático precisa ser compreendido como material que se mostre
delineado e complete a visão e que o material didático precisa ser entendido como
auxiliar para os aprendizes de línguas, sendo o material por meio do qual se pode
direcionar os assuntos e conteúdos abordados.
Dessa forma, o livro didático de língua estrangeira, que é selecionado por meio
do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), precisa observar critérios como uma

base de avaliação, em que a compreensão da linguagem seja expressa como
atividade social e política, sendo também verificada a diversidade de temas e de
gêneros de textos verbais e não verbais, tentando, assim, representar a diversidade
étnica de um país. Estes aspectos se relacionam como objetivos da escolha das
coleções de livros didáticos que propiciem a construção de autonomia de seu usuário
na tentativa de fazer com que a Língua Estrangeira seja parte da formação do aluno
como cidadão (BRASIL, 2011).
Embora haja diversas formas de definições que se relacionam com o material
didático, a compreensão de que estes sejam instrumentos direcionados ao serviço do
professor, salientando-se que as relações que são estabelecidas devem propiciar uma
relação continuada em influências diversas, pois o material didático precisa auxiliar o
processo de ensino e de aprendizagem para que haja uma bem-sucedida
compreensão da língua estrangeira ensinada, aspecto que ultrapassa a concepção
restrita de que o livro didático seja apenas constituído por meio de material publicado,
entendendo-se como suporte para diferentes atividades que levem ao ensino e à
aprendizagem significativos e prazerosos.
Nessa linha de abordagem, o livro didático desempenha múltiplos papéis de
suporte a alunos e professores como fonte de fundamentação da língua estrangeira
em gramática, vocabulário e pronúncia da língua em estudo, bem como deve ser visto
como material que seja fonte de atividades práticas e de interação comunicativa,
sendo o suporte fundamental para os professores e para os alunos.
O livro didático acaba por ser visto e compreendido como o material que
desempenha a função de apresentador de conteúdo. Entretanto, esta capacidade de
exposição é passível de ser questionada, em face da sua qualidade e de aspectos
que envolvem a profundidade e a confiabilidade destes, da mesma forma que em
termos quantitativos associados com a diversidade, a amplitude e conteúdos, tendo
em vista que todo material apresenta limitação de quantidade e profundidade de
informação.
Outro aspecto que faz parte da análise de uso do livro didático de língua
estrangeira se vincula com a concepção de linguagem que sustenta tal material, se
uma concepção mecanicista de ensino ou interacionista, ou seja, isto nos leva ao
entendimento de que o livro didático vai além da exposição básica de textos e de uso
de glossários, recomendações que se apresentam para a área nas diretrizes

propostas para cada Estado ou mesmo dos Parâmetros Curriculares Nacionais, este
é um material que possui um conteúdo ideológico.

2.8 O USO DO LIVRO DIDÁTICO NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA

A sala de aula apresenta-se como um local de conflitos por ser um espaço em
que se encontram diferentes indivíduos. Estes, por sua vez, trazem diferentes histórias
que são reveladas no momento de aprendizagem. Quando conflitos são gerados,
novas possibilidades e perspectivas de entender o mundo são propiciadas. Nesse
sentido, o livro didático direcionado ao ensino de uma nova língua precisa considerar
aspectos que se relacionam com um emaranhado de perspectivas e que os usuários
finais, ou seja, professores e alunos precisam também fazer uso de interpretações
próprias que se vinculam com a procura e relação da instituição e os interesses que
fazem parte deste processo.
Com foco na perspectiva de que o livro didático aplicado no ensino de Língua
Inglesa surge como ferramenta para pensar a cultura e a língua encontra-se em
Kramsch (1993, p.1) a exposição de que: “cultura é diferença, variabilidade e sempre
uma fonte em potencial para conflitos quando uma cultura entra em contato com
outra”.
Dessa forma, o livro didático aplicado ao ensino de Língua Inglesa em ambiente
escolar se mostra como um recurso que dá suporte ao desenvolvimento de
competências e em relações que sejam propiciadoras de uma dimensão de material
para o ensino. Por ser o material de recurso didático mais aplicado pelos professores
deve ser compatível com o processo de ensino e aprendizagem e contribuir para
entendimento dos diversos aspectos da nova língua.
O professor precisa aplicar da forma devida o livro didático como maneira de
exposição em suporte ao interesse propiciado pela nova língua, tendo em vista que a
realidade da rede pública implica um aspecto de grandes adversidades enfrentadas
pelos alunos tanto em sala de aula como em seu cotidiano e que deve procurar ser
minimizado por intermédio do professor em escolha adequada de uso do material
didático, especialmente o uso do livro didático escolhido.
Bernardim (2004) expõe que os livros didáticos aplicados no ensino de Língua
Inglesa precisam ser bem definidos pelo professor, observando os pontos e aspectos

primordiais do ensino a serem desenvolvidos em sala de aula com objetivo de
propiciar certa facilidade no processo de ensino, bem como em ser um instrumento
motivador de aprendizagem que pode ser acrescentado ao uso de novos recursos
associados com o livro ou por este indicado, por exemplo, músicas, filmes e outros
meios de comunicação.
Quando se utiliza o livro didático como única forma de suporte para o ensino
de língua inglesa há o risco de que ocorra um processo de acomodação por parte do
professor e de desestímulo por parte do aluno, sendo importante lembrar sempre que
“o melhor dos livros didáticos não pode competir com o professor” (CONSOLO apud
PESSOA, 2009, p. 57), uma vez que este profissional pode propiciar o uso de diversos
recursos em sala de aula como forma de incentivar e motivar os alunos.
Com foco nesse entendimento, pode-se afirmar que o professor bem preparado
deve estar apto para identificar as necessidades dos alunos e identificar os aspectos
que precisam ser melhorados ou exercícios aplicados em compatibilidade com a
realidade do aluno, não importando dessa forma qual seja o livro didático adotado,
mas que o professor tenha consciência de que esse deve ser ferramenta bem
aplicada, conforme exposição de Lajolo (apud PESSOA, 2009), que salienta que o
professor precisa saber aplicar o livro didático de acordo com as necessidades dos
alunos.
O livro didático tem papel fundamental em propiciar conteúdos e atividades de
suporte ao ensino e precisa ser aplicado de forma consciente pelo professor em sala
de aula. Embora existam diferentes níveis de influência, nem sempre este material
satisfaz plenamente as expectativas de alunos e de professores, sendo importante
que o professor se apresente apto a complementar os textos ou acrescentar outras
formas de recursos que venham a motivar os alunos, em associação com organização
de conteúdo instrucional que contemple adequadamente aspectos gramaticais,
exercícios, etc.
O livro didático apresenta diversos aspectos que precisam ser analisados e que
se mostram como fatores responsáveis por promover a motivação dos alunos e
facilitar o entendimento do conteúdo instrucional. O livro didático é um recurso que se
faz presente no contexto escolar, sendo considerado por alguns professores como
ferramenta indispensável de trabalho, mas que pode ser complementado caso

necessário. Para muitos alunos, o livro didático tem sido visto como fonte única de
contato com a língua inglesa.
A importância deste material na vida do professor implica a necessidade de
uma reflexão mais sistemática sobre os seus conteúdos e as maneiras de como
trabalhá-los, considerando objetivos de aprendizagem relevantes e significativos para
o desenvolvimento do aluno-cidadão que participa e transforma a sociedade.

3 O USO DO LIVRO DIDÁTICO NO ESTADO DO MATO GROSSO – QUAIS SÃO E
O QUE INFORMAM AS PESQUISAS

3.1 O USO DO LIVRO DIDÁTICO: O QUE DIZEM AS PESQUISAS?

Não são muitas as pesquisas que tematizam os usos do livro didático em Mato
Grosso. Ao acessar o site da Universidade Estadual de Mato Grosso(UFMT), em sua
biblioteca virtual, em especial o banco de dissertações, ao utilizar a palavra “livro
didático de língua inglesa”, destaca-se o trabalho intitulado “O livro didático como
insumo na aula de língua estrangeira (inglês) na escola pública”, de Douglas Altamiro
Consolo, realizado em 1990, porém oriundo da UNICAMP (Universidade Estadual de
Campinas) e que não faz menção alguma ao ensino de LE em MT, e “Os efeitos
do livro didático nas práticas de ensino de língua inglesa na perspectiva dos sistemas
adaptativos complexos”, do ano de 2016, cuja autora é Marcinete Rocha da Silva.

Apesar de ser uma pesquisa desenvolvida no programa de Pós-Graduação da
UNEMAT do município de Cáceres em Mato Grosso, Marcinete escolhe como local
de pesquisa a cidade de Vilhena, estado de Rondônia. Trata-se de uma pesquisa
exploratória, descritiva, explicativa e de natureza complexa, a partir da realização de
entrevistas com seis professoras e seis estudantes (SILVA, 2016, p. 9).
Para iniciar sua análise sobre o uso do Livro didático de Língua Inglesa
escolheu quatro pontos interconectados, são eles: a obrigatoriedade do ensino de LI
nas escolas públicas; a falta do LD; as dificuldades em planejar e ministrar as aulas
na prática sem o LD; e o fato de os professores almejarem o LD e obterem
expectativas positivas sobre ele (SILVA, 2016, p. 88).
Sobre o planejamento das aulas dos professores de língua inglesa, antes da
distribuição do PNLD, as entrevistas revelaram que era muito difícil “conseguir
ferramentas para usar nas aulas de LI, por esse motivo cada professor buscava,
através da sua própria iniciativa, adquirir esses equipamentos, planejar e ensinar LI
na sala de aula”. Por esse motivo, a internet era uma das ferramentas utilizadas para
a preparação das aulas (SILVA, 2016, p. 88). Também era comum adquirir materiais
didáticos por meio de doações ou até mesmo, pedir para os estudantes comprarem
seus próprios livros (SILVA, 2016, p. 91).
Segundo a autora,
Essa busca constante pelo próprio material acontecia pelo fato de que havia
uma lei que regia a obrigatoriedade de incluir uma língua estrangeira na
escola, além de ter os PCNs e PNE que traçavam objetivos e metas a serem
alcançadas nas práticas de ensino de LI na Educação Básica. Essas leis e
planos de ensino revelavam por um lado a organização do sistema em incluir
e oferecer a língua estrangeira nas escolas públicas e, por outro lado,
apontava a falha do sistema, uma vez que o PNLD, não dava suporte à escola
oferecendo LD nessa modalidade (SILVA, 2016, p. 93).

Posteriormente, a partir de 2011, os LDs passam a ser distribuídos para as
escolas públicas, o PNLD envia para as escolas públicas o Guia Nacional do Livro
Didático com alguns exemplares de coleções disponíveis para que os professores,
coletivamente, possam escolher duas opções. Esse processo de escolha ocorre a
cada três anos; no entanto, tendo em vista que o livro é consumível, todos os anos
podem ser encaminhas em outras remessas às unidades escolares (SILVA, 2016, p.
98).

Tendo em vista que a autora inicia esta pesquisa sobre os efeitos do livro
didático nas práticas de ensino de Língua Inglesa em 2010, basicamente na véspera
da distribuição do LD pelo PNLD, perpassando os anseios e expectativas dos
docentes, entrecruzando esses dados com os desafios e anseios dos docentes de LI
na atualidade. A partir do percurso trilhado pela pesquisadora, a mesma conclui que
“a política de ensino e aprendizagem de línguas no país, bem como o uso do LD são
questões marcadas historicamente no país por conflitos e contradições”. Uma destas
contradições reside no fato em que o país em vez de ter prioridade para a qualidade
de ensino leva em consideração interesses comerciais e competitividade entre as
editoras (SILVA, 2016, p. 141).
Ainda sobre as pesquisas focalizando o livro didático, ao realizar um
levantamento no banco de Teses e Dissertações CAPES, ao utilizar o descritor
“inglês; livro didático”, aprofundando a busca entre os anos de 2011 (ano da
implantação do PNLD de língua inglesa em Mato Grosso) a 2017, em idioma
português, foram encontrados 74 publicações, entre artigos e dissertações, na área
de educação, onde, em seus títulos consta tais palavras e digitando no descritor
“língua inglesa, livro didático” a ocorrência foi de 30 trabalhos.

Tabela 1: Algumas pesquisas que tratam sobre o uso do livro didático mais recentes,
até a última pesquisa, feita no primeiro semestre de 2017
Obra

Autor

Ano

(MULTI) Letramentos no material didático de inglês para o Rodrigues,
ensino médio: reflexões sobre a elaboração de uma unidade Raquel de
didática
Almeida.

2015

Zip FromZog no Acelera Brasil: uma análise de adequação Costa,
do livro didático para o ensino de inglês em um programa de Patricia
aceleração de aprendizagem
Helena da
Silva.

2015

Livro didático de língua inglesa e suas tarefas de leitura.

2015

Azevedo,
Luciane
Monteiro.
O livro didático de língua inglesa: percepções e implicações Ferreira,
no exercício da docência.
Joilma
Barbosa.

2015

Análise e avaliação de livros didáticos e a etapa de seleção Souza, Ana
das coleções do PNLD: a participação do professor de língua Claudia Cury
inglesa.
Calia de.

2015

Textos literários presentes no livro didático it fits: as Salazar,
contribuições da literatura para o ensino de língua inglesa à Daniela Dos
luz da perspectiva dialógica de Bakhtin.
Santos.

2015

Questões de gênero no livro didático de língua inglesa: uma Queiroz,
análise à luz do letramento crítico.
Helenice
Nolasco

2015

Do entretenimento à crítica: letramento multimodal crítico no Predebon,
livro didático de inglês com base em gêneros dos Nathalia
quadrinhos.
Rodrigues
Catto.

2015

A interação nas tarefas de produção oral dos livros didáticos Tavares,
de língua inglesa do 6º ano do PNLD 2014.
Paulo Ott.

2015

No detalhe abaixo, dois prints de busca de obras em português, na área
educacional, de 2001 a 2017 no site da CAPES, sendo que, filtrando um pouco,
aparecem 30 resultados quando escrito “língua inglesa, livro didático” e 74,
respectivamente ao digitar “inglês, livro didático”.

Figura 2: Print das buscas das obras em português

Fonte: Portal de Periódicos da CAPES (2018)

Destes, destaco alguns na tabela abaixo:
As pesquisas são voltadas para os livros didáticos de Matemática,
Alfabetização, Biologia, Geografia, Língua Portuguesa, Francês, Sociologia, Ensino
Religioso, História, Língua Espanhola, Língua Inglesa e Italiana, sendo que a maioria
das pesquisas estão voltadas para LD de Língua Portuguesa. Questões sobre as
diversidades de imagens, letramento digital, representações de gênero e etnias
também são analisadas em tais trabalhos.
A partir da metodologia de cunho qualitativo, e com o objetivo de discutir de que
forma o professor de Inglês concebe o livro didático de Língua Inglesa, aprovado pelo
edital do Programa Nacional do Livro Didático/2014 (BRASIL, 2011), como apoio ao
processo de ensino-aprendizagem da língua estrangeira, ao longo do triênio
2014/2015/2016, Sousa (2015) utilizou-se questionários para os professores de inglês
que atuam na rede pública de ensino na cidade de Itapetinga, estado da Bahia.
Para responder “como o professor concebe o livro didático de língua inglesa
como Língua Estrangeira aprovado pelo Edital do PNLD/2014”, Sousa (2015, p. 13)
propôs os seguintes objetivos específicos:

a) analisar se o LD, selecionado pelo professor, proporciona o conhecimento
intercultural e interdisciplinar dos estudantes, conforme os referenciais
curriculares do Ensino Fundamental propõem;
b) conhecer se os gêneros multimodais, utilizados nas sequências didáticas,
proporcionam os multi letramentos dos sujeitos;
c) discutir as implicações do uso do livro didático nas aulas de língua
estrangeira para uma formação crítica do indivíduo.

Figura 3: Print da busca de referencias para o tema no site do CAPES

Figura 4: continuação do mesmo print de busca

A figura acima demonstra um levantamento realizado utilizando o filtro entre os
anos de 2016 e 2017 no banco de teses e dissertações da CAPES e como descritor
as mesmas palavras. As obras que constaram são as seguintes: 17 na busca “livro,
inglês, Mato Grosso”. Na segunda figura, usando como descritor “livro didático, língua
inglesa”, aparecem 39 citações de dissertações. A partir da leitura dos títulos e

segmento de pesquisa todas seguem vertentes muito interessantes, porém um pouco
paralelas à mão desta dissertação.
A partir da análise dos dados Sousa (2015, p. 112) conclui que não há, na
perspectiva dos professores uma relação direta com conhecimentos interculturais e
interdisciplinares, na medida que as respostas apontaram que o livro didático de
língua estrangeira selecionado pelos docentes que lecionam nas escolas da rede
pública ainda aborda aspectos culturais e de conteúdos condizentes com a realidade
das regiões Sul-Sudeste do Brasil.
A autora ainda percebeu que de acordo com a visão desses professores, a
presença dos gêneros multimodais nos LDs de Língua Inglesa potencializa a formação
dos multiletramentos dos seus usuários, no entanto, em certos casos, alguns desses
textos verbos visuais encontravam-se aquém da realidade do estudante (SOUSA,
2015).
A questão da formação acadêmica do professor de LE também deve ser objeto
de reflexão, uma vez que, segundo Sousa (2015), muitos educadores saem das
universidades mas não se sentem preparados para ensinar a Língua Inglesa. Além
disso, os livros analisados no decorrer da pesquisa demonstraram algumas atividades
aquém da realidade sociocultural, regional e linguística dos estudantes, estes dois
fatores podem comprometer a formação crítica dos estudantes.
Rodrigues (2015) em sua dissertação de mestrado, buscou entender de que
forma se poderiam fomentar os multiletramentos em atividades pedagógicas no
material didático para o ensino de inglês no ensino médio, promovendo assim
letramentos digitais a partir de material impresso. Trata-se de uma pesquisa qualitativa
e interpretativa, filiada à visão sócio-interativa de linguagem e, também, aos princípios
da linguística sistêmico funcional e análise crítica do discurso. A análise de dados
evidenciou que existem tecnologias que permitem inserir links de vídeos nas páginas
de um livro por meio de um código de barras 3D, contribuindo, assim, para o
desenvolvimento do letramento digital dos estudantes.
Tavares (2015) discute a interação nas tarefas de produção oral dos livros
didáticos de inglês aprovados no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), edição
2014. A partir da definição de competência interacional, proposta por Hall e Doehler
(2011), Walsh (2013) e Young (2011, 2013), foram definidos os conceitos de

colaboração, negociação, criatividade e diálogo, enquanto subsídios necessários para
que tarefas de produção oral possam desenvolver a competência de interação dos
estudantes. A presente pesquisa buscou investigar em que medida esses subsídios
estão presentes nas tarefas de “speaking” dos volumes para o 6º ano.
Ao verificar se as tarefas de produção oral dos livros didáticos de inglês do
PNLD 2014 fornecem subsídios para que os alunos possam desenvolver tal
competência, Tavares (2015) concluiu, a partir dos livros didáticos estudados que a
interação tem papel de destaque na concepção das tarefas propostas e, de maneira
predominante, o trabalho com essa habilidade está fortemente vinculado aos textos
escritos, através da leitura de diálogos ou a partir de roteiros para a fala.
Após a análise das tarefas presentes nas coleções didáticas estudadas o autor
conclui que os materiais analisados oferecem parcialmente os subsídios de
colaboração, negociação e diálogo para desenvolver o intelecto dos estudantes,
tornando-se necessária a intervenção do professor no sentido de adaptar as tarefas
para esse propósito (TAVARES, 2015).
Costa (2015), por sua vez, buscou investigar a adequação dos livros didáticos
de inglês “Zip From Zog” 5A e 5B ao Programa Acelera Brasil. A partir da análise
ancorada na teoria de linguagem sistêmico funcional a autora buscou verificar como
os temas do mundo infantojuvenil são construídos nestes livros. A análise de corpus
evidenciou que as atividades propostas no livro se restringem ao seguimento de
comando, seja por parte do material didático ou por parte do professor, sendo assim,
a formação do estudante enquanto sujeito crítico ficou prejudicada. Quanto à
organização do material as atividades que ocupam o início do livro são aquelas que
enfatizam aspectos formais da língua, ou seja, o vocabulário e a gramática.
Azevedo (2015) ao investigar as tarefas de leitura apresentadas em Livros
didáticos de Língua Inglesa, buscou evidenciar além do conceito de leitura e a
trajetória dos livros didáticos no Brasil a análise da contribuição dos LDs para a
formação do leitor. Durante a realização desta pesquisa, foram analisadas as tarefas
de leitura presentes nos LDs “Prime: Inglês para o Ensino Médio” para o 1°, 2° e 3°
anos desta etapa de ensino e, também a coleção “Vontade de Saber Inglês” do 6° ao
9° ano do Ensino Fundamental, todos são livros utilizados na rede pública de ensino
do estado do Paraná.

A análise de dados, tendo como parâmetro a taxionomia das sub-escalas de
leitura utilizadas pelo Programme for International Student Assessment – PISA,
revelou que, apesar das atividades de leitura contemplarem os três domínios da subescala elas não contemplam todos os níveis (1-5) de leitura, não havendo ocorrência
de tarefas de leitura correspondentes aos níveis 4 e 5. Segundo a autora, foram
identificadas apenas pequenas porcentagens de tarefas sobre o domínio de
identificação, recuperação de informações e reflexão. No entanto, essas porcentagens
não refletem a porcentagem mínima para que o estudante concluinte do Ensino Médio
possa desempenhar de forma satisfatória as tarefas requeridas pela sociedade que o
mesmo está inserido.
Não foram constatadas pesquisas desenvolvidas com esta temática no
município de Barra do Bugres, em Mato Grosso. Nesse sentido, reitero a relevância e
das contribuições de pesquisas que focalizam o livro didático de língua inglesa nas
unidades escolares localizadas nesta cidade.
Percebem-se ainda alguns avanços significativos nas atividades propostas nos
LDs, mas o papel do professor de LE é fundamental no processo de ensinoaprendizagem, seja como “condutor” das atividades, seja como aquele que utiliza
como o LD como uma ferramenta ou suporte importante para a construção de uma
educação de qualidade junto ao estudante do ensino fundamental e médio.
Diante do exposto, concordamos com Silva (1998) quando o autor afirma que
os LDs sozinhos não educam. Dessa forma, “faz-se oportuna uma intervenção crítica
do educador, de forma a conduzir os discursos históricos e culturais de estudantes e
agentes da educação em relação ao livro didático” (SOUSA, 2015, p. 112). Sousa
(2015, p. 115) ainda acrescenta que para o próprio PNLD “O melhor conteúdo para o
aluno é o professor”, ou seja, o livro didático não é por si só um material absoluto
prestes a ser utilizado pelos seus usuários (educadores e estudantes). Para esta
autora, trata-se de um material que, por sua natureza complexa, deve ser questionado
e confrontado, sempre que necessário. Tavares (2015, p. 4) defende que “o trabalho
do professor é fundamental no sentido de aproveitar ao máximo o potencial interativo
das tarefas propostas pelos livros”.
3.2 O QUE DIZEM AS PESQUISAS SOBRE O LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA
INGLESA NO ESTADO DE MATO GROSSO?

Ainda com o objetivo de conhecer as pesquisas publicadas sobre o tema “Livro
Didático de Língua Inglesa”, especialmente em Mato Grosso, como também identificar
a metodologia de pesquisa utilizada por seus autores, os principais teóricos citados,
as questões de pesquisa, os objetivos de tais estudos e, finalmente, os resultados
encontrados, acreditamos que tais leituras poderiam contribuir para a elaboração
desta dissertação, desde a sua justificativa, a escolha do caminho metodológico até a
construção de seu referencial teórico.
A partir da continuidade da busca no site da CAPES (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), nos bancos de dissertações e teses
da UNEMAT (Universidade do Estado de Mato Grosso) e UFMT (Universidade
Federal de Mato Grosso) encontramos apenas três trabalhos sobre o tema
desenvolvidos no estado de Mato Grosso, reforçando-nos a importância de abordar o
assunto. A partir da leitura dos resumos organizamos uma síntese apresentada no
quadro 1:
Quadro 1: Síntese geral dos dados encontrados nos resumos das dissertações
Título da pesquisa

Autor

Metodologia
utilizada

O ensino de Língua
Inglesa em duas escolas
públicas de Cuiabá: com a
palavra, as professoras
O ensino da Língua
Inglesa numa escola
pública de Mato Grosso: a
relação crença-contexto
Representações
de
professores de inglês
sobre o livro didático

Isadora
Maria Falbot
dos Santos

Pelo resumo,
não
foi
possível
identificar.
Pesquisa
qualitativa de
cunho
etnográfico
Estudo
de
caso

Marki Lyons

Marli
Cichelero

Área de
concentração
Estudos
Linguísti
cos

Universidade

Local de
pesquisa

Ano

UFMT

CuiabáMT

2014

Estudos
Linguísti
cos

UFMT

Sinop-MT

2009

Linguísti
ca
Aplicada

PUC

Várzea
GrandeMT

2014

A partir da leitura dos resumos das três dissertações foi possível perceber que
duas pesquisas foram desenvolvidas por estudantes de Pós-Graduação da
Universidade Federal de Mato Grosso e uma delas por uma estudante da PUC-SP.
De modo geral, todas as pesquisas estão organizadas na área dos estudos
linguísticos. Sobre o período de produção das mesmas, uma pertence ao ano de 2009
e duas foram defendidas no ano de 2014, o que demonstrou um crescimento ao longo
dos anos nas produções acadêmicas, no entanto, ainda são poucas as pesquisas em
Mato Grosso que abordam o LI de Língua Inglesa e que tais pesquisas são recentes.

A partir da leitura do resumo ainda não foi possível identificar os principais
autores utilizados para fundamentar os trabalhos, por isso, posteriormente,
resolvemos avançar na leitura dos trabalhos na busca de identificá-los. Percebemos
também que duas pesquisas focalizam o ensino da Língua Inglesa na perspectiva dos
atores envolvidos no cenário educacional, somente um trabalho abordou o que
pensam as professoras de LI sobre o Livro didático, todavia, este trabalho é que mais
se aproxima do tema discutido na presente dissertação. Para complementar as
informações, no decorrer da leitura das pesquisas, organizamos o quadro 2, com as
seguintes informações:
Quadro 2: Síntese geral das principais informações explicitadas nas dissertações
Título da
pesquisa
O ensino de
Língua Inglesa
em duas escolas
públicas de
Cuiabá: com a
palavra, as
professoras
Representações
de professores
de inglês sobre o
livro didático

O ensino da
Língua Inglesa
numa escola
pública de Mato
Grosso: a
relação crençacontexto

Palavras-chave
Ensino e
aprendizagem de
língua inglesa,
concepções sobre
ensino de língua
inglesa, letramento
crítico, escolas
públicas.
Representações
sociais, livro
didático,
mediação,
formação de
professores,
Língua Inglesa.
Crenças, contexto
escolar,
ensino/aprendizag
em de língua
inglesa.

Objetivo da
pesquisa
Identificar as
concepções de
professores de
Língua Inglesa a
respeito da situação
atual do ensino da
disciplina em escolas
públicas
Investigar as
representações de
professoras de inglês
sobre o livro didático

Principais
autores utilizados
Cellani (1997)
Cox e AssisPeterson (2002)
Freire (1987)

Mostrar a relação
entre crenças e
contexto, enfocando
as crenças que
embasam a atuação
de uma professora de
LI e a maneira como
são relacionadas às
crenças dos
estudantes e
gestores.

Cox e AssisPeterson (2002,
2008)
Murphy (2000)
Moraes (1997)

Moscovici (2012)
Vygotsky
(1934/1984)
Stake (1998)

A partir da análise dos títulos dos trabalhos percebemos que todas as
pesquisas foram desenvolvidas em escolas públicas mato-grossenses, duas
pesquisas destacam em suas palavras-chaves o processo de ensino-aprendizagem e

uma delas destaca a formação dos professores, enfim, as três pesquisas trazem em
suas palavras-chaves em comum a “Língua Inglesa”.
Sobre o referencial teórico utilizado pelos respectivos autores das pesquisas,
para discutir o conceito de representações, Cichelero (2014) utiliza Moscovici (2012)
e a sua pesquisa possui como autor principal Vygotsky (1934/1984) com a finalidade
de explicitar o conceito de mediação. Para discutir o fracasso do ensino de língua
estrangeira, Santos (2014) recorre a Cellani (1997), Cox e Assis-Peterson (2002) e
Paulo Freire para tecer críticas à educação bancária.
Lyons tem sua base teórica fundamentada nos escritos de Moraes (1997),
Murphy e também em Cox e Assis-Peterson (2002, 2008). Segundo Moraes (1997) os
profissionais da educação devem dar atenção especial e importância à interação,
fatores socioculturais e ao espiritual que afetam ao processo de ensino-aprendizagem.
Para ela, Moraes (1997) e Murphy (2000) salientam o paradigma construtivista que se
manifesta como reação às inquietações da comunidade científica em relação às
premissas que embasam o paradigma de transmissão de conhecimento, modelo que
parece inadequado a responder às necessidades educacionais da atualidade.
Para Lyons (2009), citando Dias e Assis-Peterson (2006, p. 110), sobre o
trabalho de Santos (2005), apontam que a crença de que alunos revelam dificuldades
na aprendizagem leva à predição do “insucesso dos alunos”. A lacuna entre
familiarização e a falta de conhecimento da língua inglesa também figurou na pesquisa
de Dias (2006, p. 113).
Lyons (2009) complementa ainda, de acordo com Dias e Assis-Peterson
(2006), a distância real existente entre as classes sociais. Essa distância vai além das
condições socioeconômicas, construindo uma visão inferior da população que a
escola serve.
O autor cita ainda, no referencial teórico, que a realidade do ensino de LE na
escola pública se encontra em condições completamente contrárias ao que se
encontra nas escolas livres de idiomas, reforçando a dicotomia entre aqueles que têm
condições financeiras favoráveis à aprendizagem e aqueles que não têm, questão que
se remete à discussão sobre o (in)sucesso desses grupos sociais. Mas, em vez de
“medir” (Cox; Assis-Peterson, 2002) o sucesso da escola pública ensinar LE pelo

sucesso das escolas livres de idiomas, o que deve ser feito é zelar pela qualidade de
ensino na escola pública.
Para investigar as representações dos professores de Língua Inglesa sobre o
livro didático, a partir de um estudo de caso intrínseco (STAKE, 1998), Cichelero
(2014) recorre a quinze professoras do ensino fundamental e médio de onze escolas
públicas de quatro cidades do interior do estado de Mato Grosso. A coleta de dados
ocorreu a partir da distribuição de questionários online aos partícipes.
A autora inicia o seu trabalho explicitando suas angústias e anseios tanto como
professora de língua inglesa, quanto professora formadora de um Centro de Formação
e Atualização Profissional da cidade de Sinop-MT, além de suas experiências
profissionais. Justifica a importância da pesquisa a partir da presença marcante do
livro didático na sala de aula e no desempenho das atividades dos docentes. Dessa
forma, a autora afirma que o LD tem presença expressiva nos espaços de ensino, tem
tradição nos cursos de idiomas, nos cursos universitários e nas escolas públicas,
mesmo que, nesse último ambiente formal de ensino, durante muitos anos, somente
o professor possuía o livro e o estudante tinha que copiar o conteúdo do quadro
(CICHELERO, 2014, p. 9).
A partir da incorporação do livro didático de Língua Inglesa no PNLD, em 2011,
representando um avanço, mesmo que tardio para as aulas de língua estrangeira nas
escolas públicas pode-se dizer que o livro didático é mais um dos materiais
facilitadores da aprendizagem, ao lado de outros textos, imagens, folhas de
atividades, filmes, entre outros (GRAVES, 2000 apud CICHELERO, 2014, p. 23).
Diante de tal importância, Cichelero (2014, p. 30) utiliza o conceito de mediação
cunhado por Vygotsky por compreender a relação entre o sujeito e o meio
sociocultural. Deste modo, a autora explica que, na perspectiva de Vygotsky
(1934/1984), a mediação pode ser compreendida na relação entre homem e ambiente
mediada por signos ou sistema de instrumentos. Este último, por sua vez, serve como
condutor da influência humana sobre o objeto da atividade.
Ao finalizar a coleta e análise de dados Cichelero (2014, p. 80) identificou que
o LD de língua inglesa serve para o professor e seus estudantes, mas de acordo com
as representações dos docentes, o LD é um material e uma ferramenta para o
professor. Além disso, a maioria dos pesquisados afirma que o LD oferece ao

estudante o contato com o idioma ensinado. No entanto, a autora ressalta que o LD
sozinho não é suficiente para o processo de ensino e aprendizagem.
Com o objetivo de identificar o que pensam as professoras de Língua Inglesa
sobre a situação atual do ensino desta disciplina na escola pública Santos (2014)
realizou entrevistas com quatro professoras de escolas públicas cuiabanas, a partir
da elaboração de um questionário semi-estruturado.
Partindo da perspectiva do letramento crítico, Santos (2014, p. 51) explica que
as reflexões sobre o termo letramento têm início na década de 80 e recorre a Paulo
Freire para tecer crítica sobre a educação bancária e a importância de um ensino
escolar conectado com o conhecimento de mundo dos estudantes. Para a Autora, o
letramento crítico surge atrelado a esta proposta de Pedagogia Crítica. Assim, tornase necessário que os estudantes sejam capacitados não somente para decodificar
textos, mas para compreendê-los, interpretá-los e posicionar-se criticamente perante
as idéias apresentadas pelos mesmos e suas ideologias (SANTOS, 2014, 52).
Sobre a prática pedagógica, a análise de dados revelou “na fala das
professoras, que há resquícios do discurso e de práticas que se relacionam com a
concepção estruturalista de linguagem e a teoria de ensino behaviorista” (SANTOS,
2014, p. 95-97), mas o ensino de Língua Inglesa representa a oferta de novas
possibilidades de aprendizagem para os estudantes. Em geral, a fala dos docentes
revelou o desejo de que seus alunos tenham melhores oportunidades de
aprendizagem.
Lyons (2009), em sua pesquisa, usou como foco uma escola pública de Várzea
Grande – MT no segundo semestre de 2007, utilizando como base métodos
qualitativos de cunho etnográfico em que ela faria o papel de observadora participante.
Dessa maneira, fez uma interpretação da realidade social específica, a relação entre
o ensino de LE na escola pública e o contexto escolar, vista do ângulo da construção,
manutenção e mutação das crenças de atores sociais (professores, alunos,
administradores, etc.). Os métodos específicos da pesquisa incluíram a observação
participativa, conversas colaborativas, entrevistas, questionários semi-abertos e o uso
de um diário por parte da professora colaboradora para registrar seus pensamentos
sobre o projeto.

A investigação baseou-se na observação participante. Segundo Agar (1996, p.
9) a observação participante permite ao pesquisador entrar no mundo dos indivíduos
que colaboram com a sua investigação. O objetivo principal da observação
participante é buscar compreender as práticas cotidianas desses indivíduos e a
maneira como essas práticas estão construídas do conhecimento comum entre eles,
além de outros fatores que são relevantes ao momento vivenciado e registrado
durante a investigação.
Para a interpretação de dados a autora se pautou no processamento metafórico
(KRAMSCH, 2003, p. 112). Isso foi destacado após identificar as crenças que para
ela, parecia embasar a atuação profissional de uma das participantes. Lyons finaliza
sua pesquisa resumindo suas descobertas relativas ao ensino aprendizagem e as
fortes relações entre crenças e contextos. Isto acaba influenciando fortemente na
atuação profissional de professores e interferindo também nos desafios dos
professores nos dias atuais.
Lyons (2009) coloca ainda que, enquanto suas perguntas de pesquisa
focalizaram as crenças que nortearam a prática de uma professora de LI na escola
pública e a relação dessas crenças com o contexto, elas serviram para que se
pudesse refletir sobre o que significa ser professor de LI no contexto brasileiro, algo
que antes não era prioridade dela.
A partir da leitura das pesquisas realizadas por Cichelero (2014), Lyons (2009)
e Santos (2014) percebemos que a dissertação que mais se aproxima no tema
proposto neste trabalho é a de Cichelero (2014), tendo em vista que esta autora busca
compreender as representações dos professores de Língua Inglesa sobre o livro
didático desta disciplina. Isso aponta para a importância da realização da presente
proposta de pesquisa, pois o levantamento de dados revelou, mais uma vez, as
poucas pesquisas existentes sobre o livro didático de língua inglesa, em especial no
estado de Mato Grosso.

3.3 O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA NA PERSPECTIVA DAS ORIENTAÇÕES
CURRICULARES PARA A EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

As Orientações Curriculares para a Educação Básica do estado de Mato
Grosso é um documento construído coletivamente a partir de uma ação dialógica entre
Seduc, Cefapros (Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação
Básica de Mato Grosso), Assessorias Pedagógicas, escolas, universidade,
movimentos sociais e comunidade (SEDUC, 2010, p. 7).
As OCs (Organizações Curriculares) da área de Linguagens estão
fundamentadas em uma concepção de formação humana, buscando assim orientar
os profissionais do 1º, 2º e 3º Ciclos na elaboração da proposta política pedagógica,
bem como no planejamento das ações pedagógicas e curriculares no contexto da
unidade escolar (SEDUC, 2010, p. 7).
Sobre o ensino de língua estrangeira, este documento salienta que, no currículo
escolar

brasileiro,

primeiramente

esteve

presente

o

ensino

do

Francês,

posteriormente, a Língua Inglesa e, também, na atualidade, a Língua Espanhola. Em
tempos de globalização, a aprendizagem de uma língua estrangeira para o estudante
é de extrema importância, pois isto representa a inclusão daqueles que foram
historicamente excluídos, possibilitando, dessa maneira, além do acesso à
informação, a possibilidade de inclusão no mundo do trabalho e tecnológico (SEDUC,
2010, p. 84).
Inicialmente, no contexto escolar, “as línguas escolarizadas, materna e
estrangeira, serviam, principalmente, para propósitos instrumentais que reproduziam
ideias e interesses das elites letradas no comando da sociedade” (SEDUC, 2010, p.
85).
No entanto, a partir de uma perspectiva econômica aliada ao deslocamento
populacional houve a necessidade de se estabelecer relações comerciais, políticas e
culturais. Estes acontecimentos redimensionaram a perspectiva do ensino de Língua
Estrangeira, pois, neste contexto de mudanças, seria necessário focalizar a interação,
ou seja, como compreender e ser compreendido, na busca da promoção de
intercâmbios comerciais, políticos e culturais de forma espontânea (SEDUC, 2010, p.
85).
A possibilidade de inserção e interação num universo social nos mais
diferentes âmbitos (educacional, tecnológico, científico, sociológico, filosófico
e etc) e de relacionamento com outros povos, culturas e leituras, objeto do
ensino brasileiro, é também enlarguecido pelo ensino da Língua Inglesa e
com a estruturação deste seguimento, o incentivo ao aluno a entender os
vários significados linguísticos presentes nos mais diferentes textos, pode

inserir-se de forma positiva no processo de comunicação global, revelando
que a linguagem é a referência de povos e culturas (SIQUEIRA, 2011, p. 01).

Esta nova perspectiva social e mercadológica trouxe a necessidade de se
assumir a linguagem de acordo com as práticas sociais vivenciadas no atual momento
histórico (SEDUC, 2010, p. 85). As transformações históricas, sociais, culturais e
tecnológicas exigiram do professor uma postura dialógica e uma prática pedagógica
pautada numa perspectiva sóciointeracionista de ensino. Diante do exposto, as OCs
(2010, p. 86) apontam para a necessidade de uma mudança na abordagem didática
e isto envolve a restauração dos objetivos básicos do ensino da língua estrangeira na
atualidade, tais como:
1 - Ensinar a língua em função do seu uso prático na oralidade e na escrita
visando conseguir um nível de proficiência que torne possível a interação com
indivíduos que têm essa língua como materna;
2 - Propiciar o acesso à produção oral e/ou à escrita dirigida a esses
indivíduos;
3 - Conseguir uma interação bem-sucedida com pessoas de língua materna
diversa através da língua estrangeira em estudo;
4 - Instaurar uma postura relativizadora do que naturalmente se considera
único: língua, cultura, valores e comportamentos próprios, contribuindo,
assim, para a formação de uma postura crítica;
5 - Repensar e reforçar os conhecimentos próprios da língua materna
(SEDUC,2010, p.86).

De acordo com as OCs, para que estes objetivos sejam atingidos, é necessário
“uma carga horária letiva mínima (e também parece ser a única materialmente
concebível) de quatro horas, de planejamentos adequados, de material didático certo
e da continuada qualificação e atualização dos professores” (SEDUC, 2010, p. 86).
Apesar de muitos desafios impostos a organização curricular e a necessidade
de urgentes adequações, o ensino de uma língua estrangeira, na perspectiva das OCs
(2010, p. 87),
[...] representa um processo de letramento paralelo ao da língua materna,
reforçando ao mesmo tempo as possibilidades de ascensão social, tendo em
vista que, nas condições atuais do mercado de trabalho, as possibilidades de
emprego aumentam à medida que nossos conhecimentos se expandem.

A aprendizagem de uma língua estrangeira na atualidade, para aqueles que
foram historicamente excluídos ou provenientes de camadas desfavorecidas,
representa uma possibilidade de luta contra as múltiplas opressões impostas na pósmodernidade, mas para a superação da condição de exclusão o ensino deve ser

problematizador e dialógico. De acordo com Freire (2014, p. 113) “ensinar é assim a
forma que toma o ato de conhecimento que o professor (a) necessariamente faz na
busca de saber o que ensina para provocar nos alunos seu ato de conhecimento
também”. Para o autor, ensinar, portanto, é um ato criador.
Tendo em vista que a nossa identidade é constituída pela linguagem e esta
linguagem se dá a partir da interação, o que discutimos até o momento sobre as
Orientações Curriculares para a educação escolar no estado de Mato Grosso,
concluímos que este documento também dialoga com os Parâmetros Curriculares
Nacionais. De acordo com os PCNs, o ensino de Língua estrangeira nas escolas deve
apontar para uma concepção sóciointeracionista de linguagem. Nesse sentido,
[...] o uso da linguagem (tanto verbal quanto visual) é essencialmente
determinado pela sua natureza sócio interacional, pois quem a usa considera
aquele a quem se dirige ou quem produziu um enunciado. Todo significado é
dialógico, isto é, é construído pelos participantes do discurso. Além disso,
todo encontro interacional é crucialmente marcado pelo mundo social que o
envolve: pela instituição, pela cultura e pela história (BRASIL, 1998b, p. 27).

De acordo com esta perspectiva,
[...] o ensino da Língua Inglesa deve priorizar o enfoque cultural e a relação
de interação entre o aluno (leitor) e o texto (a informação), precisando assim
aludir-se a aspectos histórico–culturais de notável presença na vida do
estudante de idiomas, essa exposição reafirma a necessidade de que o
educando não deve entrar em contato com apenas um grupo de palavras,
mas com uma esfera de significados que em parceria com a época e o espaço
assumem diferentes papéis nos valores significativos de uma língua
(SIQUEIRA, 2011, p. 03).

Entretanto, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, sabemos que
o ensino e a aprendizagem da Língua Estrangeira no Brasil enfrentam alguns
desafios, entre eles, destacamos: a falta de materiais adequados, o número reduzido
de aulas semanais, o excesso de estudantes por turma, o tempo insuficiente dedicado
à matéria no currículo e a ausência de ações formativas contínuas junto ao corpo
docente (PCNs, 1998, p. 24).

4 RECURSOS METODOLÓGICOS

4.1 (RE)APRESENTAÇÃO DOS OBJETIVOS DA PESQUISA

A partir das minhas experiências acadêmicas e profissionais e do levantamento
das pesquisas produzidas sobre o LD de Língua Inglesa, algumas questões
emergiram: o que pensam os professores de Língua Inglesa sobre o uso do livro
didático de Língua Inglesa na sala de aula? Outras questões também suscitaram:
quais as vantagens e desvantagens do uso deste material? Quais as concepções de
ensino que norteiam os professores de LI na sala de aula? Para responder essas
questões, foi proposto o seguinte objetivo geral:


Analisar resultados de pesquisas realizadas no Mato Grosso sobre o uso do
livro didático de Língua Inglesa e o pensamento de docentes que atuam na
respectiva disciplina, destacando a relevância que atribuem ao recurso didático
e como o exploram.
Para atingir o objetivo geral proposto foram delineados os seguintes objetivos

específicos:
 Identificar o que pensam os professores sobre a relação professor –livro
didático - aluno;
 Descrever, a partir da perspectiva dos professores, as vantagens e
desvantagens sobre o uso do livro didático de LI nas aulas de língua
estrangeira.

4.2 TRILHANDO O CAMINHO METODOLÓGICO: CONSIDERAÇÕES SOBRE
PESQUISA QUALITATIVA

Entendendo que a educação é uma área pertencente às Ciências Humanas,
concordamos com Minayo (1994, p. 15) sobre a afirmação que o objeto das ciências
sociais é essencialmente qualitativo. A autora afirma que a realidade social é o próprio
dinamismo da vida individual e coletiva com toda a riqueza de significados dela
transbordante, por isso essa realidade é mais rica do que qualquer teoria. Tendo em
vista a importância da pesquisa qualitativa, escolhemos essa abordagem por julgar
ser a mais adequada para compreender o que pensam os professores de língua
inglesa sobre o uso do livro didático.

A pesquisa qualitativa carrega consigo algumas características, descrita da
seguinte maneira por Bogdan e Biklen:
1) Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente
natural, constituindo o investigador o instrumento principal.
2) A investigação qualitativa é descritiva: os dados recolhidos são em forma
de palavras ou imagens e não números.
3) Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que
simplesmente pelos resultados ou produtos.
4) Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma
indutiva: o investigador não recolhe dados ou provas com o objetivo de
confirmar hipóteses previamente construídas, ao invés disso, as abstrações
são construídas à medida que os dados que foram recolhidos vão sendo
agrupados.
5) O significado é de importância vital na abordagem qualitativa: os
investigadores que fazem uso deste tipo de abordagem se interessam pelo
modo como diferentes pessoas dão sentido à vida (BOGDAN; BIKLEN, 1994,
p. 47-50).

À luz do pensamento e Bogdan e Biklen (1994) o cotidiano dos professores de
língua inglesa será analisado a partir da análise de documentos como a BNCC,
Orientações Curriculares e PPPs das unidades escolares nas quais lecionam os
professores e da realização de entrevistas com estes profissionais com a finalidade
de analisar o que dizem sobre o uso do livro didático durante as aulas de língua
estrangeira nas escolas estaduais de Barra do Bugres-MT.
Nesta perspectiva, nos interessa mais o universo vivido pelos docentes,
cercado de saberes por eles constituídos em sua prática pedagógica, bem como seus
desafios e anseios, por este motivo, vamos nos ater nessas vivências e na busca de
compreender o fenômeno estudado o que nos parece mais importante que focalizar
apenas resultados, ou seja, os resultados serão o fruto das análises e descrições.
É importante ressaltar que o pesquisador qualitativo não exclui os dados
quantitativos, considerando simultaneamente ambos, pois o conjunto de dados
quantitativos e qualitativos não se opõe. Ao contrário, se complementam, pois a
realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia
(MINAYO, 1994, p. 22). De acordo com a autora,
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser
quantificado. Ou seja, ela trabalha com um universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais
profundo nas relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser
reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 1994, p.21-22).

Devido à complexidade e importância da abordagem qualitativa para as
pesquisas educacionais, precisamos associar a teoria estudada no decorrer do

desenvolvimento da pesquisa com a metodologia escolhida, para isso, devemos
lembrar que
Enquanto abrangências de concepções teóricas de abordagem, a teoria e a
metodologia caminham juntas, intrincavelmente inseparáveis. Enquanto
conjunto de técnicas, a metodologia deve dispor de um instrumental claro,
coerente, elaborado, capaz de encaminhar os impasses teóricos para o
desafio da prática (MINAYO, 1994, p.16).

Para o desenvolvimento de uma pesquisa e o seu aprofundamento teórico e
metodológico, precisamos lembrar que, enquanto pesquisadores em educação
devemos descrever e, a partir das descrições dos fatos e narrativas, analisaremos o
fenômeno estudado, por isso, nossa intenção não é julgar os colaboradores de
pesquisa nem a instituição em que trabalham. Para isso, dialogamos com diversos
autores para que as teorias possam nos auxiliar nas análises dos dados recolhidos.
Em vista do exposto, concordamos com Minayo (1994, p. 19) que para trilhar a carreira
de pesquisador, necessitamos nos aprofundar nas obras dos diferentes autores que
trabalham os temas que nos preocupam, inclusive dos que trazem proposições com
as quais ideologicamente não concordamos (MINAYO, 1994, p.19).

4.3 OS PARTICIPANTES DA PESQUISA

Os participantes do processo investigativo são dois (as) professores (as) de
Língua inglesa que lecionam em escolas públicas estaduais na cidade de Barra do
Bugres - MT. Não o chamaremos de sujeitos de pesquisa, pois acreditamos na
construção mútua de histórias, narrativas e vivências, pois nesse processo de
pesquisa pesquisador e pesquisados aprendem simultaneamente a partir da troca de
experiências. Trata-se de um processo no qual o pesquisador e pesquisados se
educam, interagem e desvelam as questões propostas pelo presente estudo. Nesse
sentido, acreditamos que esses professores oferecerão informações relevantes para
a compreensão sobre as vantagens e desvantagens do uso do livro didático de inglês
nas aulas de língua estrangeira.
4.4 INSTRUMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS

O desenvolvimento da pesquisa começa com a fase exploratória do tema, dos
colaboradores, dos trabalhos publicados sobre o assunto e buscas sobre o local
escolhido, primeiramente, o foco fundamental está na construção do projeto. Em

seguida, estabelece-se o trabalho de campo, essa etapa combina entrevistas,
observações, levantamentos de material documental, bibliográfico, institucional etc.
Enfim, elaboramos o tratamento do material recolhido no campo subdividindo-o: por
ordenação, classificação e análise do mesmo (MINAYO, 1994, p.26). Para a autora, o
ciclo de pesquisa e análise de dados nunca se fecha, pois, toda pesquisa produz
conhecimentos afirmativos e provoca mais questões para aprofundamento posterior
(MINAYO, 1994).
Para a realização desta pesquisa escolhemos os seguintes instrumentos:
elaboração de questionários semi-estruturados, realização de entrevistas gravadas,
fotografias da unidade escolar e dos livros didáticos utilizados pelos professores e,
para complementação e ampliação das informações analisamos alguns documentos,
por exemplo, o Projeto Político Pedagógico da unidade escolar e as Orientações
Curriculares da Educação Básica da área de Linguagens.

4.5 ENTREVISTAS GRAVADAS E USO DO QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO

A entrevista foi por nós entendida como uma conversa a dois com
propósitos bem definidos (MINAYO, 1994, p.57). Através desse procedimento,
podemos obter dados objetivos (fontes secundárias, censos, estatísticas e
outras formas de registro) e subjetivos (valores, atitudes e opiniões dos sujeitos
entrevistados) (MINAYO, 1994, p.57-58). Para a autora,
A entrevista é o procedimento mais usual no trabalho de campo. Através dela,
o pesquisador busca obter informes contidos nas falas dos atores sociais. Ela
não significa uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez que se insere
como meio de coleta dos fatos relatados pelos atores, enquanto sujeitosobjeto da pesquisa que vivenciam uma determinada realidade que está sendo
focalizada. Suas formas de realização podem ser de natureza individual e/ou
coletiva (MINAYO, 1994, p.57).

Considerando a importância da entrevista descrita por Minayo (1994), esta
etapa da pesquisa foi construída a partir da entrevista com dois professores de Língua
Inglesa que lecionam em escolas públicas localizadas na cidade de Barra do BugresMT.

4.6 A ANÁLISE DOS DADOS EM PESQUISA QUALITATIVA: A IMERSÃO DE
CATEGORIAS

Para analisar as categorias é necessário recorrer a Minayo (1994, p. 70),
segundo a autora
A palavra categoria, em geral, se refere a um conceito que abrange
elementos ou aspectos com características comuns ou que se relacionam
entre si. Esta palavra está ligada à ideia de classe ou série. As categorias são
empregadas para se estabelecer classificações. Nesse sentido, trabalhar
com elas significa agrupar elementos, ideias ou expressões em torno de um
conceito capaz de abranger tudo isso (MINAYO, 1994, p.70).

Diante do exposto, entendemos que o agrupamento de dados em categorias
pode nos auxiliar no processo de análise dos mesmos, entretanto, devemos lembrar
que as categorias aqui destacadas servem apenas de ponto de partida para o
desenvolvimento da pesquisa proposta, portanto, as mesmas podem mudar no
decorrer da pesquisa, outras, podem imergir depois da realização das entrevistas, dos
documentos e contexto estudado. No momento, escolhemos os seguintes focos de
análise:


O contexto de pesquisa;



Trajetória acadêmica e profissional;



O que pensam os professores sobre o uso do livro didático.

5 RESULTADO E DISCUSSÃO

5.1 O CONTEXTO ESCOLHIDO: APRESENTANDO O ESTADO DE MATO GROSSO

5.1.1 Trajetória histórica de Mato Grosso: do contexto social ao processo
educacional
“O território brasileiro possui processo de ocupação diferenciado, com
características próprias de cada região. Na região Centro-Oeste não é diferente. A
região de Mato Grosso, como muitas outras regiões, era subordinada à capitania de
São Paulo, com a descoberta do ouro em Cuiabá, foi criada então em 1748 a região

de Cuiabá, por questão de segurança e delimitação da região. Veio com isso o apogeu
da capitania de Mato Grosso.
No período Pós Guerra, surgiu a crise na economia, mas no final do século XIX
para século XX, as cidades começam a crescer recuperando um pouco da economia,
buscando novas atividades entre elas a borracha e a erva mate.
No período da República, as atividades desenvolvidas no Estado, além da erva
mate e a borracha, começam a se destacar também a produção de açúcar na parte
central e no sul destaca a criação de gado. Nesse momento, surgem as primeiras
conversas da divisão do estado, tendo como um dos principais motivos a grande
extensão territorial, que atrapalhava o desenvolvimento do Estado.
A Revolta Constitucionalista ajudou a parte Sul do Estado, criar seu próprio
governo no fim da década de 70, o então presidente Ernesto Geisel assinou a Lei
Complementar 31, virando marco da independência da Região Sul. Localizada no
Centro Oeste do Brasil, o Estado de Mato Grosso foi dividido em 31 de outubro de
1977, resultando assim, na criação do Estado do Mato Grosso do Sul. Porém,
importante ressaltar que a divisão do Estado foi efetivada em 1979, com o então
governador Frederico Carlos Soares Campos.
Diante do exposto, as políticas de ocupação, colonização e desenvolvimento
do Mato Grosso podem ser observadas a partir de planos do governo federal que
tinham como meta o desenvolvimento do Estado”. 4

5.1.2 A economia em Mato Grosso

Com o fim da Guerra do Paraguai a economia mato-grossense ficou debilitada
e piorou com o fim da escravidão, já que a agricultura e pecuária era mão escrava que
sustentava. Com isso, com o fim do século XIX, priorizou o planejamento das cidades
e levantar a economia, introduzindo novas atividades.
Mato Grosso, no período da colonização foi reconhecido pelo ouro, a atividade
mineral é histórica no Estado. As margens do Rio Coxipó foi o centro da exploração

4

Trecho retirado do artigo “A formação histórico-territorial do Mato Grosso, as transformações e
impactos
decorrentes
da
expansão
da
soja.
Disponível
em:
http://seer.ufrgs.br/paraonde/article/download/22105/12865. Acesso em:01 jan. 2018.

de ouro e pedras preciosas. Não há como falar da sua fundação sem falar dos
minérios.
Os primeiros descobrimentos de ouro em Mato Grosso ocorreram na região
do Alto Paraguai, pela expedição do espanhol Ayolas, em 1536, trucidada
pelos temíveis índios Paiagua. Em 1542, Yrala, em sua segunda jornada a
região, reconheceu os pertences de Ayolas em poder de um cacique Paiagua,
mais tarde resgatados junto com objetos de ouro e prata (FROTA, 1942, p.
115-117).

Junto com o ouro e outros minérios, nesse período também se destacou a canade-açúcar, a erva mate e borracha. Hoje, o estado de Mato Grosso lidera a produção
de soja, também de algodão, representando 50,5% do PIB do estado. Hoje, o estado
de Mato Grosso é conhecido como o celeiro do país, campeão em: soja, milho,
algodão e pecuária bovina. Com a consolidação do agronegócio, Mato Grosso tornase chamativo para novas indústrias e, com isso, surgem novas cidades.
A incorporação do Estado de Mato Grosso ao mercado internacional conduziu
à conexão do trabalho e produção, garantindo com isso o acumulo capital, fortificando
a cadeia carne/grão tendo como consequência a:
[...] “crise” que se abateu sobre os produtores e empresas agrícolas ao serem
afetados pelas mudanças nos preços do mercado internacional devido à
queda no preço das commodities, como também em função do aumento dos
preços dos insumos como sementes, fertilizantes e herbicidas e da elevação
dos valores das máquinas agrícolas (BERNARDES, 2010, p. 3).

Essa particularidade evidencia a conexão das relações de produção criada no
Estado com o capital financeiro globalizado e integrado ao capital local. Diante da
contextualização histórica e econômica do Estado de Mato Grosso, apresentaremos
a seguir o local escolhido para a pesquisa, Barra do Bugres.

5.1.3 Barra do Bugres, um município mato-grossense

Barra do Bugres é um dos 141 municípios do estado de Mato Grosso. Possui
uma área de 6.060,175 km² (IBGE, 2017) e sua população estimada em 2016 é de
33.334, sendo 22.330 na parte urbana, a densidade demográfica é aproximadamente
3,83 habitantes por km2 e uma taxa de crescimento anual de 3,5%. Situa-se a 150
quilômetros da capital, Cuiabá. Barra do Bugres está situada na Bacia do Alto
Paraguai, na mesorregião Centro Sul, banhado pelos rios Bugres e Paraguai, o nome

da cidade deriva da barra formada pelo Rio Bugres ao desaguar no Rio Paraguai. Seu
desenvolvimento econômico foi a poaia5 e a madeira de lei, principalmente o cedro.
Figura 5: mapa de localização de MT

Fonte: GUIA NET (2018)

Barra do Bugres era distrito do município de Cáceres, seu desbravamento teve
início através do rio Paraguai, pelos bandeirantes que subiram o rio e fundaram a Vila
Maria e começou a povoar a região. O município de Barra do Bugres surge junto com
o ciclo econômico do estado no final do século XIX e começo do século XX. No início
buscava a extração vegetal da poaia, a borracha e cedro.
Essa exploração ajudou na formação da população e expansão territorial do
município. Relatam que,
José Marcelino da Silva Prado, explorando garimpos de diamantes nas
imediações do Rio Paraguai observou que seus garimpeiros usavam, quando
doentes, um chá preparado com raiz de arbusto facilmente encontrado à
sombra da quase impenetrável floresta da região. Tratava-se da “poaia”, que
era antiga conhecida dos povos indígenas, que tinham repassado seu
conhecimento aos colonizadores. Curioso e interessado, o garimpeiro enviou

5

A ipecacuanha, também chamada cagosanga, poaia, raiz-do-brasil e ipeca, é uma planta da família
Rubiaceae, muito comum nos solos das florestas dos estados da Bahia e de Mato Grosso.

amostras da planta para análise na Europa, via porto de Cáceres e Corumbá.
Desta raiz é extraída a Emetina, substância vegetal largamente utilizada na
indústria farmacêutica, principalmente como fixador de corantes. Constatado
oficialmente seu valor medicinal, iniciou-se, então, o ciclo econômico da
poaia, de longa duração e grandes benefícios para os cofres do Tesouro do
Estado. Esta planta é extremamente sensível, abundando em solos de alta
fertilidade sob árvores de copas bem formadas. Seus principais redutos eram
áreas dos municípios de Barra do Bugres e Cáceres. A princípio, os
carregamentos seguiam para a metrópoles via Goiás, depois passou a ser
levada por via fluvial, com saída ao estuário do Prata (MTE, 2018)

Pedro Torquato Leite da Rocha, chegou em Barra do Bugres em 1878, seguido
por Paschoal de Oliveira Pombal, Nicolau Gomes da Cruz, o Major José Cassiano
Correa, o Capitão Tibúrcio Valeriano de Figueiredo e Manoel de Campos Borges, nos
anos seguintes, todos com suas respectivas famílias, escravos, foram se instando em
sítios e/ou fazendas e garimpos.
No ano de 1927, com o Decreto nº 771, foi acertada a área para a população e
em 1896, passa a ser distrito e em 1943 através do Decreto nº 545 é criado o Município
de Barra do Bugres. Já, para o tenente Luiz Moreira de Paula, por ocasião do
documento solicitado por Marechal Candido Rondon passou por Barra do rio do
Bugres e levantou a linha telegráfica, que passou a funcionar no ano seguinte. O
Decreto n.º 208, de 26 de outubro de 1938, altera a denominação de Barra do Rio dos
Bugres para Barra do Bugres. O Decreto n.º 348, de 10 de dezembro de 1940, criou
a Coletoria de Rendas Estaduais no distrito de Barra do Bugres. Na atualidade, Barra
do Bugres conta com 13 escolas estaduais, incluso as rurais, sendo que esta pesquisa
foi realizada nas Escolas Estaduais E.E. Julio Muller, que oferece somente ensino
médio, e a E.E. João Catarino de Sousa.
(Trecho retirado do site https://prezi.com/1s42cvur3d8q/untitled-prezi/)

5.2 O CONTEXTO DE PESQUISA: APRESENTAÇÃO DAS ESCOLAS

5.2.1 Identificação da primeira unidade escolar

Mediante autorização dos diretores das unidades escolares nas quais
trabalham os professores participantes da pesquisa, através dos Termos de Livre
Consentimento (vide anexos I e III), assinados pelos gestores, autorizou-se a
utilização dos nomes das unidades de ensino e divulgação da imagem destes

estabelecimentos para publicação desta pesquisa e posterior escrita de artigos com
finalidade acadêmica.
Primeiramente, apresento a escola 1: E. E. João Catarino de Souza, conforme
figura abaixo:

Figura 6 - Vista frontal da Escola João Catarino de Souza

Para identificar as escolas, buscamos o seu Projeto Político Pedagógico da
instituição escolar, para compreender seus objetivos, necessidades e desafios de
ensino. A seguir, apresento alguns trechos destes documentos:
Marco Situacional
Barra do Bugres é um município brasileiro do Estado de Mato Grosso,
localizado a sudoeste mato-grossense com 171m de altitude, clima tropical
quente e sub-úmido com 4 (quatro) meses de seca (junho a setembro), possui
área de 7.228.902 km² e sua população estimada em 32.464 habitantes,
estimativa do IBGE/2012. Situa-se no encontro dos rios Bugres e Paraguai.
O município conta ainda com empresas privadas que ofertam empregos aos
que residem no município e fora dele, exigindo de seus funcionários, certo
grau de escolaridade que faz com que muitos voltem aos bancos escolares,
cursos de qualificação, informática básica, etc.
A instituição escolar percebe a constante transformação do mundo atual num
todo e tem buscado acompanhar tal progresso, envolvendo o aluno de forma
que o mesmo acompanhe tais mudanças. Nossa sociedade é pequena,
porém está avançando no campo industrial e educacional. Hoje, temos pólos
educacionais (UAB e UNEMAT) que ofertam cursos gratuitos que atraem
alunos de outros municípios e estados por ser referência no ensino superior.

Interdisciplinaridade: seu principal objetivo é agregar um maior número de
professores, das mais variadas áreas, na seleção de conteúdos significativos,
dando a eles a ideia de que o conhecimento é um todo composto por partes
que se relacionam.
A proposta metodológica da escola tem como desafio principal, vencer as
fragmentações dos conteúdos sistematizados, numa perspectiva de elaborar
um plano de ensino que englobe as novas formas do saber, que promovam
a integração dos conhecimentos prévios do aprendiz com o planejamento de
atividades que permitam ao aluno atuar de forma crítica, construtiva e
significativa. Nesta perspectiva, com vista ao alargamento do
desenvolvimento cognitivo dos educandos, a escola optou por adotar a
metodologia de projetos de ensino, cujas temáticas são definidas de acordo
com as necessidades e realidades do ano letivo e em consonância com
proposta do Ciclo de Formação Humana previstas no PPP da escola.
Necessidades Da Instituição:
- Melhoria das avaliações externas;
- Ampliar as metodologias que facilite a aprendizagem;
- Implantação da sala multifuncional;
- Ampliação do laboratório de aprendizagem com no mínimo dois professores;
- Desenvolver planejamentos coletivos - ciclo e por área de conhecimento.
- Estender convites a profissionais de diversas áreas para contribuir com a
construção do processo pedagógico.
Objetivos da instituição
Melhorar o nível de aprendizado dos alunos e, consequentemente, “elevar” o
índice do IDEB, principalmente nas séries finais.(Trechos retirados do PPP Projeto político Pedagógico da Escola, 2016, p 15)

De acordo com os fragmentos do Projeto Político Pedagógico desta unidade
escolar é possível perceber, primeiramente a descrição do município de Barra do
Bugres, ou seja, do contexto no qual a unidade escolar está inserida. A escola possui
a proposta de metodologia interdisciplinar e, também, a proposição de projetos de
ensino. Porém, no decorrer da pesquisa não tive acesso a tais projetos, tendo em vista
que este não era o foco deste estudo. A partir da leitura do PPP não foi possível
encontrar trechos que trate diretamente do ensino de língua estrangeira, porém, é
visível neste documento a preocupação com a melhoria do desempenho dos
estudantes nas avaliações externas e a preocupação com metodologias de ensino
que facilitem a aprendizagem dos estudantes.
Sobre a escola 2, representada na figura abaixo, também localizada no
município de Barra do Bugres chama-se Escola Estadual Júlio Müller. Esta unidade
escolar afirma que seu Projeto Político Pedagógico foi construído de forma coletiva,
considerando o contexto no qual está inserida a unidade escolar:

Figura 7: Escola Estadual Júlio Müller

A proposta foi desenvolvida após o diagnóstico do levantamento desta
população, discussões junto com a direção, professores, alunos,
funcionários e a comunidade escolar, a partir da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional nº 9394/96 (PPP, 2016, p 5).

Esta unidade escolar atende estudantes do Ensino Fundamental e Ensino
Médio. As temáticas discutidas no momento da elaboração do PPP e citadas neste
documento são as seguintes:
• Educação: democracia e participação;
• Construção social do conhecimento;
• Política Pública e Educação;
• Concepção de Educação e Desenvolvimento;
• Ética;
• Gestão Democrática;
• Diversidade;
• Comprometimento e Flexibilidade;
• Pluralidade;
• Articulação;
• Qualidade Pedagógica

Em seu Projeto Político Pedagógico são citados os objetivos desta unidade
escolar:
GERAL
• Compreender os direitos e deveres das pessoas, do cidadão, do estado, da
família e dos demais grupos que compõem a sociedade.
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS:
• Exercer a cidadania mediante sua integração ao contexto geográfico,
socioeconômico e cultural;
• Repudiar qualquer tratamento desigual, por motivo de convicção filosófica,
política ou religiosa, bem como a qualquer preconceito de classe ou de raça.
• Prezar pelo desenvolvimento integral da personalidade humana e a sua
participação na obra do bem comum.
• Sensibilizar e mobilizar a comunidade escolar, visando à tomada de
consciência e a conduta responsável em relação ao ambiente e oportunizar
espaços de formação para educadores, na perspectiva de sujeitos críticos e
de investigação permanente da realidade social, objetivando a qualificação
da ação pedagógica e o resgate da cidadania.
• Socializar os conhecimentos acumulados na humanidade(PPP, 2016. p.8).

Percebe-se que ambas as escolas incluem em seu trabalho a pedagogia de
projetos, a partir do seguinte trecho:
A escola possui dois projetos centrais que são: Festival de Talentos e o
Barra Limpa, ambos com a dimensão de integração entre a escola e a
sociedade barra bugrense, esses dois projetos tem o objetivo de aglutinar
os sub-projetos com diversos temas transversais discutidos e articulados
por área (PPP, 2016, p. 14).

Ainda, sobre o desenvolvimento dos projetos educacionais com os estudantes,
o Projeto Político Pedagógico explicita:
O trabalho pedagógico é desenvolvido a partir de projetos educacionais que
busca atender a demanda da comunidade escolar através dos Encontros de
Formação Continuada. Nestes momentos, busca-se interligar os
conhecimentos das diferentes áreas, a fim de mediar à aprendizagem,
proporcionando ao educando fazer uma leitura e releitura de mundo. Os
educadores buscam elaborar seus planejamentos em consonância com o
Projeto Pedagógico da Escola de uma forma interdisciplinar (PPP, 2016. p.
19).

A proposta interdisciplinar aparece em ambos os Projetos Políticos
Pedagógicos, como também a preocupação com a qualidade da educação, o
processo de ensino e aprendizagem e a busca pela melhoria do desempenho
dos estudantes nas avaliações externas.

5.3 O PRIMEIRO DIÁLOGO COM OS PROFESSORES

Os primeiros contatos com os professores entrevistados foram feitos via telefone,
áudios em celular e prévias conversas, explicando o conteúdo e os objetivos do estudo

e a necessidade que o mesmo possuía de conter depoimentos reais de professores da
rede pública de ensino em Mato Grosso, mais especificamente, lotados em Barra do
Bugres, município onde também atuo como professor. Então escolhi duas unidades,
uma representando o Ensino Fundamental e outra o Ensino Médio. Entrei em contato
também com as unidades escolares, onde enviei autorização para o uso de imagem e
do PPP, para melhor compreensão do ensino em consonância com seus respectivos
professores.

5.4 O PENSAR DOS (AS) PROFESSORES (AS) DE LÍNGUA INGLESA SOBRE O
USO DO LD EM AULAS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA NA ESCOLA PÚBLICA

Este item é construído a partir da coleta de dados. O mesmo tem como objetivo
apresentar o que pensam dois professores de Língua Inglesa (sendo que um leciona
no nível fundamental e o outro no ensino médio de escolas diferentes) sobre o uso do
livro didático de Língua Inglesa nas aulas de língua estrangeira em duas escolas
públicas estaduais da cidade de Barra do Bugres-MT. No anexo II apresento o
questionário que foi utilizado durante a entrevista.
Barra do Bugres possui oito unidades escolares estaduais dentro do município
e cinco escolas rurais. Ainda dentro do município, apenas duas escolas disponibilizam
ensino médio, E.E. Alfredo José da Silva, unidade escolar na qual sou lotado e E.E.
Julio Muller. Decidi então entrevistar o único professor de língua inglesa que há nesta
segunda escola. Vou chamá-lo de Professor 1, com a finalidade de preservar sua
identidade.
Os primeiros contatos que tive com ele foram via telefone e mensagens de
celular para verificar disponibilidade e interesse em me conceder uma entrevista
falando sobre suas experiências com o livro didático de língua inglesa bem como a
relação com os alunos, já que ele leciona apenas para ensino médio, possuindo dois
cargos efetivos de professor de educação básica de inglês na rede estadual há 20
anos.

5.4.1 Primeira entrevista: análise sobre pensar do professor 1

O Professor 1 nasceu e construiu sua trajetória escolar, acadêmica e
profissional em Barra do Bugres-MT. Possui formação em Letras, com habilitação em
língua inglesa. Formou-se pela UNEMAT (Universidade Estadual de Mato Grosso) e
disse que teve uma boa base de aprendizado durante o curso, se identificando ainda
mais com a língua estrangeira. Iniciou a docência há duas décadas na rede estadual,
lecionando para o ensino regular fundamental e principalmente o médio.
Durante a entrevista, problematizamos o livro didático de inglês em sala de
aula. O professor então inicia sua fala contando desde a infância até a sua vida escolar
no ensino fundamental e médio em escola pública, porém, o livro didático ainda não
era distribuído nas escolas para os alunos. Sendo assim, desde cedo, um grande
desafio: aprender a língua estrangeira e, também, futuramente ensinar a outras
pessoas. Este foi um dos motivos que o levaram à escolha pelo curso de Letras.
No que diz respeito às suas condições de trabalho, ele fecha sua carga horária
semanal de 60 horas-aula na mesma escola e ponderou que excepcionalmente, no
último ano, devido a um incêndio ocorrido na escola onde trabalha, o fogo deteriorou
todos os livros que a instituição havia recebido do governo, e desde então tem usado
livros pessoais e conteúdo do manual do professor transcrevendo-os no quadro.
Esse fato prejudicou muito a escola, tanto os professores quanto os alunos,
pois atingiu também a sala de informática, recurso antes muito utilizado para fazer
pesquisas e aulas de inglês. Até o momento, a unidade escolar segue em aguardo do
governo para reposição de computadores, internet e livros consumíveis pelos alunos.
Para o ano letivo de 2018, a diretoria da escola recebeu um comunicado da Secretaria
de Educação do Estado (SEDUC) dizendo que todos os equipamentos e materiais
necessários serão providos à instituição.
Antes desse fato, o livro didático era usado de forma regular, tanto pelo
professor quanto pelos alunos. O critério de escolha do livro, enviado pelo MEC
(Ministério da Educação e Cultura) às escolas, sempre foi feito pelo próprio professor,
pois na unidade escolar em que trabalha ele é o único professor da disciplina daquela
unidade, que abrange cerca de 900 alunos ao longo dos três períodos do dia.
Normalmente, este professor utiliza cerca de dois ou três tipos de livros para o
ensino médio e ele segue seus conteúdos, selecionando páginas nas quais existem
textos presentes em suas páginas, interpretação textual e que possa unir os exercícios

a uma acessível e simplificada explicação da gramática e vocabulário. Sobre o critério
de escolha do livro didático, ele relatou:
P1: Acontece de, em alguns anos, que o MEC mesmo escolhe o livro e envia já aquele volume, então,
sigo o livro com os alunos. Em anos anteriores, já ocorreu de se juntar professores da rede municipal
de Barra do Bugres com os da rede estadual e escolherem juntos, ou então por área, no caso, a língua
estrangeira pertence a de linguagem (juntamente com Artes, Português, Espanhol e Educação Física)
(Professor 1).

O mais recente livro escolhido e usado pelo professor se chama Up Grade que
vem em 3 volumes, um para cada ano do ensino médio (conforme Figura 8). Esse
livro é acompanhado de um cd para que os alunos possam ouvir os textos e vocábulos
contidos nas páginas e ter mais facilidade na pronúncia das palavras em inglês.

Figura 8: foto da coleção de livros didáticos de Inglês 6
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Desenvolvido especificamente para o Ensino Médio do sistema educacional brasileiro, 'Upgrade
YourEnglish' trabalha com foco na formação de alunos participantes, reflexivos e críticos. Utiliza
diferentes estratégias de leitura por meio do trabalho com diversos gêneros textuais e apresenta
textos autênticos, com temas relevantes à faixa etária. (Editora Moderna – Ano: 2010 – Autor:
Richmond)
“A Richmond nasceu em Londres, em 1992, e hoje está presente em mais de vinte países da
Europa e das Américas. Nosso objetivo é produzir e editar materiais destinados ao ensino da Língua
Inglesa e, principalmente, oferecer soluções para professores de todos os países em que atuamos,
respeitando a singularidade de cada um. Com materiais inovadores de ensino, colocamos à
disposição do professor e do aluno recursos digitais que melhoram a experiência de aprendizagem,
adaptando-se ao mesmo tempo à realidade de cada escola. Faz parte da Santillana, principal grupo
editorial na área de didáticos e de literatura geral em países ibero-americanos.

Fonte: Richmond (2018).

Para o professor 1, ter o livro didático ao alcance de todos os alunos,
propiciando que os levem para casa é de suma importância, pois o que se ensina –
ou se aprende em uma aula por semana de inglês ainda não é suficiente. E em casa,
esse aluno poderá dar continuidade as atividades propostas em sala, segundo este
professor: “Ganhamos tempo, pois se tivermos que passar todo o conteúdo sempre
no quadro, não dá tempo, pois uma aula tem 50 minutos e ocorre uma vez na semana
para o E.M”.
Os alunos, em sua maioria, têm uma boa aceitação ao livro didático. Em sua
opinião, o livro abrange temas atuais, não somente referente à língua estrangeira, mas
a ciência, tecnologia, geografia, e através das imagens contidas nele os estudantes
podem viajar para diversos lugares diferentes, culturas diferentes, sem sair do lugar.
Dentre as temáticas que mais atraem os alunos na disciplina encontra-se o
enfoque nos próprios jovens, mostrando temas e assuntos relacionados ao cotidiano,
voltado para a realidade, com leituras visuais, textos verbais e não verbais que os
fazem raciocinar de forma mais rápida entendendo, muitas vezes, sem traduzir, o

No Brasil, possuímos um editorial com sede em São Paulo, contando com materiais importados
e também com soluções locais, destinadas aos professores, alunos e à realidade educacional
brasileira.
Um professor “Richmond” tem acesso não só a materiais que atendem às suas necessidades,
mas também a uma equipe de consultores especializados que conhecem de perto a realidade do
ensino de inglês no contexto das salas de aula brasileiras”.

significado ou simbologia daquela tira de humor, foto ou anúncio que pode estar
contido no livro e também na rua, nas roupas, calçados, produtos em geral.
Por outro lado, o professor se preocupa com a aprendizagem e o bem-estar
dos estudantes, uma vez que percebe nos alunos uma desmotivação que os fazem
desistir de estudar, pois muitos já trabalham e conciliam o trabalho com o estudo.
Muitos deles chegam cansados na aula e ainda mais quando se trata da
aprendizagem de outra língua. A sua dificuldade é dupla, pois o professor deve se
superar a cada aula, ensinando corretamente, numa mesma aula, a gramática
portuguesa e inglesa que está em pauta, seja no livro ou no quadro. O uso de celulares
é permitido na aula para fins pedagógicos, pesquisa, tradução, já que a escola conta
com poucos dicionários (a maioria se queimou no recente incêndio).
Este professor enfatiza que sempre, desde que o governo passou a enviar
livros consumíveis para os alunos da rede pública, na escola onde trabalha essa
ferramenta de ensino nunca faltou, todos os alunos tinham e levavam para casa e só
devolviam no final do ano letivo, quando a escola assim o solicitava. Mas sabemos
que essa não é a realidade de todas as escolas. Porém, esse ano o governo falhou
nas demandas e não houve envio nesta unidade. O laboratório de informática ainda
está interditado devido ao incidente, mas a escola libera internet wifi para todos os
que estudam e trabalham naquela unidade.
No ano de 2015, o governo do estado enviou uma amostra da chamada “lousa”
ou “quadro digital” para todas as escolas do estado. Um equipamento para cada sala,
que o docente pode utilizar em tempo real, como se fosse um Data show, onde um
sistema multimídia, ou aparelho para projeção, que, com o auxílio de um computador,
apresenta informações, slides, mensagens, vídeos ou textos numa tela apropriada,
“tomando” o lugar do quadro-negro, de uma forma que agrega o conhecimento virtual,
com internet em tempo real e sites com conhecimento útil para enriquecer as aulas de
cada professor e provavelmente atraindo os alunos que se mostram distantes daquela
disciplina. Sobre este assunto, o professor afirma: “Quem sabe um dia isso se torne
realidade em todas as salas de aula”, diz o docente.
Enquanto isso, ele utiliza ferramentas próprias e os alunos copiam no caderno.
Aulas com slides também acontecem e estudantes e professores aguardam ansiosos
o governo restituir os livros que se perderam devido ao incêndio.

Enfatizando as reflexões do professor, ele exalta sim o livro de LI, o considera
indispensável nas aulas, além do tempo que se ganha deixando de “passar” tudo no
quadro, pois quando usados os alunos fazem do livro seu próprio caderno,
respondendo as questões e exercícios, mas ressalva que muito se tem a melhorar
com relação aos exercícios e conteúdo gramatical, pois quando os livros já vêm
aprovados pelo MEC, a gramática quase não há nele e não explicado, ou seja, ao
mesmo tempo, não contribui para que os alunos sejam autodidatas.
Nesse sentido, os estudantes ainda dependem do professor para tudo e, muitas
vezes, não conseguem acompanhar o ritmo intenso e de longos textos que esse
mesmo livro apresenta. Então, em determinadas turmas, o livro deixa de se
transformarem prioridade em todas as aulas e o professor agrega outros livros, que
conseguem chegar mais próximo daquilo que aquele aluno necessita aprender.

5.4.2 Segunda entrevista: análise sobre o pensar do professor 2

A professora 2 (assim a chamarei para preservar sua identidade), foi a primeira
entrevistada, também residente em Barra do Bugres-MT, atua como docente há nove
anos em escolas estaduais. Formou-se em Letras, com habilitação em língua inglesa
e possui cargo efetivo em sua área de atuação, lecionando na Escola estadual João
Catarino, que abriga somente o ensino fundamental.
Ela começou contando de sua vida ainda como aluna do ensino fundamental,
médio até sua formação em Letras e atuação como professora. Em seu percurso
escolar o livro didático não era distribuído aos alunos e para muitos professores, ela
ressalta que também não tinham livros enviados pelo governo.
“O ensino era muito básico na escola, não tínhamos livro na escola. E também
na época de faculdade, não senti muita base para ensinar. Fui perceber
realmente as dificuldades nos estágios. A faculdade não me preparou para o
ensino da língua inglesa!”

Ainda na escola, enquanto aluna, ela conta que os professores preparavam
apostilas e os alunos compravam uma cópia, pois esse era o principal instrumento de
trabalho nas aulas de língua estrangeira, principalmente no ensino fundamental. O
conhecimento era muito básico e superficial, pois havia falta de professores efetivos
nos cargos, fato este que tornava volátil os professores, então, não se dava uma
continuação adequada no planejamento das aulas.

Apesar das dificuldades, ela sentia desde cedo uma forte atração em aprender
mais sobre a língua, levando-a a faculdade (UNEMAT) e logo em seguida à efetivação
no cargo.
Sobre a faculdade, afirma que o curso superior não lhe deu a base suficiente
esperada para ensinar para outras pessoas. Desde então, faz cursos paralelos de
idiomas e outros oferecidos pelo Estado.
Na escola onde trabalha atualmente, o único recurso de trabalho ou “socorro”
como destacou, é o livro didático oferecido pelo governo. Salientou que no momento
a sala de informática passa por manutenção e, portanto, não pode ser usada. No
momento, também não há dicionários nesta unidade escolar. Segundo a professora,
outros materiais são levados pela docente nas aulas como figuras para pintar, caçapalavras e outras brincadeiras pedagógicas para que o aluno se envolva ainda mais
no processo de ensino e aprendizado. É preciso trazer o aluno para o mundo real dele,
desde o jogo que ele gosta, até o refrigerante que toma [...] em tudo está inserido o
inglês e nem se percebe isso”.
Os critérios para a escolha do livro didático no começo do ano se pautam por
aspectos de como o aluno vai enxergar aquele conteúdo, a linguagem verbal, não
verbal, se há ilustrações, pois elas ajudam muito o aluno pré-adolescente a
compreender as coisas mais facilmente. O livro tem que trazer base essencial para
seu saber, e quanto mais atualizado melhor. Mas nem sempre o livro escolhido pelos
professores de língua estrangeira corresponde ao que o governo envia depois. Sobre
este acontecimento ela afirma: “Já aconteceu sim, de escolhermos um determinado
livro e quando os volumes chegaram, era outro [...]” (Professor 2).
O livro esse ano já veio determinado pelo MEC, se chama “Team Up”, é um
volume para o ensino fundamental, cada série é um livro diferente, onde o aluno leva
para casa e faz as atividades nele. A professora diz que essa coleção vinda sem
escolha pelo MEC, não está colaborando, pelo contrário, “a linguagem dele é muito
complexa, difícil até para mim! Imagina para os alunos!” E enfatiza que eles não estão
preparados para essa coleção que o governo enviou.7

7

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) – bem como o Programa Nacional do Livro Didático
para o Ensino Médio (PNLEM) e o Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de
Jovens e Adultos (PNLA) – estão disponíveis para todas as escolas públicas brasileiras. Todavia, as
escolas podem optar por não receber livros do programa – todos os livros ou apenas de algumas
disciplinas.

Ainda sobre o livro, ela diz que é extremamente relevante ter essa ferramenta
norteadora, mas que não pode nem deve ser a única forma de ensino, mas sim um
complemento para o docente, que o norteia durante o ano. Há muitas vantagens nele,
informações relevantes e realmente nossos alunos são carentes; então o livro acaba
sendo o único norteador deles. Infelizmente, não são todos os anos que há
disponibilidade de livros para todos os alunos.
“Eles usam e tem que deixar na escola para ficarem guardados, para os alunos
de outro turno usarem depois [...] mas aí há uma doação entre escolas, e sempre
tentamos distribuir por igual” (Professor 2).
Sobre algumas desvantagens, ela salienta que o livro “acomoda alguns
professores, servindo de muleta, pois acreditam que no livro tem tudo que o aluno
precisa aprender, e acaba não se reciclando, nem trazendo coisas novas para as
aulas [...]. Para mim, o livro é um suporte!” Conclui.
Os gêneros textuais dessa série de livros enviados pelo MEC são bem distintos
um do outro, mudam muito do quinto para o sexto ano, do sétimo até chegar ao nono
ano do ciclo. Não parece uma continuação. A partir do sétimo ano o livro aborda
narrativas curtas, gêneros literários mais profundos, textos longos, bem complexos. A
docente prepara muitas atividades que não estão no livro, e que sabe que seus alunos
precisam como histórias em quadrinhos, charges, caricaturas, músicas, filmes e
vídeos que tenham a ver com a disciplina prendem muito a atenção deles, diz.
Durante a entrevista, no que diz respeito ao livro didático, a professora afirma
que solicita muito a leitura de textos, os textos não verbais, que são imagens sem
palavras, onde o aluno consegue assimilar apenas vendo uma imagem e então facilita
a tradução de frases e textos. A entrevistada acrescenta que o ensino fundamental
tem uma problemática que faz o aluno só ter o primeiro contato com uma língua

Todas as escolas recebem o Guia do Livro Didático, na seguinte proporção: um guia é enviado
para escolas com até 250 alunos; dois exemplares são enviados para escolas que têm entre 251 e
500 estudantes; e três guias são enviados para escolas que têm mais de 501 alunos. O Guia do Livro
Didático também está disponível na internet.
Para pedir os livros, as escolas fazem a seleção diretamente em um sistema informatizado do
Programa Nacional do Livro Didático. Nesse mesmo sistema, as escolas que não desejam receber
livros de uma ou todas as disciplinas fazem a opção.
Disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/pet/132-perguntas-frequentes-911936531/livrodidatico-1799853147/158-o-mec-distribui-livros-didaticos-para-todas-as-escolas-do-pais. Acesso em
20/12/2017.

estrangeira a partir do sexto ano no ensino público e a linguagem desses livros iniciais
ainda estão muito além da realidade de nossos alunos.
De acordo com a professora, os livros deveriam ser mais “simples”, para uma
melhor compreensão dos alunos. Eles relutam muito em aprender uma segunda
língua, pois têm na mente que nunca irão ao exterior ou jamais precisarão saber outra
língua no Brasil. Esse é o segundo mais obstáculo para ensinar. Aí aparece o desafio
do convencimento de que ele necessita, do motivo que ele precisa saber, pelo menos,
o básico. Apesar dos desafios múltiplos, o saldo ainda é bem positivo. A coleção
utilizada pela professora está representada na Figura 9:

Fonte: livro Team Up

Figura 9: (acima), coleção de livro didático utilizada pela professora 8
Em anos anteriores, na unidade escolar João Catarino, a escolha dos livros era
feita com professores do estado e do município de Barra do Bugres e chegavam a um
consenso sobre o título (sempre de dois a quatro volumes diferentes). Depois, passou
a ser definido pelos professores de cada escola. Este ano não houve escolha, pois o

8

Série de livros Team Up do ensino fundamental, utilizados pela escola E.E. João Catarino
Fundada em 1843, a Editora Macmillan hoje está presente em mais de 50 países, o que reforça
sua filosofia de dar atenção especial às particularidades educacionais de cada região. Só no Brasil,
são mais de 20 anos de história oferecendo a professores, alunos e instituições de ensino soluções
de alta qualidade para o ensino de inglês e espanhol em todos os níveis.
Especialmente concebida para o Ensino Fundamental , Team Up é uma coleção que oferece
aos alunos muita diversão e conhecimento na aprendizagem da língua inglesa, buscando sempre
otimizar
o
dia
a
dia
e
o
trabalho
do
professor.
Disponível
em:

<http://www.macmillan.com.br/pnld2017/teamup/>. Acesso em: 20 jan. 2018.

MEC mesmo aprovou e enviou para as escolas os volumes citados acima. Os livros
não estão sendo levados para casa pelos alunos, pois o censo feito da quantidade de
alunos é sempre referente ao ano anterior. E cada ano muda, para mais ou para
menos. Essa escola conta com quase 350 alunos matriculados.
Os livros, dessa forma, são usados somente no momento da aula e depois são
guardados, para que outros usem nos turnos seguintes. Isso impossibilita muito que
os alunos tenham maior contato com os conteúdos do LD, pois nem os exercícios
contidos nele podem ser preenchidos. Ou seja, o livro é visto só no momento da aula,
que no ensino fundamental corresponde a duas aulas por semana (50 minutos cada).
A internet pode ser utilizada em sala de aula, se o aluno tiver computador ou
celular, porém a escola não tem wi-fi e a sala de informática está em manutenção por
tempo indeterminado. Ela relata as dificuldades maiores com relação ao ensino e
aprendizado dos alunos, pois muitas vezes os mesmos chegam ao sexto ano sem
saber ler ou escrever direito, “semi-analfabetos” e com muita defasagem nas
principais disciplinas.
Apesar dos obstáculos, o livro é bem aceito pelos alunos do sexto ao nono ano
fundamental, pois, apesar das dificuldades de aprendizado oriundas das séries iniciais
e o não contato com uma língua estrangeira até o quinto ano, eles encaram como
novidade e demonstram vontade ou curiosidade em saber o que está escrito naquele
texto ou frase, os costumes de outros países, mesmo não se identificando com outras
culturas e línguas. O uso do data show é feito (sempre que possível) nas aulas
preparadas pela própria professora
Para executarem as traduções das atividades os recursos são: celular com
internet própria, poucos dicionários que a escola possui, alguns trazem de casa ou
emprestam o dicionário de alguém, se dividem em grupos e contam com a ajuda da
professora. O quadro interativo é uma proposta do MEC, mas que também não está
em efetivo funcionamento nesta escola. Segundo a professora, não há o respaldo
necessário nem os aparatos para que essa lousa digital seja utilizada nas salas de
aula.
Segundo a Professora 2, a proposta é muito boa, as aulas são ministradas com
o auxílio da internet, onde vídeo se conteúdos são assistidos em tempo real. Algumas
escolas receberam o quadro digital, mas ainda não estão em uso, pois aguardam a

vinda autorizada de um suporte técnico da Secretaria de Educação, que faz a
montagem, inspeção, funcionamento e manutenção desses equipamentos digitais,
bem como as salas de informática, capacidade e abrangência de internet dentro de
todo o território escolar. Muitas vezes, essas visitas técnicas demoram até seis meses
para chegarem às escolas que os solicitam.
Após a fase de qualificação, retomamos o diálogo com esses dois professores
e realizamos mais algumas perguntas para efeito de complementação dos dados. A
primeira questão levantada foi: Como é ensinar Língua Inglesa no Ensino
Fundamental e/ou no Ensino Médio? Existem diferenças nestas duas etapas de
ensino no comportamento dos estudantes, no interesse pela disciplina e no modo de
aprendizagem?
P1 [...] é tranquilo ensinar porque os alunos têm mais interesse no aprendizado, são mais
atenciosos ao aprender por se uma língua nova diferente, mas nos dois anos finais do ensino
fundamental o interesse fica menor por parte de muitos alunos, sendo uma boa parte desse
desinteresse por causa do ensino fundamental se de progressão automática, com isso muitos
que ainda não compreenderam a importância do aprendizado [...] No ensino médio, os alunos
por estarem mais maduros quanto a necessidade da busca ao conhecimento, na maioria são
mais compromissados com o aprendizado (Professor 1).

A professora 2 acredita ser desafiador o ensino da Língua Inglesa, pois
P2: Ensinar a língua inglesa no ensino fundamental é bem interessante e gratificante. Pois os alunos,
em geral estão receptivos e interessados, haja vista que, nas escolas estaduais somente a partir do
sexto ano é que eles passam a ter a disciplina de língua estrangeira na grade curricular. O primeiro
contato é permeado de surpresa, curiosidade e também de novos desafios. Tudo é novo para eles [...].
É pena que nas escolas públicas o ensino da língua estrangeira, ou inglesa, só sejam ofertadas a partir
do sexto ano (Professora 2).

Já no Ensino Médio,
P2: [...] devido ao grau de maturidade, e também a necessidade de adquirir novos conhecimentos,
muitos com interesses no vestibular e ENEM, o que os instiga para o aprendizado da segunda língua.
Entretanto, muitos não demonstram muito interesse, acreditam não ser necessária, ou a acham muito
complicado […] (Professora 2).

Ambos os professores reconhecem que o ensino da língua Inglesa no Ensino
Fundamental é uma novidade para os estudantes, portanto, isso desperta interesse.
Já na fase do Ensino Médio, a maturidade dos estudantes e as exigências do
vestibular desperta interesse. No entanto, a Professora 2 reforça a necessidade de se
trabalhar aspectos da oralidade da língua: “Talvez se o ensino fosse trabalhado nos
aspectos práticos da língua com maior ênfase, os alunos tivessem maior interesse
pelo uso e sua aplicabilidade na vida prática (Professora 2)”.

Para saber se os professores conheciam a BNCC, organizamos a seguinte
questão: Você conhece a BNCC - Base Nacional Comum Curricular?
“Eu não conhecia ainda, na escola também não tinha pautado nada ainda,
estou de licença prêmio e não fiz ainda este ano a formação continuada, não sei se
nesse intervalo foi estudado algo sobre esse assunto” (Professor 1).
De acordo com a professora 2:
P2: Sim. Embora esse conhecimento seja superficial. Já li a respeito, tenho acompanhado as
divulgações que o MEC tem disponibilizado através dos meios de comunicação. Quanto à escola, ainda
não tivemos um momento específico para avaliar e discutir as mudanças propostas. Porém, no encontro
da CONAE, foi possível realizar a leitura e comentar alguns tópicos sem aprofundar o assunto. Muito
se tem comentado sobre as mudanças propostas, mas apenas em caráter especulativo. Creio que será
melhor trabalhado por ocasião de alterações no currículo para o novo ano letivo (Professora 2).

Para os dois professores a BNCC ainda é um assunto novo que deve ser
estudado e aprofundado. Porém o professor se encontra em licença prêmio, afastado
das atividades escolares e por esse motivo não tem participado das discussões na
escola.
Considerando que na BNCC do ensino fundamental não existe a possibilidade
da escolha de outras línguas estrangeiras e somente a língua inglesa ofertada no
ensino fundamental, perguntamos a opinião dos professores quanto à exclusão da
possibilidade de aprendizagem de outras línguas e obtivemos as seguintes respostas:
P1: Acredito que seja pelo motivo da língua inglesa ser a mais falada no mundo, e com isso há mais
professores da língua inglesa do que de outras línguas, inclusive aqui no Mato Grosso, somente nos
dois últimos concursos que teve para língua espanhola e outras línguas não é nem mencionada
(Professor 1).

P2: Creio que, seria interessante aos alunos o acesso a aprendizagem de outras línguas, como
espanhol, francês, alemão, etc. Entretanto, a língua inglesa por ser uma língua universal, é mais útil
aos alunos, principalmente àqueles que não possuem condições de cursar a língua em escolas e
instituições particulares. É sabido que, algumas universidades priorizam a língua inglesa em seus
cursos ofertados. Outras até aceitam espanhol, porém quando saímos da graduação e partimos para
o mestrado, temos menos possibilidades de escolhas (...) (Professora 2).

O Professor 1 acredita que é pelo fato de Língua Inglesa ser o idioma mais
falado no mundo, já a Professora 2 reconhece a necessidade da liberdade de escolha
de outras línguas no currículo escolar. Perguntamos também qual a opinião dos
professores sobre a importância da aprendizagem da língua inglesa para os
estudantes, eles disseram:

“Acredito que quando a pessoa seja bilíngue, é mais fácil conseguir empregos melhores e a
língua inglesa é um instrumento de comunicação que pode ser usado em qualquer parte do mundo [...]
(Professor 1)”.
P2: “Sem dúvida a aprendizagem da língua inglesa atualmente é fundamental para formação do aluno,
principalmente porque nesta era de globalização e de avanços tecnológicos, quem não possui os
conhecimentos mínimos da língua inglesa, possui muita dificuldade em interagir com o meio em que
está inserido. Sem contar que abrem novas possibilidades de trabalho, viagens, conhecer novas
pessoas, etc., e que seu aprendizado é relevante para atender as exigências atuais do mercado de
trabalho” [...] (Professora 2).

Ambos os professores reconhecem que é importante a aprendizagem da língua
inglesa para os estudantes, considerando a globalização, a inserção do estudante no
mundo, conferindo-lhes maiores possibilidades de comunicação. No entanto, a
aprendizagem da língua inglesa para atender as demandas do mercado do trabalho
aparece nas duas respostas. Logo, podemos concluir que os professores manifestam
aqui o pensar crítico, a partir do reconhecimento que as exigências do mercado de
trabalho pode influenciar a aprendizagem da língua inglesa.

CONSIDERAÇÕES

Esta pesquisa, que considero parcialmente encerrada, não teve a intenção de
julgar os participantes e as instituições que os mesmos trabalham, nem tampouco
julgar as políticas públicas de distribuição do livro didático nas escolas estaduais
brasileiras, pelo contrário, esse trabalho tem o objetivo/finalidade de discutir de que
forma o professor de Inglês como Língua Estrangeira concebe o livro didático de
Língua Inglesa. Seria este material um apoio ao processo de ensino-aprendizagem da
língua estrangeira? Teriam os professores autonomia de escolha do livro de Língua
Estrangeira utilizado no decorrer do ano letivo? De que maneira estes livros estão
sendo utilizados?
Para responder a estas questões, todas suscitadas no decorrer de minha
prática enquanto professor de uma escola pública estadual em Mato Grosso, retomo,
neste momento o objetivo geral: analisar o que pensam os(as) professores(as) de
Língua Inglesa sobre o uso do livro didático nas aulas de língua estrangeira em duas
escolas públicas de Barra do Bugres, município de Mato Grosso.
Para atingir o objetivo proposto neste trabalho foram realizadas entrevistas com
dois professores de Língua Inglesa que lecionam em escolas Estaduais de Barra do
Bugres-MT. A análise de dados revelou que ambos professores cursaram a faculdade
de Letras com habilitação para Língua Estrangeira, Inglês.
Sobre a formação inicial, enquanto o Professor 1 considera que durante a
graduação teve uma boa base teórica para prosseguir com o ensino na Língua
Inglesa, a Professora 2 ressaltou que:
P2: Nos cinco primeiros semestres basicamente estudamos o que eu já sabia, ou seja, eu imaginava
que no curso o inglês seria mais aprofundado. Quando chegou no período de estagio que eu percebi
que sabia pouco sobre a língua e que teria de me aprofundar mais (Professora 2, 51 anos).

A fala da Professora 2 revela a necessidade e a importância da formação
continuada. Considerando que a formação do professor se inicia mesmo antes do
início à docência e se estende ao longo da vida, a trajetória escolar destes professores
fora marcada pela ausência da distribuição do livro didático para os estudantes, seus
momentos de aprendizagem foram marcados pelos conteúdos passados no quadro
para que fossem copiados, além disso, consta em suas afirmações que era comum a
cópia de textos do quadro, gramática, exercícios. Somente o professor detinha o livro
didático e, algumas vezes, este deveria ser comprado pelos estudantes ou cópias de
apostila eram feitas.

Essa educação corrobora com a prática bancária descrita por Freire em
Pedagogia do Oprimido, como aquela que enche os educandos de falso saber, na
qual os estudantes são depósitos de conteúdos e aprendem de forma mecânica,
muitas vezes, decorando frases e textos descontextualizados. “A concepção bancária
nega a dialogicidade como essência da educação e se faz antidialógica” (FREIRE,
2011, p. 95).
Essa prática bancária é reafirmada quando a Professora 2 fala sobre o estudo
da Língua Inglesa e declara: “estudei um pouco de conversação, nomes de animais,
cores, frutas, saudações e o verbo To Be. Foi todo o ensino Fundamental e Médio
assim, basicamente os mesmos conteúdos” (Professora 2, 51 anos).
A professora revelou que estudou somente um pouco de conversação e os
demais conteúdos repetiram no decorrer da Educação Básica. A partir da análise de
dados, algumas questões suscitaram e a primeira delas é: será possível um professor
fruto de uma educação bancária conceber uma prática dialógica no que diz respeito
ao ensino da Língua Inglesa?
Devo lembrar que a prática dialógica é aquela que considera o diálogo como
seu elemento fundamental, desde a escolha dos temas e conteúdos a serem
estudados até na possibilidade de liberdade do estudante expressar seu pensamento
por meio da palavra porque “não é no silêncio que os homens se fazem, mas na
palavra, no trabalho, na ação-reflexão” (FREIRE, 2011, p. 108).
No diz respeito à prática pedagógica, o livro didático é a principal ferramenta
utilizada pelos estudantes, tendo em vista algumas adversidades ocorridas no
contexto de trabalho, como o incêndio que ocorreu na unidade escolar e queimou os
livros que só serão repostos no próximo ano ou a manutenção na sala de informática
da unidade escolar:
P2: Na escola que trabalho os recursos são escassos e a única ferramenta é o livro. Inclusive estou
brigando para conseguir dicionários para os alunos. Não temos equipamento para trabalhar com os
alunos, a sala de informática no momento esta em manutenção. O LD acaba sendo um socorro para
mim na escola (Professora 2, 51 anos).
“Utilizo. Porém esse ano, por um incêndio ocorrido na escola, os livros se queimaram e serão
repostos no ano seguinte somente” (Professor 1, 44 anos).

Mesmo vivenciando estes desafios, os professores pesquisados não medem
esforços para ensinar os estudantes das escolas nas quais lecionam, para isso,
reconhecem que levam outros materiais como jornais, revistas ou folhetos e buscam

conscientizar a turma sobre a importância de se aprender a Língua Inglesa
considerando o mundo globalizado no qual estamos inseridos.
Esta prática demonstra a preocupação dos professores para que a leitura feita
na escola esteja em consonância com a realidade vivenciada pelos estudantes indo
ao encontro com o pensamento de Freire (2011, p. 29), no qual o autor defende que
“a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a
continuidade da leitura daquele”, ou seja, não deve existir dicotomia entre as práticas
de leitura escolar e as práticas sociais nas quais os estudantes estão inseridos.
Segundo os professores entrevistados, existem várias vantagens sobre a
utilização do livro didático: seu uso permite o ganho de tempo, tendo em vista a
existência de somente uma aula de Inglês durante toda a semana. Além disso, o livro
é atrativo, pois apresenta conteúdo relevante e atual, porém seu uso traz o risco de
acomodar o professor e, além disso, sua parte gramatical merece atenção por parte
dos autores deste material didático. Muitas vezes, o livro didático é o recurso que
muitos estudantes possuem para estudar.
Identificamos, através da análise de dados, um dos principais desafios:
P2 - É uma pena que não vem livro suficiente para todos, o que obriga os alunos a deixarem na escola,
para alunos de outro turno usarem. Ou seja, copiam e respondem tudo no caderno.

A partir da realização das entrevistas, percebe-se que os professores possuem
autonomia de participarem da escolha dos livros que irão utilizar no próximo ano letivo,
porém, a quantidade de livro que chega é baseada no censo da quantidade de
estudantes existente no ano anterior.
A análise de dados evidenciou que existem inúmeros desafios para o ensino
da Língua Inglesa, entre eles, destacam-se: a falta de infraestrutura das escolas no
que diz respeito a materiais didáticos e para o uso de recursos de informática, o tempo
reduzido para o ensino da língua estrangeira que compreende somente uma hora aula
por semana e o conteúdo do livro que nem sempre é adequado a idade e fase escolar
do estudante.
De acordo com os dados, percebe-se que para que tenhamos uma prática
dialógica que leve a libertação e supere a educação bancária deve existir um esforço
conjunto entre professores, estudantes, pais e, principalmente, o Estado, seja por
meio de sua participação concebendo condições adequadas (infraestrutura, recursos
financeiros, (re)formulação de políticas públicas) corroborando assim com o seguinte

pensamento: “Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se
libertam em comunhão” (FREIRE, 2011, p. 71).
Diante de tais desafios, finalizo com a seguinte questão: as aulas de Língua
Inglesa proporcionam o desenvolvimento de um cidadão crítico e autônomo, conforme
sinalizam

os

Projetos

Políticos

Pedagógicos?

Eis

uma

questão

para

o

desenvolvimento de outras pesquisas.
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ANEXOS

ANEXO I - MODELO DO TERMO DE LIVRE ESCLARECIMENTO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Maiores de Idade

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe (CEPUNIARP) é um colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas
com seres humanos. O CEP-UNIARP foi criado para defender os interesses dos
participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir com o
desenvolvimento das pesquisas dentro de padrões éticos.

1. Identificação do Projeto de Pesquisa
Título do Projeto: O USO DOLIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA: O QUE PENSAM OS
PROFESSORES DE DUAS ESCOLAS PÚBLICAS DE BARRA DO BUGRES – MT
Área do Conhecimento: EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E SOCIEDADE
Curso: MESTRADO
Número de participantes no centro: 02

Número total de participantes: 02

Patrocinador da pesquisa: SEDUC – MT
Instituição onde será realizado: UNIARP – CAÇADOR/SC
Nome dos pesquisadores e colaboradores: VICTOR HUGO BARBIERO
Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O documento
abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua
colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer momento, isso
não causará nenhum prejuízo a você.

2. Identificação do Participante da Pesquisa
Nome: MIRIAM OLIVEIRA E ELI CELESTINO DE JESUS
Endereço: BARRA DO BUGRES – MATO GROSSO
Telefone:
E-mail:

Data de nascimento:

3. Identificação do Pesquisador Responsável
Nome: VICTOR H BARBIERO
Profissão: PROFESSOR

N. do Registro no Conselho: 135700 MATRICULA
SEDUC/MT

Endereço:AUGUSTO PASCHOALETO, 60
Telefone: 18 3571-1129
E-mail: VICTORBARBIERO@YAHOO.COM.BR

1. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são):

- Objetivo geral:
Compreender o que pensam os(as) professores(as) de Língua Inglesa sobre o uso do
livro didático nas aulas de língua estrangeira em duas escolas públicas de Barra do Bugres,
município de Mato Grosso.

- Objetivos Específicos:


Identificar os métodos e concepções que norteiam o professor e sua prática de ensino
nas aulas de língua inglesa.



Discutir sobre o principal material de apoio dos professores de língua Inglesa, o livro
didático



Analisar o que pensam os professores sobre a relação professor –livro didático- aluno.



Observar, a partir das entrevistas, as vantagens e desvantagens sobre o uso do livro
didático de LI nas aulas de língua estrangeira.



Identificar se existem diferenças sobre o uso do livro didático no processo de ensino e
aprendizagem dos estudantes das turmas de ensino fundamental e/ou ensino médio.

2. O procedimento para coleta de dados:

Entrevista semi estruturada com perguntas iguais a 2 professores da rede estadual de ensino,
uma de unidade ensino fundamental, outra de ensino.

3. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são):

A pesquisa sugere refletir sobre as percepções dos professores em relação à diversidade
cultural em Barra do Bugres e suas implicações na sociedade e no ambiente escolar como
importantes elementos constitutivos de experiência de alteridade.

4. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são):

Minha resposta: Não houve riscos ou desconfortos, pois tudo foi muito bem conversado,
identidades preservadas dos entrevistados e devidas autorizações das unidades escolares
também.

5. Descreva os procedimentos que serãoadotados em função dos desconfortos e riscos

previsíveis. Não esquecer da proteção dos pesquisadores nos casos em que houver riscos
para os mesmos. Caso não haja desconfortos ou riscos previsíveis ou passíveis de
prevenção, apenas cite que não haverá medidas de proteção, pois não há risco ou
desconforto previsível. Não utilize apenas a frase “Não aplicável”.
(Resposta dada na questão 4)

6. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa no momento em que
desejar, sem necessidade de qualquer explicação.

7. A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será disponibilizado nenhuma
compensação financeira adicional. No caso de você sofrer algum dano decorrente dessa pesquisa,
o pesquisador ficará como responsável.
8. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem estar físico. Não virá interferir
no atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc.
9. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam
divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados.
10. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, com
endereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, telefone (049) 3561-6200, sempre que
entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha
participação no mesmo.
11. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e final (is)
desta pesquisa.

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por mim
apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual teor (conteúdo)
e forma, ficando uma em minha posse.

Caçador (SC), 13 de julho de 2017.

IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do
participante da pesquisa e a outra com o pesquisador responsável. O representante
deverá RUBRICAR todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TCLE, apondo sua assinatura na última página do referido termo. O pesquisador
responsável deverá proceder da mesma forma, rubricar todas as folhas do TCLE,
apondo sua assinatura na última página do referido termo.

ANEXO II - MODELO DO QUESTIONÁRIO

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA PARA OS PROFESSORES DE INGLÊS

DADOS PESSOAIS
Nome
Idade
Tempo de atuação na área da educação
Tempo de atuação como professor (a) de língua inglesa

TRAJETÓRIA ESCOLAR
Fale sobre a sua trajetória escolar.
Você se lembra da presença do livro didático neste período?
Você estudou inglês no Ensino Fundamental e Médio? Como eram essas aulas?
Você gostava da Língua inglesa?

TRAJETÓRIA ACADÊMICA
O que te motivou a ser professor de inglês?
Qual a sua formação acadêmica? Em qual instituição de ensino superior de formou?
Você acha que a sua formação acadêmica lhe deu base para ensinar a língua
inglesa?
Possui pós-graduação? Em que área?
Você tem feito cursos de formação continuada voltados para a língua inglesa?

SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA: O USO DO LD

Você utiliza o livro didático de língua inglesa em suas aulas?
Além dos conteúdos dos LDs, você traz outros textos, panfletos, anúncios ou outros
materiais e atividades que não são provenientes do livro da turma?
Como você escolhe o livro didático? Quais os critérios que você utiliza na escolha?
Qual o livro didático de língua inglesa que você utiliza atualmente?
Você acha importante o uso do livro didático? Por quê?
E os estudantes, eles gostam das atividades apresentadas nos LDs?
Em sua opinião, quais as vantagens e desvantagens do uso do livro didático em
sala?

SOBRE O CONTEÚDO DOS LDsDE LÍNGUA INGLESA
Quais os principais gêneros textuais apresentados nos LDs?
Quais os gêneros textuais que você acredita serem mais atrativos para as atividades
desenvolvidas com os estudantes durante as aulas?
Você trabalha com os estudantes as imagens presentes nos LDs? De que maneira?
O que você acredita que poderia melhorar nos LDs de língua inglesa?
Quais os desafios (dificuldades) enfrentados por você para ensinar aos estudantes
uma língua estrangeira?
Você está satisfeita com os resultados obtidos em suas turmas?
Você escolhe o livro didático em conjunto com mais quantos professores?
Os alunos levam o livro para casa ou guardam na escola?
Há livros disponíveis para todos os alunos?
Internet é uma ferramenta que pode ser utilizada dentro de sala de aula nas aulas de
inglês?
O MEC envia quantos modelos de livros de inglês para vocês escolherem?
LDS = (livros didáticos)
SOBRE A BNCC (BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR)
Como é ensinar Língua Inglesa no Ensino Fundamental e/ou no Ensino Médio?
Existem diferenças nestas duas etapas de ensino no comportamento dos
estudantes, no interesse pela disciplina e no modo de aprendizagem?

Você conhece a BNCC - Base Nacional Comum Curricular? Sua escola pautou tal
assunto?
Na BNCC, aparece a Língua Inglesa, no entanto, não há a inclusão ou a opção da
escolha de outra língua estrangeira. Qual a sua opinião sobre a exclusão da
possibilidade dos estudantes aprenderem outras línguas estrangeiras?
Você acredita que a aprendizagem da língua inglesa possibilita aos estudantes novas
possibilidades? Quais seriam as vantagens de aprender uma segunda língua na
sociedade atual?
ANEXO III – AUTORIZAÇÃO

