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RESUMO

Este estudo tem por objetivos verificar e definir o meu papel como professora de 

língua  inglesa  no  contexto  da  educação  infantil,  bem  como  identificar  algumas  de 

minhas crenças sobre minha prática docente e como elas influenciam minhas ações em 

sala de aula. Além disso, objetivou-se compreender as implicações do uso do termo tia  

de inglês pronunciado pelos meus alunos na minha prática. Esta pesquisa é um estudo 

de caso, que se caracteriza por ser uma investigação de uma instância no contexto em 

que ela ocorre (NUNAN, 1992). Os dados foram coletados de maio a setembro de 2009, 

em  uma  escola  privada  de  ensino  básico  situada  na  periferia  de  Goiânia,  na  qual 

trabalho como professora de inglês. Participaram deste estudo duas professoras titulares 

das turmas de jardim II, o diretor da instituição e eu. A coleta de dados foi realizada por 

meio de diários (BAILEY, 1990) sobre doze de minhas aulas ministradas nessas turmas, 

e entrevistas com os outros três participantes. Os resultados apontam que o meu papel 

como professora de língua inglesa ou  tia de inglês é ser motivadora no processo de 

ensino e aprendizagem. Além disso, o termo  tia representa uma proximidade entre os 

alunos e eu. O desvelamento de algumas de minhas crenças sobre ensinar e aprender 

inglês no contexto da educação infantil mostra que elas influenciam a minha prática.

Palavras-chave: Formação de professores, educação infantil, reflexão, tia de inglês. 



ABSTRACT

This study aims  at checking and defining my role as an English teacher in the 

children’s education context. It also aims at identifying some of my beliefs about my 

pedagogical practice and how they influence my actions in classroom. Another target 

aim is to see how the implications of the term tia de inglês spoken by my students take 

place in my practice. This research is a study case which means an investigation about a 

specific context where it happens (NUNAN, 1992).The data were collected from May to 

September 2009 in a kindergarten education private school on the outskirts of Goiânia, 

in  which  I  work  as  an  English  teacher.  The  study  included  two  teachers  of  the 

kindergarten  II,  the  director  of  the  institution  and me.  The  data  consists  of  twelve 

classes of mine including interviews with the three participants. They were collected 

and registered in diaries (BAILEY, 1990). The results show that my role as an English 

teacher or as  tia de inglês is to be a motivator in the teaching and learning process. 

Moreover,  the  term  tia  de  inglês represents  the  proximity  that  exists  between  the 

students  and  me.  Some  of  my  uncovered  beliefs  truly  influence  my  own  teaching 

practice. 

Key-words: Teacher education, kindergarten education, reflection, tia de inglês. 
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INTRODUÇÃO

O que há após a graduação? Esta é uma das perguntas que certamente vários 

estudantes do curso de licenciatura em Letras Português e Inglês se indagam ou são 

indagados durante e/ou após o curso de formação universitária. Obviamente, as escolhas 

e  os caminhos são inúmeros.  Além disso,  muitos  são os desafios,  as esperanças,  as 

novidades  e,  até  mesmo,  as  frustrações  com as  quais  nos  encontramos  a  partir  do 

momento em que começamos a atuar no nosso tão sonhado campo de trabalho. 

Como graduada em Letras, eu vivi as expectativas e as frustrações características 

da formação acadêmica. Durante a graduação, tive contato com teorias pré-estabelecidas 

e  contextos  perfeitos  de  ensino  e  aprendizagem  de  língua  estrangeira.  A  partir  do 

momento que iniciei a minha atividade como professora de inglês, me deparei com o 

ensino  de  língua  inglesa  para  crianças  da  Educação  Infantil  ao  5º  ano  do  Ensino 

Fundamental.  Realidade  essa,  que  não  havia  visto  durante  o  curso  de  formação 

universitária ou no período de estágio supervisionado, pois se dava ênfase à 2ª fase do 

Ensino Fundamental e ao Ensino Médio. Ou seja, fui formada para ser professora de 

inglês e trabalhar com adolescentes e adultos e me tornei, nesse caminho, a tia de inglês 

em uma escola particular da periferia de Goiânia.

Por lei, é o curso de Pedagogia que forma professores para atuarem na Educação 

Infantil até o 5º ano. Entretanto, é preciso observar que na matriz curricular desse curso, 

assim como em outros cursos de licenciatura, não há, pois, nenhuma obrigatoriedade do 

ensino de línguas estrangeiras. Diante dessa realidade, outros profissionais da área de 

educação acabam se adaptando e desempenhando esse papel, mesmo sem uma formação 

acadêmica específica. 

A  situação  descrita  acima,  se  encaixa  perfeitamente  com  o  que  aconteceu 

comigo na minha pequena trajetória como professora de língua inglesa, ou melhor,  tia  

de inglês. Sem preparo nenhum, tive que me adaptar e aprender a ensinar língua inglesa 

a crianças do jardim II. Dúvidas, conflitos teóricos e falta de preparo para o contexto em 

que estou, surgiram. Além disso, questionamentos, indagações, confusões e desespero 

nortearam o início da minha prática docente. Entretanto, esses conflitos serviram como 



motivo  e  suporte  para  buscar,  compartilhar  e  refletir  sobre  a  minha  prática  como 

professora de língua inglesa nas turmas de jardim II.

Ensinar e de que forma ensinar língua inglesa a crianças do jardim II foi uma das 

minhas  motivações  para realizar  esta  pesquisa.  Outra motivação vem da vontade de 

desvelar  qual seria o meu papel  como professora de língua inglesa em uma sala de 

jardim II, sendo que não fui formada para fazer isso. E ainda, tentar compreender o que 

é ser tia de inglês no contexto em que me encontro.

Segundo Lopes (2002), muitas pesquisas sobre o ensino de língua inglesa tem 

sido desenvolvidas no Brasil, principalmente nas duas últimas décadas. Porém, não se 

encontram pesquisas realizadas sobre o ensino de línguas estrangeiras sobre o contexto 

da Educação Infantil. Dessa forma, esta pesquisa se faz relevante, uma vez que promove 

uma reflexão acerca de um contexto não muito privilegiado em pesquisas realizadas e 

esquecido nos cursos universitários de formação de professores de língua estrangeira. 

Reflexão é uma palavra-chave na vida profissional do docente. E é por meio da 

reflexão que o professor de língua estrangeira pode mudar os seus conceitos, crenças e 

sua prática de maneira  a transformar o mundo ao seu redor.  Conforme as ideias de 

Freire, é preciso pensar criticamente sobre a prática de ontem e de hoje, pois assim, será 

viável a mudança da próxima prática (FREIRE, 1996). Nessa perspectiva, este estudo se 

faz relevante, uma vez que, primeiramente, me motiva a refletir sobre a minha própria 

prática como professora de inglês na Educação Infantil. 

Diante do exposto, desenvolvi este estudo pela necessidade de se considerar o 

ensino de língua inglesa na Educação Infantil e a inexistência de cursos de formação de 

docentes especializados para atuarem como professores de inglês nessa modalidade de 

ensino. 

Sendo assim,  este estudo tem por objetivos: a) verificar e definir o meu papel 

como  professora  de  língua  inglesa  no  contexto  da  Educação  Infantil;  b)  identificar 

algumas de minhas crenças sobre minha própria prática e como elas influenciam minhas 

ações em sala de aula; e c) compreender as implicações do uso do termo tia de inglês  

usado pelos alunos ao se referirem a mim.

No  intuito  de  atingir  tais  objetivos,  este  estudo  se  norteou  pelas  seguintes 

perguntas de pesquisa: a) qual é o meu papel como professora de língua inglesa em uma 

sala de aula de Educação Infantil, se não fui formada para isso?; b) O que significa ser 

tia  de  inglês?;  c)  Quais  são  as  minhas  crenças  sobre  ensinar  e  aprender  a  língua 
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inglesa?; e d) como licenciada em inglês, de que maneira posso contribuir para o ensino 

e a aprendizagem de língua inglesa na Educação Infantil?

Este estudo se caracteriza como um estudo de caso (NUNAN, 1992) por ser uma 

investigação  sistemática  e  reflexiva  das  situações  do  cotidiano  escolar.  O  contexto 

pesquisado foi uma instituição escolar regular, na qual leciono inglês para duas turmas 

de jardim II. Os participantes foram duas professoras do jardim II, o diretor da escola e 

eu. A coleta de dados foi realizada de maio a setembro de 2009, a partir de meus diários 

sobre doze aulas aplicadas nas duas turmas do jardim II e entrevistas feitas com as duas 

professoras e o diretor. Os diários se constituem de notas descritivas e reflexivas sobre 

as aulas aplicadas. 

Este trabalho, além desta parte introdutória, se organiza em quatro capítulos. No 

primeiro capítulo, apresento as teorias que deram suporte para a realização da pesquisa. 

No capítulo seguinte,  discorro sobre a metodologia empregada no estudo. O terceiro 

capítulo traz a análise dos dados. Com o objetivo de responder às perguntas de pesquisa, 

no quarto capítulo, apresento as reflexões suscitadas pela análise dos dados.
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CAPÍTULO I

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O  objetivo  deste  capítulo  é  apresentar  o  suporte  teórico  que  auxiliou  o 

desenvolvimento  desta  pesquisa.  Utilizaram-se  os  conceitos  e  discussões  de  autores 

como Almeida Filho (1999),  Leffa  (2001),  Vieira  Abrahão (2004),  Gimenez (2002), 

Freire (1996) e (1997), Magalhães (2002), Zeichner (1996), Contreras (2002), Garbuio 

(2006), Price (1969), Pajares (1992), Barcelos (2001, 2004), Moita Lopes (1996), Ur 

(2000) Richards e Rodgers (2001), Harmer (1983), Maurer (1997), dentre outros.

Este  capítulo  está  dividido  em  quatro  partes.  Na  primeira  parte,  discuto  a 

formação do professor de línguas estrangeiras em âmbito geral e, logo em seguida, a 

falta dessa formação para o contexto da Educação Infantil. Na segunda parte, trago as 

teorias sobre a reflexão como instrumento para a transformação da prática docente. Na 

parte seguinte, mostro uma miscelânea de teorias sobre crenças e discurso. E por fim, 

discuto de forma sucinta a motivação, o Método Direto e o formato de aulas PPP.

1.1 A formação do professor de línguas estrangeiras

A formação de professores de línguas estrangeiras vem sendo alvo de inúmeras 

pesquisas de autores como Leffa (2001), Almeida Filho (1999), Vieira-Abrahão (2004), 

Gimenez (2002), Moita Lopes (1996). Esses e outros autores abordam os mais variados 

aspectos da formação de professores. 

Na  literatura  dedicada  ao  estudo  da  formação  de  professores,  encontram-se 

diversas  definições  para  esse  termo.  Garcia  (1999,  p.  22),  conceitua  o  processo  de 

formação  docente  como  “um  encontro  entre  pessoas  adultas,  uma  interação  entre 

formador  e  formando,  com uma  intenção  de  mudança,  desenvolvida  num contexto 

organizado e institucional mais ou menos limitado”. Esse autor argumenta ainda que a 

formação  do  professor  tem  por  finalidade  contribuir  para  a  formação  pessoal  dos 

professores,  de  forma  que  estes  possam  compreender  a  “sua  responsabilidade  no 

desenvolvimento da escola e adquiram uma atitude reflexiva acerca de seu ensino” (p. 



22). Lima (2007) corrobora com essa idéia quando diz que a melhor forma de se atingir 

essa finalidade da formação docente é através da reflexão colaborativa e cooperativa.

Segundo  Leffa  (2001,  p.  2),  a  formação  do  docente  de  línguas  estrangeiras 

“envolve o domínio de diferentes áreas de conhecimento, incluindo o domínio da língua 

que ensina, e o domínio da ação pedagógica necessária para fazer a aprendizagem da 

língua-alvo acontecer na sala de aula”. 

Esse autor ressalta que a sala de aula não é um lugar isolado do mundo, e sim 

um complexo sistema que está conectado com outras esferas, onde há influências do que 

ocorre no mundo e que constantemente estão ligadas e conectadas com a sala de aula. E 

ainda, há os fatores externos, como leis da educação, instituição, política, economia etc., 

que constantemente moldam e formam o perfil do professor de línguas estrangeiras. 

Dessa  forma,  Leffa  (2001)  nos  chama  a  atenção  para  a  necessidade  da 

atualização constante desse profissional, uma vez que a formação docente não é algo 

pronto e acabado depois da academia.  Sendo assim,  o professor precisa continuar  a 

aprimorar sua prática ao longo de sua carreira, quer seja por meio de cursos oferecidos 

pelas mais diferentes instituições, quer seja investigando por si mesmo a sua prática. 

Com relação à importância de o professor realizar pesquisas, Lopes e Carvalho 

(2009, p. 1) ressaltam que a pesquisa é “um processo intrinsecamente relacionado ao ato 

de ensinar, um depende do outro”. Freire (1996, p. 25) também corrobora com essa 

idéia quando diz que “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino”. Ele também 

salienta  que  “ensino  porque  busco,  porque  indaguei,  porque  indago  e  me  indago. 

Pesquiso  para  constatar,  constatando,  intervenho  intervindo,  educo  e  me  educo” 

(FREIRE, 1996, p.  29).  Essa discussão sobre formação nos  faz pensar sobre outros 

contextos  onde há contradições.  Isto é,  e  a  formação de docentes  de língua inglesa 

capazes  de atuar  na Educação Infantil?  Essa discussão será apresentada  no próximo 

tópico.

1.1.1 A formação do professor de língua inglesa na Educação Infantil

No mundo globalizado  em que vivemos,  aprender  uma língua estrangeira  se 

torna uma exigência necessária desde muito cedo. Para atender a essa demanda, vemos 

que cursos de idiomas, escolas regulares e particulares acrescentam o ensino de língua 

inglesa  para  crianças  em sua  matriz  curricular.  Essa  realidade  atingiu  um contexto 

totalmente  inusitado:  a  Educação  Infantil.  No  entanto,  nenhum  curso  de  formação 
11



universitária  prevê  a  formação  de  um  professor  de  inglês  que  possa  atuar  em  tal 

contexto.

De acordo com Furtado (2007, p. 13), “a Educação Infantil no Brasil se tornou 

parte  da Educação Básica a  partir  da Lei  de Diretrizes  e Bases n. 9.394/1996, com 

atendimento a crianças de zero a três anos de idade em creches e a crianças de quatro e 

seis  anos  em pré-escolas”.  A autora  diz  que,  devido a  essa  integração,  à  Educação 

Básica,  a Educação Infantil  “deve comprometer-se com o desenvolvimento pleno da 

criança como descrito no Art. 29, Seção II, da Educação Infantil, [...] em seus aspectos 

físico,  psicológico,  intelectual  e  social,  complementando  a  ação  da  família  e  da 

comunidade”, bem como para o exercício de sua cidadania” (FURTADO, 2007, p. 13).

Algo relevante é o fato de que não é possível encontrar na LDB um suporte legal 

para o ensino de língua inglesa na Educação Infantil. Porém, faculta-se a decisão por 

parte das escolas de implantar ou não o ensino de língua inglesa na Educação Infantil. 

Diante  dessa  liberdade  e  da  demanda  social  que  se  apresenta,  escolas 

particulares e cursos livres de línguas implantam o ensino de língua inglesa em seus 

currículos para crianças na mais tenra idade. Essa prática é corroborada por Linguevis 

(2007, com base em Furtado, 2007, p. 2) ao afirmar que

a  importância  de  se  garantirem  condições  para  que  todos  os  brasileiros 
tenham acesso à aprendizagem de línguas estrangeiras, e particularmente nos 
dias atuais, à língua inglesa, bem como a necessidade de que essas condições 
estejam informadas por uma visão que problematize as mensagens culturais e 
políticas que necessariamente podem vir a reboque no processo de ensino e 
aprendizagem.

No entanto, Furtado (2007, p. 14) ressalta que há “muitas escolas, tanto públicas 

como  privadas,  que  são  geridas  seguindo  os  moldes  do  capitalismo,  da  gestão  de 

empresa, visto que muitas vezes o lucro é mais importante do que a qualidade”. Nesse 

contexto descrito, o ensino de língua inglesa é visto como mais uma mercadoria que as 

escolas vendem aos clientes-pais. Há várias escolas que seguem esse molde capitalista, 

e  que estão “mais  preocupados  com os  valores  econômicos  do que  com os  valores 

humanos (FURTADO, 2007, p. 14).

Apesar da demanda, não há professores formados e preparados para atuar na 

Educação Infantil.  Há uma adaptação, um encaixe, no qual professores formados em 

cursos  de  licenciatura  em  Letras,  Pedagogia  ou  em  cursos  de  idiomas  atuam  na 

Educação Infantil, situação essa que se encaixa perfeitamente ao meu caso. Eu como 

professora de língua inglesa, formada para ensinar alunos do Ensino Fundamental II – 
12



do 6º ano ao 9º ano - e Ensino Médio, me adaptei e comecei a ensinar a crianças da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental I – da alfabetização ao 5º ano. E assim, me 

tornei a tia de inglês.

Com relação ao termo tia e professor, Freire (1997, p. 9, grifos do autor) diz que

[a]  professora  pode  ter  sobrinhos  e  por  isso  é  tia  da  mesma  forma  que 
qualquer tia pode ensinar, pode ser professora, por isso, trabalhar com alunos. 
Isto não significa, porém, que a tarefa de ensinar transforme a professora em 
tia de seus alunos da mesma forma como uma tia qualquer não se converte 
em professora de seus sobrinhos só por ser tia deles. Ensinar é profissão que 
envolve  certa  tarefa,  certa  militância,  certa  especificidade  no  seu 
cumprimento  enquanto  ser  tia  é  viver  uma  relação  de  parentesco.  Ser 
professora implica assumir uma profissão enquanto não se é tia por profissão. 
Se  pode  ser  tio  ou  tia  geograficamente  ou  afetivamente  distante  dos 
sobrinhos,  mas  não  se  pode  ser  autenticamente  professora,  mesmo  num 
trabalho a longa distância, “longe” dos alunos.

Freire nos chama a atenção para o fato de que quando se assume o papel de tia, a 

professora deixa o lado profissional. Ela não é tia, mas sim professora e deve se assumir 

como tal,  sem deixar de amar os seus alunos como uma tia ama os seus sobrinhos. 

Dessa forma, a professora não pode assumir o papel de tia boazinha, uma vez que se 

exige que ela seja uma pessoa questionadora e que critica o sistema dominante e até a 

própria prática.

Esse autor explicita esta idéia quando diz que “quanto mais aceitamos ser tias e 

tios, tanto  mais  a  sociedade  estranha  que  façamos  greve  e  exige  que  sejamos  bem 

comportados” (FREIRE, 1997, p. 33, grifos do autor).  Freire critica a ideologia que 

subjaz o termo tia tão enraizado na sociedade. Segundo ele, a tia é aquela que é passiva, 

carinhosa,  que  nunca  quer  algo  de  ruim  para  os  seus  sobrinhos  e  que  assim,  não 

questiona e não entra em greve. A professora é aquela que necessita ser questionadora, 

crítica, que vai de encontro com o sistema dominante, que luta por seus ideais, e que 

também ama os seus alunos e sua profissão. Porém, Freire (1997) diz que a  tia pode 

abdicar de seu papel de tia, ao contrário da professora que, dentro da sala de aula, não 

pode fazer o mesmo.

Ser  tia  e ensinar língua inglesa nesse contexto, não é nada fácil. É um terreno 

novo  e  cheio  de  desafios,  que  cobra  do  docente  uma  postura  diferenciada  e  ações 

pautadas pela reflexão, que pode ser um instrumento para promover transformação na 

prática docente. Essa possibilidade de transformação creditada à reflexão é o tópico que 

será discutido a seguir. 
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1.2 A reflexão como transformação da prática docente

Falar de docência é falar de mundo, de escolhas, de mudanças, de estudo, de 

educação,  de  consciência  e  também  de  transformação,  além  de  outros  tantos 

significantes  não  mencionados  aqui.  Tratarei  nesta  parte  da  reflexão  como  chave 

impulsionadora  para  a  transformação  da  prática  docente.  Faz-se  necessário  trazer  a 

proposta  de  Almeida  Filho  (1999)  sobre  a  consciência  de  ser  professor,  ou  seja,  o 

professor refletir sobre o seu “ser” e o seu “agir” e assim promover a transformação na 

sua prática docente (grifo nosso). Paulo Freire (1996, p. 24) corrobora com essa idéia 

quando diz que “a consciência do mundo e a consciência de si como ser inacabado 

necessariamente  inscrevem  o  ser  consciente  de  sua  inconclusão  num  permanente 

movimento de busca [...]” (FREIRE, 1996, p. 24). Sendo assim, não há, pois, um final 

previsto após um curso de graduação. A formação é contínua para os docentes. Nessa 

busca por aperfeiçoamento, há vários cursos de reciclagem, pós-graduação, mestrado, 

doutorado, pós-doutorado e outros. 

A  respeito  dessa  idéia  de  continuação  e  movimento  de  busca  apresentados 

acima,  Almeida  Filho  et  al  (1999,  p.11)  propõe  a  Formação  Auto-Sustentada  e 

Continuada do Professor de língua estrangeira (ou análise de abordagem de ensino), que 

é o “envolvimento do professor de LE com a sua prática, com a finalidade de auto-

superação [...]”. Na proposta desse autor, podem-se encontrar alguns procedimentos que 

podem auxiliar o professor a desenvolver o hábito de refletir sobre sua prática. São eles: 

o uso da gravação de aulas, a transcrição (parcial ou completa), a descrição e a análise 

de aulas típicas do dia-a-dia do professor. Através desses procedimentos, é possível ao 

professor iniciar uma atividade de reflexão acerca de sua prática, seja essa atividade 

desenvolvida  solitária  ou  com  interlocuções  com  o  outro  (colega  mais  experiente, 

supervisor, pesquisador da área etc.)

Magalhães (1996, p.3) salienta que ser um profissional reflexivo implica em

admitir conflitos e incertezas na compreensão das ações da sala de aula, em 
desenvolver uma prática sistemática de análise na e sobre a ação como base 
para a tomada de decisões e, em entender o papel do aluno como o de um 
colaborador na construção do conhecimento. 
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Nessa perspectiva, como a autora diz, é preciso ver o aluno não como um papel 

em branco, mas um sujeito participativo de seu processo de aprendizagem, o outro que o 

professor pode dialogar e refletir juntos sobre o ensino e aprendizagem de línguas. 

De  acordo  com  Zeichner  (1996,  p.  5),  “o  processo  de  reflexão  para  os 

professores se inicia quando eles vivenciam um problema,  uma dificuldade,  ou uma 

experiência que não pode ser resolvida imediatamente.

Todavia,  Contreras  (2002)  trás  uma  discussão  pertinente  sobre  as  três 

concepções que nos permite entender o trabalho de ensinar e a autonomia do professor: 

o especialista técnico, o profissional reflexivo e o intelectual crítico. Para este autor, o 

especialista técnico está dentro do que Schön (1992) chama de racionalidade técnica. 

Por racionalidade técnica, Contreras (2002, p. 90) diz que é “a prática profissional que 

consiste  na  solução  instrumental  de  problemas  mediante  a  aplicação  de  um 

conhecimento  teórico  e  técnico,  previamente  disponível,  que  procede  da  pesquisa 

científica”. Ou seja, o professor que se enquadra no modelo de racionalidade técnica 

não consegue controlar o que é imprevisível, e não sabe lidar com os dilemas, situações 

de conflito, com as situações inesperadas que surgem em uma sala de aula, pois não fora 

preparado durante sua formação técnica. 

Dessa forma,  Contreras (2002) diz que é preciso resgatar a base reflexiva da 

atuação profissional, com o objetivo de entender a forma em que realmente se abordam 

as situações problemáticas da prática (CONTRERAS, 2002). Segundo o autor, a idéia 

de profissional reflexivo desenvolvida por Schön (1983) trata justamente de dar conta 

da forma pela qual os profissionais enfrentam aquelas situações que não se resolvem por 

meio de repertórios técnicos, aquelas atividades que, como o ensino, se caracteriza por 

atuar sobre situações que são incertas, instáveis, singulares e nas quais há conflitos de 

valor. 

Assim,  o profissional  reflexivo é  capaz de adquirir  conhecimento  na ação e, 

conseqüentemente, perceber o que faz na sala de aula e pensar sobre a sua atuação e/ ou 

sua prática. Essa atividade, segundo, o que Schön (1983) propõe, se chama “reflexão na 

ação”. Porém, com o passar do tempo, o ato de refletir sobre a ação e na ação se torna 

um processo natural, pois o profissional reflexivo adquire mais espontaneidade e prática 

diante dos conflitos que surgem. 

Por fim, Contreras (2002) fala sobre a transposição do profissional reflexivo ao 

intelectual  crítico,  que é algo mais  complexo do que uma reflexão sobre as práticas 

docentes. Como o autor diz,
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[é] a fraqueza ou insuficiência de argumentação do profissional reflexivo que 
conduz  à  busca  de  uma  concepção  que,  sem renunciar  ao  que  anuncia  a 
pretensão reflexiva (uma prática consciente e deliberativa, guiada pela busca 
da  coerência  pessoal  entre  as  atuações  e  as  convicções),  dê  conta  dessas 
preocupações em relação a qual deveria ser a orientação para a reflexão do 
professor (CONTRERAS, 2002, p. 134)

Por ser algo mais complexo, o intelectual crítico precisa pensar e se envolver em 

debates e discussões sobre as pluralidades e desigualdades, além de pensar sobre todas 

as condicionantes envolvidas na prática docente. 

Liston e  Zeichner  (1996) apontaram em seus estudos os  limites  da teoria  de 

Schön. De acordo com esses autores: 

[a]  prática  reflexiva  competente  pressupõe  uma situação  institucional  que 
leve a uma orientação reflexiva e a uma definição de papéis, que valorize a 
reflexão  e  a  ação  coletivas  e  orientadas  para  alterar  não  só as  interações 
dentro da sala de aula e na escola, mas também entre a escola e a comunidade 
imediata e entre a escola e as estruturas sociais mais amplas (LISTON & 
ZEICHNER, 1996, p.81).

Desta  forma,  como Contreras  (2002) e  Liston  e  Zeichner  (1996)  afirmam,  a 

teoria de Schön não dá suporte total a uma análise que ajude a compreender em que 

perspectivas  esta reflexão,  que questiona os limites  institucionais,  pode levar  a uma 

rediscussão  das  concepções  básicas  da  análise  e  valorização  que  os  profissionais 

possuem. 

Há, porém, alguns procedimentos sugeridos por Richards e Nunan (1990) que 

despertam a reflexão sobre a prática, são eles: o uso de diários (BAILEY, 1990) e o 

learning logs (PORTER et al, 1990). De acordo com Bailey (1990), o estudo de diário é 

a primeira conta pessoal do ensino e aprendizagem de línguas, uma vez que, através de 

registros diários,  a pessoa pode ter  acesso a acontecimentos  passados e assim poder 

analisá-los. Já os learning logs é outro tipo de registro onde a pessoa se descobre através 

da escrita (PORTER et al,  1990). Ambos os procedimentos despertam a reflexão no 

professor  de  língua  estrangeira  e  são  indicados  como  instrumentos  relevantes  para 

provocar a reflexão do professor. Sobre os diários e os  learning logs, discutirei com 

mais precisão no capítulo dois.  

Lopes e Carvalho (2009, p. 2), com base em Freitas (2005), diz que é através da 

reflexão que o professor de língua estrangeira é “capaz de construir o conhecimento (...) 

sobre  as  relações  que podem existir  entre  sua  prática/experiência  de  sala  de aula  e 

aprendizagem  do  aluno”.  Almeida  Filho (2005,  p.  94)  acrescenta  que  “o  professor 

precisa  desenvolver  uma  competência  profissional  capaz  de  fazê-lo  conhecer  seus 
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deveres, potencial e importância social no exercício do magistério na área de línguas”. 

Ou seja, é preciso que o professor tenha uma ação reflexiva sobre sua prática e suas 

crenças de forma que saiba reconhecer e desvendar o que subjaz suas ações na sala de 

aula. Sobre crenças e discurso discuto com mais precisão no próximo tópico.

1.3 Miscelâneas de teorias: crenças e discurso

No decorrer dos tempos, a atividade de refletir sobre a prática docente se tornou 

algo comum principalmente após as teorias schönianas, que dizem que a reflexão pode 

transformar as ações, as crenças, os discursos, enfim, as condutas do docente em sala de 

aula (GARBUIO, 2006).

Primeiramente, se torna necessária uma discussão prévia sobre o que venha a ser 

crenças. Segundo Price (1969) e Pajares (1992), é difícil  definir  e delimitar o termo 

crenças, pois há várias definições para este termo nas mais diversas áreas. 

No que diz respeito à área de ensino e aprendizagem de línguas, Barcelos (2001, 

p. 73) define as crenças como “opiniões e idéias que os alunos (e professores) têm a 

respeito dos processos de ensino e aprendizagem de línguas”. A autora ainda diz que as 

crenças podem ser pessoais e têm raízes em nossas experiências vividas, sejam elas 

experienciadas como um aprendiz ou como um docente. De acordo com a autora, outras 

definições de crenças “enfatizam mais o aspecto cultural e a natureza social das crenças, 

colocando-as como ferramentas  que ajudam o aluno a interpretar  suas experiências” 

(BARCELOS, 2004, p. 132). Essa autora também afirma que as crenças “se referem à 

natureza da linguagem e ao ensino e aprendizagem de línguas”. 

De acordo com Price (1969), a crença é algo que temos ou possuímos por um 

período curto ou longo de tempo. Para este autor, a crença é “um tipo de conhecimento 

que pode admitir  graus, ou seja, você pode acreditar fortemente,  moderadamente ou 

suavemente em algo” (PRICE, 1969, p. 91). 

Garbuio (2006, p.  90) define que as  crenças  são “um tipo de conhecimento, 

podem ser consideradas verdadeiras sem necessariamente haver uma base evidente; são 

compreensões psicológicas, afirmações sobre o mundo consideradas verdadeiras”. 

Autores  como  Vieira  (2005),  Borelli  (2006),  Vieira-Abrahão  (2004)  e  Lima 

(2008) usam outro termo para designar crenças: teorias pessoais. Para Borelli (2006), as 

teorias pessoais de um professor se referem ao conhecimento que ele traz consigo, tendo 

sido  construído  a  partir  de  sua  prática,  de  suas  experiências  de  vida  e  de  seus 

17



conhecimentos acadêmicos. Dessa forma, as teorias pessoais ou crenças que o professor 

trás consigo vêm de sua experiência como aprendiz, ser humano e educador.

Barcelos  (2004) diz que o desenvolvimento dos estudos sobre a cognição de 

professores levou à percepção de que as crenças – ou teorias pessoais (LIMA, 2008) – 

mudam de acordo com o tempo, ou seja, são dinâmicas. Além disso, a autora define que 

as crenças são construídas socialmente e se situam em um contexto; são construções e 

reconstruções das experiências do professor; são meios de mediação do conhecimento 

entre  professor  e  aluno;  são  instrumentos  de  empoderamento  ou  obstáculos  para  o 

ensino  e  a  aprendizagem de  uma  língua;  relacionam-se  à  ação  de  forma  indireta  e 

complexa; e, por fim, não podem ser distinguidas de conhecimento muito facilmente.

O professor  de  línguas  estrangeiras  carrega  em si  crenças  sobre  o  ensino  e 

aprendizagem de línguas. Eu, como professora de língua inglesa, tenho crenças sobre 

como  se  aprende  uma  língua  estrangeira.  Concordo  com os  autores  acima,  quando 

dizem que essas crenças, ou teorias pessoais (LIMA, 2006 e 2008), estão ligadas às 

experiências vividas, sejam elas experienciadas como discente ou docente. 

Há,  porém,  outros  fatores  que  estão  ligados  ao  processo  de  ensino  e 

aprendizagem  de  línguas  e,  principalmente,  à  figura  do  professor:  o  discurso.  A 

ferramenta básica do professor de línguas estrangeiras é o discurso. Moita Lopes (1996) 

afirma que as atitudes do professor de línguas estrangeiras são práticas discursivas, uma 

vez que age no mundo através da palavra. O autor ainda nos chama a atenção para o fato 

de que as práticas de ensinar e aprender línguas normalmente representam o discurso da 

sala de aula. 

Moita  Lopes  (1996,  p.  1)  argumenta  que  o discurso  tem sido  compreendido 

como “um processo de construção social, como um processo de co-participação social 

através do qual as pessoas agem no mundo”. Dessa forma, o significado é visto como 

um processo de negociação entre os participantes, e ainda é situado em circunstâncias 

culturais,  históricas  e  institucionais  particulares  nas  quais  os  participantes  estão 

posicionados em relações de poder.

Magalhães  (1996,  p.1)  salienta  que “o professor  de  línguas  estrangeiras  está 

envolvido,  esteja  consciente  ou  não,  em  um  ato  político”.  E  ainda  que  este  deva 

entender sua prática não está separada de práticas institucionais desiguais e de formas 

de  consciência  que  dominam  contextos  fora  da  escola,  isto  é,  dos  modos  como  a 

produção, a distribuição e o consumo são organizados e controlados. Com relação a isto, 
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a  autora  ressalta  a  importância  das  práticas  discursivas  do  professor  de  línguas 

estrangeiras.

Segundo a autora, essas práticas discursivas do professor de língua estrangeira e 

da sala de aula nunca são neutras ou isentas de valores, mas sim repletas de ideologias, 

valores,  crenças  e  práticas  sociais  que  são  compartilhadas  pelos  participantes  do 

contexto escolar e que embasam as formas de agir de professores e de alunos na sala de 

aula  sem  que  estes  tenham  clareza  desse  fato  (MAGALHÃES,  1996).  A  falta  de 

consciência  das práticas discursivas de ambas as partes, principalmente por parte do 

professor de línguas estrangeiras, é comum. Muitos não têm essa consciência acerca do 

processo em que estão inseridos e o efeito que isso pode causar em uma sala de aula.

Acerca  disso,  Moita  Lopes  (1996)  diz  que,  em uma  sala  de  aula,  é  preciso 

questionar as práticas discursivas que silenciam a voz de quem é diferente, inclusive 

desmascarando  as  formas  discursivas  que  a  constroem.  Ou  seja,  é  preciso  que  o 

professor de línguas estrangeiras esteja atento as ideologias que se encontram nos livros 

didáticos, os estereótipos e culturas que subjazem os discursos e textos. 

No  próximo  tópico  apresento  discussões  sobre  a  motivação  no  ensino  e 

aprendizagem de línguas estrangeiras, a questão do método direto nas aulas de língua 

inglesa e o formato de aula PPP.

1.4 Miscelânea de teorias: motivação, método direto e PPP. 

São inúmeros os fatores que interferem no processo de ensino e aprendizagem 

de uma língua estrangeira. São discussões acerca de métodos, técnicas usadas em sala 

de  aula,  material  didático,  capacitação  do  professor,  disciplina,  aspectos  culturais, 

discurso, crenças, motivação e dentre outros. 

No que diz respeito à motivação, Ur (2000) diz que todos os outros fatores são 

importantes no processo de ensino e aprendizagem de LE, porém, a motivação tem um 

papel  fundamental.  Segundo  a  autora,  é  a  motivação  que  faz  com  que  alunos  e 

professores despertem para o sucesso no aprendizado e no ensino de LE. 

Faz-se necessário, conceituar o que venha a ser motivação que,  de acordo com 

Harmer (1983, p, 4), é “um tipo de impulso interno que encoraja alguém a perseguir um 

objetivo  desejado”.  Segundo  esse  autor,  a  motivação  é  classificada  em  dois  tipos 

básicos: motivação extrínseca e motivação intrínseca. 
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Motivação extrínseca é a história de vida da pessoa, suas experiências passadas, 

o  contexto  em  que  ela  está  inserida  e  outros  elementos  alheios  à  sala  de  aula 

(HARMER, 1983). Este autor salienta que a motivação extrínseca é resultante de fatores 

fora da sala de aula, mas o professor também pode influenciar os alunos positiva ou 

negativamente,  ou vice  e  versa,  de acordo com a  sua  própria  postura em relação à 

cultura da língua que ensina. 

A motivação intrínseca é um interesse interno de se realizar algo que produz 

prazer ou bem estar. Ur (2000) corrobora com essa idéia quando diz que a motivação 

intrínseca está relacionada, em geral, ao desejo de investir esforço para aprender, e eu 

acrescentaria, para ensinar, pelo próprio bem estar.

Harmer (1983) aponta que a motivação intrínseca pode ser influenciada positiva 

ou  negativamente  por  condições  físicas,  tais  como  o  número  de  alunos  por  turma, 

iluminação e organização da sala; e pela metodologia utilizada pelo professor. Sobre a 

metodologia e técnicas de ensino de língua estrangeira,  dou ênfase ao método direto 

uma vez que é o método que eu utilizo às vezes durante as minhas aulas. 

O método direto, ou método natural, surgiu em meados do século XIX por meio 

de idéias reformistas que almejavam desenvolver uma nova metodologia de ensino de 

línguas estrangeiras após a observação de como as crianças aprendiam a língua materna. 

Por  acreditarem  que  a  língua  estrangeira  se  dava  da  mesma  forma  como  a  língua 

materna, alguns reformistas o chamaram de método natural. 

Richard  e  Rodgers  (2001)  salientam  que  o  objetivo  deste  método  é  a 

comunicação na língua-alvo. Para se atingir essa comunicação, o aprendiz deve associar 

os  significados  diretamente  com  a  língua  estrangeira,  sem  interferência  da  língua 

materna. Assim sendo, um dos princípios primordiais do método direto é o de ensinar a 

língua estrangeira sem tradução e/ou o uso da língua materna apenas utilizando ações, 

figuras, demonstrações e etc. Além disso, segundo esses autores, há outros princípios 

que dão suporte  a esse método,  por  exemplo,  a  ênfase na aquisição de vocabulário 

através  de  objetos,  figuras  e/ou  demonstrações;  e  a  ênfase  na  pronúncia  e  tópicos 

gramaticais.

Além do método direto, faz-se necessário, tecer algumas considerações teóricas 

sobre o formato de aula PPP, o qual, em associação com o método direto, ainda é muito 

utilizado em sala de aula, e eu, como professora de língua estrangeira, os utilizo – e 

muito – na minha prática. PPP é uma sigla em língua inglesa que significa presentation 

(apresentação), practice (prática) e production (produção). 
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De acordo com Maurer (1997), o primeiro “P”,  presentation (apresentação), se 

refere à fase em que o professor apresenta determinado conteúdo a ser aprendido pelos 

alunos. Há dois tipos de presentation: o modo receptivo e o modo produtivo. Segundo 

aponta  esse  autor,  no  modo  receptivo,  o  professor  apresenta  o  conteúdo  e  o  aluno 

recebe, o processa e o entende, mas não é esperado que o aluno o utilize. Já no modo 

produtivo, o professor apresenta o conteúdo, e se espera que o aluno o utilize de alguma 

maneira.  Em ambos os modos,  há ênfase em regras gramaticais,  de conversação, de 

pronúncia ou de escrita. O aluno usa a língua, mas não de forma comunicativa, apenas 

reproduz os modelos apresentados pelo professor. 

O segundo “P”,  practice (prática),  se refere ao momento em que o aluno faz 

atividades controladas pelo professor. O grau de controle exercido pelo professor varia 

de acordo com cada atividade. 

O último “P” se refere à production (produção). Nessa fase, os alunos praticam a 

língua mais livremente. Conforme salienta Maurer (1997), este é um estágio onde os 

alunos são testados. Por isso, as atividades são realizadas em pares ou em grupos, e os 

alunos desempenham diferentes tarefas e papéis, ou seja, perguntam e respondem para 

dar informações sobre determinado assunto, elaboram diálogos para serem apresentados 

aos colegas, peças de teatro, entrevistas em pares, dentre outras.

Conforme Lima (2006), o PPP caracteriza-se como um procedimento de ensino, 

o qual proporciona o ensino das quatro habilidades por meio de atividades em que a 

língua  é  apresentada  ao  estudante  paulatinamente.  Esse  procedimento,  atualmente 

reconhecido  como uma  abordagem,  objetiva  ensinar  a  ler,  escrever,  falar  e  ouvir  a 

língua-alvo, porém, sem que seja necessário dar instruções formais.

Desta forma, após buscar respaldo na teoria para a realização desta pesquisa, 

mostro, no próximo capítulo, a metodologia utilizada neste estudo.
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CAPITULO II

METODOLOGIA

Este capítulo  está  dividido  em quatro  partes.  Na primeira,  faço uma concisa 

discussão acerca do método de pesquisa,  o estudo de caso. Na segunda, descrevo o 

contexto em que esta pesquisa foi desenvolvida. Na terceira parte, há a descrição dos 

participantes. Na quarta parte, apresento os procedimentos e os instrumentos da coleta 

de dados e, em seguida, as entrevistas realizadas com duas professoras e o diretor da 

instituição. E por fim, apresento os procedimentos adotados para a análise dos dados.

2.1 O estudo de caso 

Na  Lingüística  Aplicada,  o  estudo  de  caso  tem  sido  utilizado  “como  uma 

ferramenta na investigação do desenvolvimento lingüístico de aprendizes de primeira e 

segunda língua”  (NUNAN, 1992, p.  78).  É definido  em termos  de uma unidade  de 

análise, ou seja, de um caso, que pode ser uma sala de aula, um professor, uma escola, 

podendo ser também, um construto, por exemplo, um programa de ensino (JOHNSON, 

1992; NUNAN, 1992).

O estudo de caso, segundo Nunan (1992), é a investigação de uma instância no 

contexto em que ela ocorre. Por possuir uma natureza contextualizada, e também por 

utilizar  vários  métodos  de  coleta  de  dados,  essa  metodologia  de  pesquisa apresenta 

características semelhantes às da etnografia. Ambos têm a preocupação de retratar um 

fenômeno em um contexto particular, de fornecer mais do que descrições e, também, de 

apresentar  dados  suficientes  para  o  leitor  tirar  conclusões  além  das  apresentadas 

diretamente pelo pesquisador (NUNAN, 1992). Porém, os dois se diferem no que diz 

respeito ao tempo de duração da pesquisa, sendo que a etnografia demanda mais tempo 

e trabalho de campo.

Telles  (2002)  diz  que  freqüentemente  os  estudos  de  casos  são  descritivos, 

podendo ser também narrativos.  O autor afirma ainda que os estudos de casos “são 

utilizados  quando  o  professor-pesquisador  deseja  enfocar  um  determinado  evento 



pedagógico,  componente ou fenômeno relativo à sua prática profissional”  (TELLES, 

2002, p. 108). 

Nunan (1992) considera o estudo de caso “híbrido”,  pelo fato de ele  utilizar 

vários  métodos  de  coleta  e  de  análise  de  dados,  não  se  restringindo  a  um  único 

procedimento.  Entretanto,  Johnson  (1992)  afirma  que  os  estudos  de  caso  são 

principalmente qualitativos, podendo também apresentar características quantitativas. 

Acerca  da  coleta  e  análise  de  dados,  Telles  (2002,  p.  109)  nos  diz  que  “o 

professor-pesquisador  freqüentemente  formula  sua  própria  questão  de  pesquisa, 

geralmente a partir da observação de sua prática pedagógica e profissional”. E no que 

diz respeito aos procedimentos de análise de dados, o autor afirma que o professor-

pesquisador poderá examinar os dados e extrair temas ou questões variadas, buscar por 

indícios de padrões e tentar explicá-los (TELLES, 2002). 

Esse mesmo autor ainda nos chama a atenção para o papel do pesquisador. Para 

ele, o pesquisador

deve determinar seu grau de envolvimento com o(s) envolvido (s) no caso. Se 
ele próprio estiver incluído no mesmo, deverá ter momentos de aproximação 
dos  participantes  e  momentos  de  distanciamento  para  poder  realizar  suas 
reflexões e adquirir diferentes perspectivas  de envolvimento (graus de não 
familiaridade) para produzir múltiplos significados das ocorrências do caso. 
(TELLES, 2002, p. 108)

Dessa  forma,  com  o  papel  do  pesquisador  definido,  os  instrumentos  e 

procedimentos para análise de dados, Telles (2002) nos fala sobre os resultados. Para o 

autor, os resultados “podem levar outros professores, leitores dos relatórios dos estudos 

de  caso,  a  reflexões  sobre  seus  próprios  contextos  de  trabalho  e  sala  de  aulas” 

(TELLES, 2002, p. 110). 

Segundo Nunan (1992), há várias vantagens de se adotar o estudo de caso. Em 

primeiro  lugar,  na  comparação  com outros  métodos  de  pesquisa,  o  estudo  de  caso 

permite  uma  expressão  mais  viva  da  realidade,  já  que  provavelmente  atrairá  várias 

pessoas que se “identifiquem com os assuntos e preocupações levantadas” (NUNAN, 

1992, p. 78). Além disso, o autor aponta outra vantagem do estudo de caso pelo fato de 

poder “representar uma multiplicidade de pontos de vista” e de poder “oferecer apoio 

para interpretações alternativas” (NUNAN, 1992, p. 78). 

Tudo posto, descrevo, na próxima seção, o contexto da pesquisa.
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2.2 O contexto da pesquisa

Esta pesquisa foi realizada em uma instituição regular privada na periferia de 

Goiânia. A escolha por essa instituição não foi aleatória, uma vez que é o local onde 

atuo profissionalmente e onde tenho duas turmas de jardim II na Educação Infantil. Na 

sala do jardim II no turno matutino, tenho 15 alunos e, na sala do turno vespertino, são 

18 crianças. Ambas as turmas são heterogêneas, uma vez que a idade e a quantidade de 

meninos e meninas estão relativamente distribuídas.  

A instituição oferece serviços na área da Educação Infantil, Ensino Fundamental 

e Médio. A coordenação pedagógica da escola está dividida em duas partes: Educação 

Infantil  e  Ensino  Fundamental  sob  a  orientação  de  uma  coordenadora  formada  em 

Pedagogia  em  instituição  particular,  e  o  Ensino  Médio  sob  a  supervisão  de  outra 

coordenadora formada em Geografia por uma instituição particular. 

O espaço físico da instituição é considerado agradável e médio, uma vez que 

possui  uma  quadra  de  esportes  coberta,  cantina,  pátios,  biblioteca,  salas  amplas  e 

arejadas,  parquinho  para  Educação  Infantil  e  Ensino  Fundamental.  Enfim,  todos  os 

aparatos e instrumentos legais para uma escola funcionar de forma adequada.

Na próxima seção dou ênfase aos participantes envolvidos nesta pesquisa.

2.3 Os participantes

Participaram  desta  pesquisa,  como  informantes  e  co-participantes,  duas 

professoras titulares das salas do jardim II e o diretor da instituição. Para preservar suas 

identidades, eles serão identificados pelos pseudônimos escolhidos por eles próprios: 

Liz  e  Mary,  as  professoras e,  John, o diretor.  Porém,  o foco desta  pesquisa foi  em 

minhas aulas e em minha prática como professora de língua inglesa no contexto descrito 

anteriormente. Atuei nesta pesquisa como professora pesquisadora e foi investigada a 

minha atuação e as minhas aulas de língua inglesa. 

Tenho 25 anos,  sou licenciada em Letras Português/Inglês em uma instituição 

pública de Goiânia. Graduei-me em 2007, mesmo ano que iniciei minha prática docente 

na Educação Infantil e Ensino Fundamental I – que compreende da alfabetização ao 5º 

ano. Optei por iniciar minha prática docente neste contexto, pois me foi oferecida esta 

oportunidade  quando não tinha  nenhuma experiência,  e  assim enfrentei  essa chance 

como um desafio,  pois  assim iria  aprender  na prática  a  dar  aulas  de  língua inglesa 
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mesmo sendo para crianças. No início da prática, foram surgindo muitos conflitos, pois 

estava atuando em um contexto que não havia visto durante meu curso de formação. Em 

busca  de  teorias  e  metodologias  para  se  ensinar  crianças,  iniciei  um  curso  de 

especialização  em Lingüística  Aplicada  ao  ensino  de  línguas  estrangeira  no  ano de 

2009.

Com relação aos co-participantes que me auxiliaram na coleta de dados para a 

realização desta pesquisa, as duas professoras trabalham na instituição há cerca de cinco 

anos. Liz, professora do jardim II turno matutino, tem 28 anos, é solteira e licenciada 

em Letras-Português/Inglês em uma instituição superior particular de Goiânia. Mary, 

professora do jardim II turno vespertino, tem 30 anos, é casada e formada em Pedagogia 

em uma instituição superior particular de Goiânia. Ambas, trabalham no Jardim II em 

turnos diferentes e dizem amar o que fazem. O diretor da instituição, John, tem 50 anos, 

é solteiro, graduado no curso de Matemática e fez especialização em Psicopedagogia em 

uma instituição superior privada de Goiânia. 

Na realização desta pesquisa, me centrei na reflexão sobre a minha prática no 

que  diz  respeito  às  minhas  aulas  nas  salas  da  Educação  Infantil,  Jardim II.  Como 

instrumento e suporte para realização deste estudo, utilizei diários (BAILEY, 1990), nos 

quais  relatei  as  minhas  sensações  e  as  minhas  percepções  acerca  das  aulas  neste 

contexto especifico. 

Sobre o uso dos diários, que fazem parte dos instrumentos da coleta de dados, 

discuto com mais precisão na próxima seção.

2.4 Os procedimentos e instrumentos da coleta de dados e análise

No final de maio de 2009, iniciei a coleta de dados através da escrita de diários 

(BAILEY, 1990), nos quais fiz descrições (notas descritivas) e anotei percepções (notas 

reflexivas) sobre doze aulas aplicadas nas salas do jardim II. A coleta se deu até o início 

do mês de setembro nas turmas do jardim II matutino e do vespertino. Para facilitar a 

referências a essas notas, adotei a seguinte denominação: (ND) para notas descritivas e 

(NR) para notas reflexivas. Cada uma delas seguida de um número que indica a ordem 

em  que  ocorreram.  Sendo  assim,  respectivamente,  (ND1)  e  (NR1)  se  referem  às 

primeiras notas descritivas e reflexivas e, assim sucessivamente.

Segundo  Vieira-Abrahão  (2006,  p.  226),  os  diários  são  uma  alternativa  ou 

suplemento para a coleta  de dados,  no qual “o pesquisador observa e escreve notas 
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objetivas e sucintas que serão retomadas (...). Eles promovem relatos contínuos com as 

percepções dos eventos e questões críticas que se sobressaem no contexto de sala de 

aula”.  Os  diários  são,  segundo  Bailey  (1990),  um  gênero  de  pesquisa  e,  portanto, 

atualmente, fazem parte de pesquisas sobre a sala de aula.

Nessas  pesquisas,  os  estudos  de  diários  se  fazem  necessários  uma  vez  que 

auxiliam em pesquisas sobre linguagem ou em pesquisas pedagógicas. De acordo com 

Bailey (1990), os estudos de diários têm três finalidades principais: eles servem para 

documentar (1) experiências acerca do aprendizado de uma língua, (2) as reações de 

estudantes e professores no meio acadêmico, (3) experiências acerca do ensino de uma 

língua. Dessa forma, o estudo de diários pode ser feito por um aluno que queira analisar  

o  seu  aprendizado  em uma  língua  e/ou  por  um professor  que  queira  pesquisar  sua 

própria prática.

Bailey (1990) nos chama a atenção para a relevância do uso de diários para o 

desenvolvimento  do  professor,  no  caso  o  de  língua  estrangeiras.  Segundo  ela,  “o 

professor  novato em diários  deve se sentir  livre  para refletir,  experimentar,  criticar, 

duvidar, expressar frustração, e levantar questões sobre o que está no diário” (BAILEY, 

1990, p. 218). Além disso, a autora fala sobre as duas fases para conduzir um estudo de 

diário: (1) fazer entradas diárias e (2) analisar os dados qualitativos provenientes das 

entradas diárias. 

Essa mesma autora ainda nos diz sobre os principais passos para realizar um 

estudo de diário. O primeiro passo é a pessoa que faz o diário fornecer a história de 

ensino e aprendizagem de língua, ou seja, dizer como tudo aconteceu. O segundo passo 

diz respeito à veracidade e a precisão que o escritor descreve os eventos, detalhes, e os 

sentimentos sobre a experiência diária. O terceiro passo é quando há a revisão do que 

foi  escrito  para  uma versão  pública  do  diário,  de  forma  a  clarear  o  significado  no 

processo. O próximo passo é quando o diarista estuda as entradas no diário procurando 

por eventos significantes. É possível a participação de terceiros na análise das entradas 

do diário. E por fim, com a seleção dos eventos relevantes no que diz respeito ao ensino 

e aprendizagem de língua, faz-se a interpretação e discussão dos dados no estudo de 

diário final. Após seguir esses passos para fazer um diário de estudo, torna-se viável a 

analise de dados e assim validar os dados para a pesquisa. 

Seguindo os pressupostos teóricos de Bailey (1990), fiz os meus diários a partir 

do  final  de  maio  e  finalizei-os  no  início  de  setembro  de  2009.  Nos  meus  diários, 
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expressei os meus sentimentos, reações, frustrações sobre a minha prática docente na 

sala do jardim II.

Logo  em  seguida,  entrevistei  os  três  co-participantes  que  me  auxiliaram  a 

desenvolver  o  trabalho  e  contribuíram  para  a  compreensão  do  contexto.  Essas 

entrevistas ocorreram na primeira semana de novembro e eram do tipo semi-estruturada, 

ou seja,  as perguntas  não eram totalmente  estruturadas  e  fixas.  As perguntas  foram 

elaboradas a fim de desvelar o perfil dos participantes, a formação destes, a instituição 

em que estudaram, a prática em sala de aula,  a opinião deles sobre ser chamado de 

tia/tio pelos alunos. Além dessas perguntas, o diretor foi questionado sobre os motivos 

para  inserir  o  ensino  de  língua  inglesa  na  Educação  Infantil.  Para  identificar  as 

entrevistas, utilizei  apenas o símbolo (E) seguido do pseudônimo do participante e a 

data em que elas ocorreram.

Ainda foi feita a análise de minha aula típica nesse contexto. Denominei essa 

descrição de (AT). Dessa forma, para a análise dos dados, utilizei as notas descritivas e 

reflexivas sobre as aulas, as entrevistas e a descrição de uma aula típica minha nas salas 

do jardim II.

No próximo capítulo,  apresento  a  análise  dos  dados  coletados  por  meio  dos 

instrumentos descritos nessa parte.
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CAPÍTULO III

ANÁLISE DOS DADOS

Este capítulo é composto por três partes. Na primeira, apresento a descrição e 

análise de uma de minhas aulas típicas. Em seguida, apresento a descrição das aulas e as 

notas reflexivas sobre elas. E por fim, na última parte, reflito sobre o uso da expressão 

tia de inglês pelos alunos e o que ela representa para mim.

3.1 Descrição e análise de uma aula típica: o uso do PPP 

Planejar uma aula de língua inglesa para as turmas de jardim II não é nada fácil.  

É preciso pensar em todas as possibilidades de apreender a atenção dos alunos e, ao 

mesmo tempo,  desenvolver  técnicas  para se ensinar  a  língua-alvo.  Essa dificuldade, 

muitas vezes, se deve ao fato de não aprendemos a lidar com essa realidade durante a 

formação acadêmica. 

Em geral, quando planejo uma aula para o jardim II, penso em cada rostinho que 

estará  presente  na  aula,  como cada  um irá  agir  e  reagir  durante  a  apresentação  ou 

atividades  propostas  por  mim.  Primeiramente,  penso  no  objetivo  geral  e, 

consequentemente, nos objetivos específicos de cada atividade. Em seguida, usando o 

formato  de  aula  PPP  1(Presentation,  Practice,  Production),  desenvolvo  atividades, 

brincadeiras,  jogos  que  vão  ao  encontro  dos  objetivos  definidos  anteriormente.  No 

momento  da  elaboração  das  aulas,  surgem dúvidas,  como o  que  fazer  para  ensinar 

determinado conteúdo, que tipo de atividades utilizar,  se elas são relevantes para os 

alunos, dentre outras. A minha preocupação primordial é sempre trazer elementos do 

cotidiano dos alunos para a sala de aula. Por isso, utilizo jogos, brincadeiras, histórias, 

vídeos, músicas e o conhecimento de mundo dos alunos, a fim de levá-los a conhecer e 

a utilizar a língua-alvo – ainda que seja uma única palavra. 

[1] Na aula de 14 de agosto, apresentei as cores por meio de uma história 
sobre  o  arco-íris.  Primeiramente,  eu  fiz  um  warmer (atividade  de 

1 Optei pela não tradução dos termos do PPP em inglês, pois creio que assim a leitura flui melhor. 



aquecimento), e utilizei um flashcard (figura) de um arco-íris. Perguntei 
aos alunos se alguém já havia visto um  rainbown,  em qual lugar  ele 
aparecia, em qual momento ele aparece e etc. Em vez de usar a palavra 
arco-íris em português,  eu substitui pela palavra em inglês.  Optei por 
esse  comportamento  nas  aulas,  pois  acredito  que  fica  mais  fácil  o 
entendimento do significante arco-íris a partir do momento que mostro a 
figura também. Contei  e apresentei  a história  em inglês  e mostrei  as 
figuras do livro aos alunos. Em seguida, perguntei a eles quais eram as 
cores  do  arco-íris,  o  que  encontramos  no  final  dele  e  etc.  Nesse 
momento, dei  ênfase às cores em inglês.  Pedi que eles repetissem os 
vocabulários apresentados. Na seqüência, propus que eles se sentassem 
em grupos de três ou quatro colegas e forneci cartolinas para que eles 
produzissem e  desenhassem um  rainbown.  Foi  utilizada tinta  guache 
para  a  produção  desta  atividade.  Eu  dei  as  instruções,  dizendo,  por 
exemplo, “the first color of the rainbown is red...”, e traduzia a frase em 
seguida, mas não traduzia a cor para o português. Apenas, mostrava a 
figura da cor em questão. (AT, 14/08/2009)

[2] Na aula seguinte a essa, fiz o  warmer com a brincadeira “The elephant  
says...” a fim de revisar as cores em inglês vistas na aula anterior. Creio 
que uma brincadeira para revisar  a aula anterior é uma boa estratégia 
para se conseguir algo a posteriori. Em seguida, propus um exercício no 
livro como prática do que estávamos estudando. Nesse exercício, dei as 
instruções em português: “Circulem o objeto que é Brown”. Não falava o 
nome das cores em português, apenas em inglês. Em seguida, entreguei 
uma cópia de uma atividade para cada um na qual os alunos teriam de 
marcar a opção correta para a pergunta: “What color is the banana?” e 
pintar o desenho. Dei as instruções, os alunos responderam e em seguida 
pintaram o desenho. (AT, 21/08/2009)

Considero que essas duas aulas descritas seguem o formato PPP, uma vez que 

utilizei as três etapas descritas por Maurer (1997). No fragmento [1], fiz um  warmer 

(atividade de aquecimento) e mostrei a figura de um rainbown. A etapa de presentation 

(apresentação) ocorreu no momento que eu contei a história aos alunos. Já a parte de 

practice (prática)  sucedeu  quando eu  pedi  aos  alunos  que  repetissem o vocabulário 

oralmente.  E por fim,  a última etapa,  production (produção),  aconteceu quando eles 

pintaram o  rainbown nas cartolinas, atividade esta que foi controlada pela professora. 

No fragmento [2], é possível observar que foi dada ênfase à etapa de practice (prática), 

na qual foram propostas atividades do livro e de folha. 

Aderi ao formato de aula PPP por ser algo que me permite uma apresentação de 

itens lingüísticos e gramaticais, seja de forma receptiva ou produtiva para os alunos, ou 

seja,  de  forma  mais  explícita.  Além  disso,  esse  formato  de  aula  me  auxilia  no 

desenvolvimento de atividades controladas, uma vez que os alunos de jardim II estão 

condicionados  a  sempre  fazer  alguma  coisa.  E  ainda,  me  dá  suporte  para  produzir 

atividades com os alunos.
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Acredito que esse formato  PPP funcione no contexto em que eu atuo, mesmo 

sendo criticado por estudiosos contemporâneos da área do ensino de línguas, uma vez 

que é uma estrutura rígida que guia o professor, principalmente aquele inexperiente, a 

desenvolver  sua  aula,  a  ensinar  itens  lingüísticos  e  gramaticais  aos  alunos  e  a 

desenvolver  atividades controladas  e semi controladas.   Dessa forma,  creio que este 

formato de aula, auxilie no desenvolvimento e aprendizagem de uma língua estrangeira, 

segundo os moldes tradicionais onde se dava ênfase à parte gramatical da língua, como 

o método de gramática tradução e o método direto (RICHARDS & RODGERS, 2001).

3.2 Notas descritivas e reflexivas: miscelânea de ideias  

Nessa parte, apresento algumas reflexões e discussões sobre minha prática com 

base nas notas descritivas e reflexivas.

Quando iniciei a escrita dos diários, no final de maio de 2009, a fim de coletar os 

dados para esta pesquisa, senti que era uma perda de tempo ter que anotar detalhes, às 

vezes, irrelevantes, ou mesmo descrever as aulas sendo que pareciam estar claras e bem 

feitas de acordo com os planos de aula desenvolvidos. Como estava equivocada. É nas 

pequenas coisas e detalhes que podemos visualizar nuances que definem e auxiliam na 

construção de uma identidade,  de crenças seja como aprendiz ou professor, e dentre 

outros.

Na aula do dia 22 de maio, eu ensinei  parts of the house (partes da casa) em 

ambas as turmas, matutino e vespertino. Nos fragmentos [3] e [4], eu expresso o meu 

comportamento em ambas as salas:

[3]  No  período  da  manhã,  os  alunos  do  jardim  II  estavam  um  pouco 
sonolentos. Cumprimentei-os em inglês e alguns responderam com a voz 
alta, outros com a voz baixa, “hello, good morning!”. Conversei com eles 
sobre onde eles moravam, se era em uma “house” ou em “apartament”. 
[...] (ND1, 22/05/2009)

[4]  No  período  da  tarde,  as  coisas  foram  bem diferentes.  Os  alunos  me 
recepcionaram  de  forma  carinhosa.  Eles  gritavam  a  frase  “a  tia  de 
inglês...ahhh olha a tia de inglês...”. Eu entrei na sala toda elétrica com a 
recepção calorosa.  Cumprimentei-os em inglês, e alguns responderam 
até gritando. Foi até engraçado. [...] (ND1, 22/05/2009)

Com relação ao meu comportamento, vejo que ajo de forma diferente em ambas 

as salas e isso ocorre devido ao ritmo das turmas. Também, é interessante observar que 

há  certa  afinidade  com  a  turma  vespertina.  Sinto-me  mais  a  vontade  de  fazer 
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brincadeiras,  pular,  e investir  mais tempo em atividades com a turma da tarde,  pois 

percebo que eles me correspondem de forma calorosa e participativa. 

Na aula do dia 29 de maio, é possível ver minha mudança de comportamento em 

ambas às salas do jardim II:

[5] Na turma do turno matutino, eu cheguei cumprimentando-os de forma 
calorosa,  mas alguns estavam com sono e poucos responderam ao meu 
“good  morning!”.  Um  tremendo  “balde  de  água  fria”[...]  (ND2, 
29/05/2009)

[6] No turno vespertino, eu agi  diferente.  Cumprimentei como sempre em 
inglês,  e  perguntei  “quem aqui  almoçou  arroz  e  feijão?”,  ai  ouvi  um 
“good afternoon” bem alto, quase gritado! Como sabia que eles são bem 
mais  elétricos,  levei  figuras  geométricas  de  triângulos,  círculos, 
retângulos  e  pedi  que  eles  criassem  algo  com  as  figuras  [...]  (ND2, 
29/05/2009).

Como  a  motivação  é  algo  determinante  em  uma  aula  de  língua  inglesa! 

Conforme diz  Reid  (1987),  cada  aluno têm um estilo  e  estratégia  de  aprendizagem 

diferente de outro aluno e isso se deve à história de vida de cada um e principalmente à 

motivação para aprender outra língua. Segundo esse autor, há várias pesquisas na área 

da lingüística que demonstram o fator da motivação como algo relevante no ensino e 

aprendizagem de línguas. 

Além  da  motivação  dos  alunos,  há  a  necessidade  de  se  ressaltar  a  minha 

motivação enquanto professora das duas turmas.  No fragmento [6], vejo que sempre 

estou mais motivada no turno vespertino, pois o comportamento dos alunos faz com que 

eu mude de comportamento também. E esse interesse por parte deles faz com que eu 

busque sempre atividades mais dinâmicas e que se adequem a eles.  

Levando em consideração essas idéias, vejo que me sinto afetada positivamente 

de forma calorosa quando entro na sala do turno vespertino. Como disse anteriormente, 

a alegria, a vontade de querer aprender sempre mais por parte dos alunos, me motiva a 

sempre fazer diferente e levar coisas mais dinâmicas a eles. Porém, me sinto totalmente 

desnorteada e desmotivada no turno matutino quando entro na sala com toda motivação 

e não sou correspondida pelos alunos. É como eu digo acima no fragmento [5], a atitude 

dos alunos é “um balde de água fria” que esfria minha motivação e, conseqüentemente, 

o meu comportamento com eles. 

De fato, ajo diferentemente em ambas as salas. É uma coisa automática que faço 

e não reflito sobre as minhas ações. Parece que sou levada a agir assim devido à energia 

que recebo. É como se fosse um movimento de ação e reação: ação por parte dos alunos 
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e reação por minha parte. Tenho essa reação por que me sinto mais à vontade no turno 

vespertino,  não  sinto  nenhum  pudor  de  ficar  pulando,  dançando,  cantando  e/ou 

representando como se fosse uma atriz, pois faço isso como uma forma de despertar a 

atenção deles para o aprendizado de língua inglesa de forma divertida e descontraída. 

Há, porém, outro fator que influencia e talvez explique este fenômeno. Na turma 

da tarde, a professora do jardim II, uma pessoa muito dinâmica e alegre, sempre me 

auxilia e dá dicas sobre os alunos. Ela sempre acompanha as minhas aulas, dialoga e 

sugere atividades que auxiliem na aprendizagem de língua inglesa para os alunos. Ou 

seja, há um diálogo entre nós duas, como é proposto por Zeichner (1996) que ressalta a 

importância do diálogo a fim de se refletir sobre a prática. Vejo que há uma pequena 

reflexão sobre a minha ação e a minha prática na sala do turno vespertino com o auxílio 

dessa professora. Embora ela não seja formada em inglês, ela possui uma experiência e 

formação para lidar com crianças, e assim me auxilia a elaborar atividades que sejam 

mais próximas da realidade dos alunos do jardim II.

No fragmento [7], ressalto a forma que os alunos fazem as atividades do livro 

nas aulas de língua inglesa:

[7] vejo que eles praticaram e fizeram as atividades, mas talvez fizeram isso 
de  forma  induzida,  pois  o  livro  adotado  é  muito  superficial  e  lógico 
demais. As atividades sempre são de circular, de ligar, atividades que não 
fazem  o  aluno  pensar,  mas  só  reproduzir.  Não  acredito  que  todos  os 
alunos tenham aprendido metade dos vocabulários apresentados por mim 
uma  vez  que  alguns  não  conheciam  nem  na  língua  materna.  (NR2, 
29/05/2009).

Os alunos fazem os exercícios do livro utilizado nas aulas de inglês de maneira 

automática, logo não há uma discussão com eles sobre as ideologias nos discursos que o 

livro trás, como é visto nas ideias de Moita Lopes (1996). Como o livro não promove 

discussões acerca das ideologias, eu também não o faço uma vez que não havia pensado 

nisso antes devido a minha inexperiência com o contexto da Educação Infantil.  

Nos fragmentos a seguir, percebe-se a questão da prova de língua inglesa na sala 

do jardim II:

[8] Nas duas turminhas, eu apliquei uma “provinha”, exercícios da matéria 
que havíamos visto no segundo bimestre. Tinha desenhos, e atividades de 
ligar e circular. A turminha da manhã enrolou para fazer, já na turma do 
vespertino  deu  tempo  de  brincar  de  “estátua”  com  eles.  (ND5, 
19/06/2009). 

[9] É um absurdo aplicar uma provinha para crianças de jardim II.  Adotei 
esse tipo de postura devido cobranças por parte da coordenação, mas para 
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mim não há por que aplicar uma “prova” para o Jardim II. Creio que isso 
não seja um instrumento para medir conhecimento adquirido e aprendido. 
E o que fica para os outros dias do ano, para o tempo de sala de aula e  
convivência entre os alunos do Jardim II? Os alunos de ambas as salas 
fizeram essa atividade como se fosse uma outra qualquer. Ainda bem que 
não sabem do peso e da responsabilidade dos significantes  “Prova” ou 
“teste”. (NR5, 19/06/2009)

Embora seja comum a avaliação tradicional em uma escola regular, na sala do 

jardim II é algo inusitado. De acordo com a política pedagógica da escola, a avaliação 

do conhecimento do aluno é feita por meio de uma “provinha”. No entanto, creio que 

esse não deveria ser o único instrumento para medir  o conhecimento adquirido e/ou 

aprendido. É sim um instrumento de avaliação, mas não de todo o processo avaliativo 

durante um bimestre. Dessa forma, a avaliação deveria ser processual, ou seja, avaliar o 

desempenho do aluno ao longo do ano ou do semestre,  levando em consideração os 

diferentes estilos de aprendizagem de cada aluno. 

Na aula do dia 07 de agosto, propus uma atividade de confecção de cartõezinhos 

para o dia dos pais: 

[10] A aula desse dia teve como finalidade a produção de cartõezinhos para o 
dia  dos  pais.  Depois  de  conversar  com  os  alunos  sobre  as  férias, 
indaguei a eles sobre a próxima data comemorativa do mês. Um aluno 
me  disse:  “dia  dos  pais!!”  então  propus  a  atividade  sem ao menos  
perguntar o que o father representava para eles. Acho que pequei nessa  
hora,  pois  estava  mais  preocupada  com  o  tempo  e  com  o  produto  
pronto e não com o processo deste. Sairam cartões de tudo quanto é 
jeito, com rabiscos... com letrinhas embaralhadas, mas o importante é 
que  a  atividade  foi  feita.  Não entendo por  que  fui  tão  superficial  e  
objetiva quanto a produção de cartões. Eu me lembro que praticamente  
joguei as frases no quadro e pedi que eles copiassem e escrevessem o  
nome deles junto a frase para o pai. Revendo isso, creio que não agi de  
forma consciente e adequada. (NR7,07/08/2009, grifo meu).

Ao analisar, no fragmento [10], a minha fala: “então propus a atividade sem ao 

menos perguntar o que o father representava para eles”, percebo que agi automática e 

tecnicamente, ou seja, agi de acordo com o que Schön diz sobre o profissional técnico 

que não pára e reflete sobre sua ação em sala de aula. E isso pode se dever ao fato de,  

em geral, o professor de língua estrangeira ter uma formação com base nos pressupostos 

da racionalidade técnica. Nesse paradigma, o professor simplesmente reproduz o que 

lhe  é  ensinado durante  sua  formação  acadêmica.  Minhas  ações,  conforme mostra  o 

fragmento  analisado,  estão  em  total  acordo  com  tais  pressupostos,  visto  que  elas 

refletem, conforme sintetizado por Coracini (1996), minha formação estruturalista e de 

cunho fortemente tecnicista. Percebo que estava mais preocupada com o tempo e com o 
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produto pronto (cartãozinho para os pais) do que com a fase de desenvolvimento. Na 

ânsia de ver o produto pronto, não refleti sobre as conseqüências de minhas ações.

Considerando os conceitos de Moita Lopes (1996) sobre discurso e produção de 

conhecimento,  vejo  que  não  fui  uma  professora  de  língua  inglesa  atenciosa  aos 

diferentes discursos que são veiculados na sala de aula. Eu simplesmente os reproduzi, 

pois  não  me  preocupei  em  ver  os  motivos,  as  razões,  a  ideologia,  os  discursos 

envolvidos para se fazer um cartão para o dia dos pais, se os alunos tinham um pai, se os 

alunos queriam fazer um cartão para ele, e/ou se os pais deles mereciam receber um 

cartão.  Eu  simplesmente  agi  automaticamente  a  fim  de  executar  uma  ação  pré-

estabelecidas e não me preocupei em construir o produto desejado em conjunto com os 

alunos. 

No fragmento abaixo, a crença de que contar histórias facilita a aprendizagem 

se desvela em minhas reflexões sobre a aula de 14 de agosto:

[11] Parece que contar histórias é uma boa estratégia para captar a atenção de 
crianças. Na parte da manhã teve um bom efeito esse tipo de atividade, 
mas na turma da tarde não foi a mesma reação. Sei que peco em aplicar  
algumas atividades para ambas às turmas. Tenho consciência de que são 
duas turmas totalmente diferentes uma da outra. Mas, a questão é que 
não tenho tempo disponível para elaborar planos e atividades para 19 
turmas diferentes umas das outras, e às vezes preciso copiar atividades 
de uma sala para outra, no caso de um Jardim II para o outro. (NR8, 
14/08/2009)

Quando elaborei essa aula, fiquei a imaginar qual seria a melhor forma de se 

ensinar as cores em inglês  para os alunos. Comungando com as ideias de Monteiro 

Lobato presentes em seus inúmeros livros infantis, também acredito que contar histórias 

seja a melhor forma de se ensinar uma criança. Por isso, para ensinar as cores, optei por 

contar  uma  história  sobre  um  rainbown (arco  íris),  uma  vez  que  nessa  história  era 

possível encontrar as cores, o conteúdo daquela aula. 

Nos fragmentos  [12] e [13],  a crença de que  a aprendizagem é mais efetiva  

quando se ensina a partir de elementos do mundo dos alunos, está apresentada a seguir:

[12] [...]Usei figuras para mostrar. A maioria levantou a mão para falar que 
moravam em uma “house”. Após alguns falarem como era a “house” 
deles,  eles  pintaram um desenho  de  uma “house”.  Notei  que  alguns 
estava super empolgados com o desenho, outros nem pintaram.  (ND1, 
22/05/2009)

[13] [...]Só que eles estavam tão ligados,  que tive que dar uma folha para 
cada  um desenhar  como era  sua casa,  como eles  viam a casa  deles. 
Sairam desenhos super interessantes. (ND1, 22/05/2009)

34



A  atividade  proposta  nessa  aula  revela  uma  crença  que  tenho  enquanto 

professora,  a  crença  de  como  ensinar  e  aprender  uma  segunda  língua.  A  partir  do 

momento que solicitei  aos alunos que desenhassem a  house deles, e não uma  house 

qualquer, mas a house onde eles moravam, vejo que subconscientemente acredito que a 

melhor forma de se ensinar algo novo é retirar elementos do mundo dos aprendizes. 

Como diz Freire (1996), é preciso ensinar através e a partir do mundo dos alunos, pois, 

assim se torna mais fácil o ensino do novo, do estranho, da palavra diferente, da língua 

estrangeira. 

Outra de minhas crenças detectadas nos dados é a de que atividades de repetição  

facilitam a aprendizagem de inglês, como se vê no fragmento a seguir:

 [14]  Gosto dessas  atividades  de repetição,  pois  eu  acho que eles  podem 
aprender  a  pronúncia  mais  próxima  da  correta  em  inglês.  (NR9, 
21/08/2009)

De acordo  com Palmer  (1997)  e  Coracini  (1996),  nós  ensinamos  da  mesma 

forma como aprendemos.  O início da formação docente  começa muito  antes da sua 

escolha profissional, nas primeiras experiências enquanto aprendiz (Coracini, 1996, p. 

1). Essa é uma idéia que explica o porquê das minhas escolhas em uma aula de língua 

inglesa. Eu como professora e aprendiz de língua, creio que a aprendizagem se dá por 

meio de várias estratégias, e uma delas é a repetição. A repetição auxilia o aluno no 

desenvolvimento de estruturas fonéticas como a pronúncia e as habilidades de fala. Essa 

estratégia, assim como outras, faz parte da minha história como aprendiz também.

E por fim, no fragmento [15] há a crença de que  o par competente ajuda no  

ensino aprendizagem de língua inglesa, como está apresentado a seguir:

[15] Alguns alunos ajudaram os outros do lado a responderem, eu preferi não 
interferir,  pois  creio  que eles  podem auxiliar  e  aprender  uns com os 
outros. Em outra aula, ouvi um aluno do vespertino explicar o exercício 
do livro para o coleguinha, pois ele não havia entendido da maneira que 
expliquei.  Acho  isso  perfeitamente  natural,  e  acredito  que  eles 
aprendem mais entre eles do que quando estou totalmente no comando. 
(NR9, 21/08/2009)

No fragmento  [15] vejo que tenho a convicção de que outro par  competente 

auxilia  o  aluno na  aprendizagem colaborativa  de língua inglesa.  Segundo Vygotsky 

(1998), a interação da criança com outras mais experientes e/ou adultos favorece seu 

desenvolvimento psicológico de forma mais eficaz. 
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3.3 Diários e entrevistas: o termo tia de inglês 

Nesta  parte,  trago  reflexões  sobre  o  termo  a  tia  de  inglês encontrado  nos 

discursos dos alunos das salas do jardim II matutino e vespertino. A primeira ocorrência 

desse termo surgiu antes mesmo da coleta de dados, já nas primeiras semanas do mês de 

fevereiro. Era chegar à porta da sala do jardim II para dar aula ou mesmo passar perto 

da  sala  deles  que  sempre  ouvia  e  ouço  “olha  a  tia  de  inglês”.  Sinto-me  feliz  e 

entusiasmada quando os alunos me chamam de tia, pois esse termo demonstra o carinho 

e a alegria deles ao pronunciá-lo. 

Na aula  do dia  22 de maio  aparece  o termo  tia  de inglês pela  primeira  vez 

registrada em meus diários, como mostro no seguinte fragmento:

[16] Os alunos me recepcionaram de forma carinhosa. Eles gritavam a frase 
“a tia de inglês...ahhh olha a tia de inglês...”.  Eu entrei  na sala toda 
elétrica com a recepção calorosa. Cumprimentei-os em inglês, e alguns 
responderam até gritando. (ND1, 22/05/2009)

Nesse  dia,  na  sala  do  turno  vespertino,  fui  recepcionada  de  forma  calorosa 

através de uma torcida ansiosa à espera da  tia de inglês. A motivação dos alunos fez 

com que eu me motivasse também como professora, e assim dar uma aula de forma 

totalmente divertida e alegre. Conforme diz Harmer (1983), a motivação é um tipo de 

impulso interno que encoraja alguém a perseguir um objetivo desejado. Dessa forma, 

tenho um impulso interno maior na sala do turno vespertino, pois sei que posso explorar 

mais  a  capacidade  dos  alunos  e  assim  posso  auxiliá-los  no  desenvolvimento  da 

aprendizagem de língua inglesa. 

Na aula do dia 05 de junho, é possível observar o uso acentuado do termo tia de  

inglês na fala dos alunos do jardim II vespertino: 

[17]  Na  turma  da  tarde,  sempre  ouço  o  tal  da  “tia  de  inglês”.  Como  é 
inusitado ouvir essa frase.  Parece  que eles  demonstram afetividade e 
alegria quando dizem essa frase. Fico com pena de pedir para eles me 
chamarem de  teacher por que acho bonitinho o tal da “tia de inglês”. 
Nas outras salas do 1º ano ao 5º ano sempre exijo que me chamem de 
teacher.  Mas,  no jardim II  não é possível  ser  tão firme e autoritária 
assim.  Creio que  tendo afinidade  com a professora  seja  de  qualquer 
matéria,  se  torna  mais  fácil  o  aprendizado  da  matéria.  (NR3, 
05/06/2009)

O termo tia de inglês é apresentado de forma calorosa e eufórica pelos alunos no 

turno vespertino. Nas salas de jardim II eu assumo a identidade de tia, pois é algo que 

soa de forma carinhosa, íntima, talvez até familiar, o que deixa o aluno mais à vontade e 
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sem medo de uma tia que é diferente do convívio deles, pois eles só a vêem uma vez por 

semana. Já nas salas mais adiantadas, eu prefiro usar a minha identidade de  teacher, 

porque os  alunos já  são maiores  e  têm mais  consciência  do que seja aprender  uma 

língua  estrangeira  ou  do  processo  de  aprendizagem,  nem que seja  uma consciência 

mínima do que é a língua inglesa e dos lugares e povos que a falam. Freire (1997) diz 

que a tia é aquela que deve ser boazinha, não questionadora, carinhosa e amorosa como 

uma tia é com os seus sobrinhos. Já a professora é mais questionadora, é aquela que se 

volta contra o sistema dominante, crítica e ama seus alunos e sua profissão (FREIRE, 

1997). No entanto, não me sinto a tia boazinha tão criticada pelo autor, pois apesar de 

assumir essa identidade, meu lado questionador não é sufocado pelo sistema.

Durante toda a coleta de dados para esta pesquisa e no decorrer do ano letivo, 

sempre  ouvi  o  termo  “a  tia  de  inglês”.  Seja  por  afetividade,  alegria,  carinho, 

espontaneidade,  entusiasmo,  diferenciação,  ou  qualquer  outro  significante  aqui  não 

mencionado, esse termo fez a diferença na minha prática docente. Isso porque, por mais 

que eu não tenha sido formada para atuar nesse contexto, foi despertada em mim uma 

vontade de ensinar língua inglesa de forma dinâmica às crianças da Educação Infantil, 

no caso o jardim II. Como diz Paulo Freire (1996), aprende com paixão quem com 

paixão ensina e o sentimento de paixão, de desafio, de novo foi instalado em mim de 

forma que me impulsionou e me impulsiona a desenvolver e refletir cada vez mais sobre 

como  ensinar  língua  inglesa  às  crianças  do  jardim II.  E,  ensinar  é  sem dúvida  um 

desafio que não está prescrito em manuais pré-estabelecidos. 

Nos  fragmentos  a  seguir,  é  possível  verificar  os  pontos  de  vista  dos  demais 

participantes sobre o uso do termo tia de inglês:

[18] Humm... é normal. Eles sempre chamam a professora de educação física 
de “tia de educação física”. Acho que é só pra diferenciar da tia deles 
que sou eu...que fica mais tempo com eles..e a “tia de inglês” ou a “tia 
de  educação  física”...eles  só  a  vêem  de  vez  enquando...  [E,  Liz, 
06/11/2009]

[19] Ah...eu acho que é uma forma de carinho com a outra tia..acho carinhoso 
(...) não..acho que não tem nada a ver...talvez porque eu nunca chamei 
meus tios de tios...não tem nada a ver...é uma forma de carinho e não de 
parentesco.  (E, Mary, 06/11/2009)

[20] Ahh, acho importante, pois é a tia que eles vêem de vez em quando...há 
expectativa por parte deles, acho que esperam sempre algo novo, fora 
do que eles vêem com a tia fixa deles. Talvez, eles a chamam de “tia de 
inglês” para diferenciar das outras tias e tios, como acontece com a “tia 
de educação física”. (E, John, 11/11/2009)
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Nos fragmentos  [18]  e  [20],  Liz  e  John consideram o fato  de os  alunos me 

chamarem de tia de inglês como algo normal, pois eles me chamam assim de maneira a 

me diferenciar das outras “tias” existentes, por exemplo, a “tia de educação física” e a 

tia titular deles. Porém, há um detalhe relevante na fala de John no fragmento [20], 

quando ele diz que “a tia que eles vêem de vez em quando...há expectativa por parte 

deles, acho que esperam sempre algo novo”. Como as aulas de língua inglesa requerem 

mais  dinamicidade  e  por  acontecerem uma vez  por  semana,  acredito  que os  alunos 

esperam ansiosos para ver e fazer algo novo, como diz o John. Mas, é um pouco ilusório 

ter aula de inglês uma vez por semana, pois acredito que uma aula por semana se torna 

inviável  a  desenvolver  um  bom  processo  de  ensino  e  aprendizagem  de  língua 

estrangeira. Acredito que o ensino de inglês seja bem superficial e no nível elementar ao 

mesmo tempo. 

No  fragmento  [19],  a  fala  de  Mary  vem corroborar  o  que  eu  já  havia  dito 

anteriormente  nesse  mesmo  capítulo.  O  fato  de  eles  pronunciarem  tia  de  inglês 

certamente tem por trás, uma carga positiva, de afetividade e/ou alegria. Além disso, 

Mary fala sobre o fato de se chamar “tia” ou “tio”. Para ela, não há nenhum problema 

ou ideologia por detrás do termo  tia. Porém, como Freire (1997) argumenta sobre os 

termos “tia” e “tio”, há sim, uma ideologia que subjaz a esses termos, e faz com que a 

sociedade estranhe, assim, atitudes como greves por parte de “tias” ou “tios”. Ou seja, o 

autor chama atenção para o termo tia que é vista como aquela boazinha, passiva, que 

não  chama  atenção,  e  o  termo  professora,  é  aquela  questionadora,  que  ama  a  sua 

profissão e luta por seus ideais. 

No fragmento [21], trago a fala de John que delimita o perfil da tia de inglês:

[21] A “tia” é aquela que sabe lidar com atenção e carinho com a criança, que 
é  meiga,  atenciosa,  gentil,  doce...  e  a  professora  é  mais  seca,  fria, 
racional... (E, fala de John, 11/11/2009)

Dessa forma, vendo a fala de John é possível dizer que fica claro no discurso 

dele  que  o  significante  “tia”  está  próximo  de  outros  como,  por  exemplo,  “meiga”, 

“atenciosa”, “gentil”, “doce”, enfim, significantes e significados que estão relacionados 

e interligados ao significante tia. E dessa forma, a fala de John mostra e, de certa forma, 

define o perfil da tia de inglês, e ainda vai ao encontro do que Freire (1997) fala sobre a 

ideologia que subjaz a palavra tia.

Neste capítulo descrevi e analisei uma aula típica minha, apresentei discussões 

sobre as descrições e notas reflexivas às aulas de língua inglesa aplicadas nas salas do 
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jardim II de uma instituição escolar particular e regular. E ainda, analisei algumas de 

minhas crenças nas turmas do Jardim II e mostrei reflexões sobre o uso do termo tia de 

inglês nas aulas nas salas do jardim II.

A partir da análise dos dados apresentados, respondo às perguntas de pesquisa 

deste estudo. 

3.4 Retomada das perguntas de pesquisa

a) Qual  é  o  meu  papel  como  professora  de  língua  inglesa  em  uma  sala  de 

Educação Infantil, se não fui formada para isso? 

Durante a minha formação acadêmica, tive contato com metodologias e métodos 

de ensino de língua estrangeira, porém, como já salientei em outras partes deste estudo, 

não tive nenhuma preparação que privilegiasse o contexto da Educação Infantil. Desta 

forma, me formei para ensinar a língua inglesa aos alunos de Ensino Fundamental até o 

Ensino Médio, e optei por trabalhar com o contexto novo, a Educação Infantil.  Sem 

formação  específica  para  esta  área,  busquei  me  aprimorar  em  um  curso  de 

especialização o qual resultou esta pesquisa.

Como professora de língua inglesa,  com formação  superior,  ou como  tia  de 

inglês, como os meus alunos me chamam, tenho papéis a serem desempenhados. Um 

deles que este estudo mostrou foi o de ser motivadora no ensino e aprendizagem da 

língua inglesa. Por se tratar de um contexto específico e peculiar, ensinar língua inglesa 

para crianças da Educação Infantil é algo inusitado. 

Ser motivadora significa, de certa forma, impulsionar e promover o processo de 

ensino e aprendizagem de língua inglesa. Além disso, como Ur (2000) salienta sobre a 

motivação intrínseca, é preciso despertar o desejo de investir esforço no aprender para 

ser algo que traga bem estar ao aluno e ao professor. A autora ainda ressalta que é 

necessário considerar a origem da motivação, que de certa forma vem de uma atitude 

prévia dos alunos de considerarem relevante aprender tanto a língua de determinado 

povo quanto a cultura,  a política e dentre outros aspectos. Neste caso, os alunos do 

jardim II não possuem uma motivação específica para aprender uma língua estrangeira, 

porém, eles possuem curiosidade e interesse pelo novo e pelo estranho, e também não 

há, pois uma idéia de pertença da língua inglesa. Eles brincam com as palavras e os sons 

da língua, sem ao menos se preocuparem se essa língua é deles ou não. Desta forma, os 
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alunos  do  jardim  II  não  possuem  uma  noção  do  que  seja  aprender  uma  língua 

estrangeira, o que subjaz a cultura de ensinar determinada língua, ou ainda que seja a 

noção de seus processos de ensino e aprendizagem de língua. Para eles, a aula de língua 

inglesa  é  um momento  divertido,  diferente,  novo,  pois  elas  se  divertem,  brincam e 

experienciam uma aula diferente e dinâmica. 

Como foi visto nos dados das notas descritivas e notas reflexivas, a motivação 

nas  duas  salas  do jardim II  era  algo totalmente  oposto.  Na sala  do jardim II  turno 

matutino o ritmo era mais devagar devido ao horário, pois a aula de língua inglesa era a 

primeira aula do dia. Entretanto, na sala do jardim II no turno vespertino, a motivação 

era outra, tanto para os alunos quanto para mim, enquanto professora. Sentia-me afetada 

positivamente  ao  entrar  na  sala  do  turno  vespertino,  pois  sabia  que  eles  me 

correspondiam e se propunham a fazer qualquer atividade proposta por mim. E também, 

vale à pena ressaltar, que a vontade deles de aprender a língua inglesa era tamanha, que 

esse fato me impulsionava enquanto professora a sempre inovar e buscar atividades que 

seriam atraentes para eles. 

Desta forma, vejo que o meu papel enquanto professora de língua inglesa nesse 

contexto  em  questão,  é  o  de  ser  motivadora  e  também  mediadora  do  ensino  e 

aprendizagem de língua estrangeira. Pois, mesmo não sendo formada para atuar nesse 

contexto em questão, não é impossível promover o ensino de língua inglesa a crianças 

do jardim II. É preciso apenas, conhecer o contexto e os participantes, ter ferramentas e 

suporte  teórico,  e  assim  buscar  metodologias  e  métodos  que  auxiliem  o  ensino  de 

Língua Inglesa para crianças da Educação Infantil. 

b) O que significa ser tia de inglês? 

Como já mencionei na introdução e análise deste estudo, o termo tia de inglês 

foi à motivação que me fez desenvolver este estudo. Este termo despertou em mim o 

interesse por estudar e desvelar este fenômeno que até pouco tempo eu não tinha noção 

do que  seria.  Os dados,  tanto  nas  minhas  notas  descritivas  e  reflexivas  quanto  nas 

entrevistas cedidas pelos co-participantes, mostraram que esse termo está relacionado ao 

contexto da Educação Infantil, uma vez que todos os professores são chamados de tios 

e/ou tias pelos alunos. 

O  que  ficou  comprovado  na  análise  dos  dados  foi  que  o  uso  do  termo  tia  

demonstra  carinho,  alegria  e  afeto  declarados  por  meus  alunos.  É  como  se  eles 
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estivessem felizes de ter uma aula dinâmica de uma matéria diferente. Além disso, desse 

termo demonstra  uma proximidade,  afinidade  e  até  familiaridade  dos  alunos  com a 

professora de língua inglesa.

O termo tia de inglês foi muito utilizado em ambas as salas do jardim II, porém 

de forma mais acentuada pelo turno vespertino, turma que tinha um ritmo mais rápido 

comparado à turma matutina. Além disso, o que chamou a atenção durante a análise foi 

à  substituição  do meu nome por  tia  de inglês. Os alunos não me chamavam de tia 

Priscilla, raramente o faziam, dando ênfase ao termo tia de/do inglês. Esse fato curioso 

demonstra a perda do meu nome, mas não a minha identidade como pessoa. 

Com relação à minha identidade de  tia, os dados mostraram que nas salas do 

jardim II em ambos os turnos, eu assumo esse papel. Mas, não exatamente como aquela 

definida por Freire (1997). Ser a “tia boazinha” significa querer bem aos meus alunos, 

como se fossem os seus sobrinhos e ter cuidado com o que digo à criança. Contudo, isso 

não me torna uma  tia passiva que não questiona a própria prática, a instituição ou os 

discursos vigentes. 

Com base nos dados, a  tia de inglês  tem o perfil de ser aquela que saber lidar 

com  atenção  e  carinho  com  a  criança  do  jardim  II.  Ela  é  definida  como  meiga, 

atenciosa,  gentil  e  doce.  Não  me  sinto  desapontada  por  ter  sido  formada  para  ser 

professora de língua inglesa e ser chamada de tia de inglês. Sinto-me feliz por saber que 

sou admirada e respeitada por ser a tia que ensina inglês para eles.

c) Quais são as crenças que eu tenho sobre como ensinar e aprender a língua 

inglesa? 

Os  dados  analisados  mostraram  algumas  de  minhas  crenças  como  pessoa  e 

professora de língua inglesa. A partir do momento que exponho o que penso e acredito, 

estou desde já revelando uma crença ou teoria pessoal que possuo e que foi construída a 

partir  de  minhas  experiências  (BARCELOS,  2004;  BORELI,  2006;  PRICE,  1969; 

GARBUIO, 2006, dentre outros).

A primeira  delas vai  ao encontro da idéia  de Monteiro Lobato,  ao dizer que 

contar histórias facilita o aprendizado da criança. Por ser um instrumento lúdico e que 

chama a atenção dos alunos, essa é uma forma contextualizada de se ensinar a língua-

alvo. 
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A crença de que ensinar significa retirar elementos que fazem parte do dia-a-

dia dos alunos vai ao encontro das ideias de Freire (1996). Por exemplo, se os alunos do 

jardim II vivem e gostam de cartoons (desenhos), jogos de vídeo game, histórias, não há 

porque não utilizar essas ferramentas como meio para facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem  da  língua  inglesa.  Percebo  que  é  preciso  despertar  o  interesse  pela 

aprendizagem  através  de  situações  e  coisas  com  as  quais  os  alunos  convivem  no 

cotidiano.

Uma outra crença suscitada na análise é a de que se  aprende a língua inglesa  

através de repetição,  pois penso que é a melhor forma de se estruturar a língua para 

uma  criança  e  promover  a  pronúncia  adequada.  Os  alunos  do  jardim  II  ficam 

maravilhados com os sons da língua inglesa e, de certa forma, se divertem quando os 

pronunciam.  Assim,  vejo  que  essa  abertura  por  parte  dos  alunos  auxilia  no 

desenvolvimento da aprendizagem de língua inglesa.

A  crença  de  que  o  par  mais  competente  auxilia  no  aprendizado  de  língua  

inglesa também foi desvelada durante a análise, coadunando com a idéia de Vygostky.  

Percebi  que  os  alunos,  ao  interagirem uns  com os  outros,  e  às  vezes,  utilizando  o 

vocabulário e as estruturas ensinadas em sala, se ajudavam entre si. 

d)  Como, licenciada em inglês, de que maneira posso contribuir para o ensino e a 

aprendizagem de língua inglesa na Educação Infantil? 

Creio que é possível  se  ensinar  língua inglesa  a  crianças  do jardim II  de forma 

dinâmica e divertida.  Ou seja, eu como professora de língua inglesa,  com formação 

acadêmica e conhecedora das metodologias e métodos de ensino e aprendizagem de 

língua estrangeira,  posso construir  e  desenvolver  princípios  e  métodos  ecléticos  que 

proporcionem o ensino da língua inglesa para crianças da Educação Infantil. Porém, se 

faz  necessário,  o  conhecimento  do  contexto  pela  figura  do  professor  assim como a 

experiência deste nesse contexto.

Não  há,  pois,  uma  receita  formulada,  pronta  e  aplicável.  Porém,  utilizando  os 

conceitos  de  Richards  e  Rodgers  (2001)  e  de  outros  autores  da  área  da  lingüística 

aplicada  ao  ensino  de  línguas  estrangeiras,  é  possível  desenvolver  uma  prática  que 

proporcione a aprendizagem de língua inglesa na Educação Infantil. E com o auxílio de 

teorias  acadêmicas,  o  professor  saiba  desenvolver  práticas  que vão ao  encontro dos 

interesses dos aprendizes. 
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Além  disso,  é  preciso  ressaltar  e  despertar  o  interesse  dos  aprendizes  para  a 

importância  de se aprender  uma língua estrangeira  e  prepará-los  para enxergarem o 

mundo de outra forma, assim como as outras tantas culturas existentes. Claro que os 

alunos de jardim II são muito novinhos para terem essa noção e responsabilidade, mas 

creio  que é  um bom momento  para expô-los  à  língua inglesa,  evitando-se assim,  a 

construção de possíveis preconceitos acerca da língua-alvo.

No próximo capítulo, apresento algumas sugestões para futuros estudos, bem como 

teço as minhas considerações finais.

43



CAPÍTULO IV

CONCLUSÃO

Este  capítulo  está  dividido  em  duas  partes.  Na  primeira  apresento  algumas 

sugestões para futuros estudos, ideias que surgiram após a realização desta pesquisa. Na 

segunda parte, teço as minhas considerações finais.

4.1 Sugestões para futuros estudos  

Neste estudo, foi visto a minha prática enquanto professora de língua inglesa em 

duas salas de jardim II, Educação Infantil. Houve discussões acerca do uso do  tia de 

inglês, termo que me motivou a realizar esta pesquisa, assim como, reflexões sobre as 

minhas crenças, o meu papel como professora e de que forma posso contribuir para o 

ensino e aprendizagem de língua inglesa, mesmo não sendo formada para atuar neste 

contexto. Mediante essas reflexões, surgiram questionamentos como de que forma se 

ensinar a língua inglesa para crianças menores de cinco anos se não há abordagens e 

métodos específicos à esse contexto; como e de que forma se ensinar língua inglesa para 

crianças  com  base  na  abordagem  comunicativa.  Esses  questionamentos  poderão  se 

tornar  tópicos  de  futuros  estudos,  que  privilegiem  o  ensino  de  língua  inglesa  no 

contexto da Educação Infantil e do ensino fundamental, em seus diversos aspectos. 

4.2 Considerações finais 

Acredito que as discussões levantadas durante este estudo se fizeram relevantes, 

principalmente  no  tocante  à  formação  de  professores  de  língua  estrangeira.  Por  ser 

peculiar  o  contexto  em  questão,  não  há,  pois,  formação  acadêmica  que  prepare  o 

profissional docente a atuar no contexto da Educação Infantil, no caso o jardim II. O 

que  atualmente  ocorre  é  uma  adequação  do  professor  formado  em  Letras  e/ou 

Pedagogia que possuí um domínio, básico ou profundo, da língua inglesa. 

A  fim  de  modificar  a  realidade,  sugere-se  a  reformulação  dos  cursos  de 

licenciaturas voltados para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I – do 1º ano ao 



5º ano – inserindo-se assim, matérias que incluam o ensino de línguas estrangeiras. Isso 

nos faz pensar sobre como a academia prepara o profissional para os diversos campos 

de trabalho. Não há, pois, uma compatibilidade entre as teorias acadêmicas e os diversos 

contextos existentes. 

No entanto, não é possível afirmar que se houvesse realmente uma preparação 

prévia para os diversos contextos isso fizesse alguma diferença, uma vez que os cursos 

de formação de professores, por mais que tentassem, não seriam capazes de abarcar a 

heterogeneidade dos inúmeros contextos de ensino.

Fui formada para ser professora de língua inglesa, e nesse meio caminho me 

tornei  a  tia  de  inglês em uma  escola  particular  de  Goiânia.  Mas,  durante  a  minha 

graduação,  não  tive  contato  com os  diversos  contextos  de  ensino,  que,  se  diga  de 

passagem, não são explicitados nas mais diversas literaturas. 

Com relação ao termo tia de inglês, vejo que este termo demonstra afetividade, 

carinho, admiração, familiaridade e respeito quando pronunciado pelos alunos. O uso 

desse termo demonstra a perda do meu nome, mas isso não acarreta a perda da minha 

identidade  como pessoa.  Os alunos sabem que sou Priscilla,  a  professora de  língua 

inglesa, mas preferem me chamar de tia de inglês, uma vez que essa escolha demonstra 

uma característica da minha identidade. 

Freire (1997) mostra que ser  tia é algo que está enraizado na sociedade e que 

demonstra toda uma ideologia que subjaz este termo. Conforme o autor, ser tia implica 

em aceitar as ideologias e discursos dominantes do sistema, sem ao menos lutar pelos 

ideais e questionar o que é imposto e vinculado. Para ele, o professor deve assumir o seu 

papel como professor questionador. Mas, a meu ver, essa é uma situação que está bem 

distante da realidade, pois a maioria dos profissionais docentes não possui uma visão 

crítica do contexto em que atua. Esses docentes, às vezes, por comodidade, se detêm as 

mesmices de suas práticas docentes.  

Dessa  forma,  se  faz  necessário  a  reflexão  docente  acerca  das  práticas 

educacionais tão enfatizadas  nas teorias de Schön (2000), Liston e Zeichner  (1996), 

Contreras  (2002),  Magalhães (1996),  dentre  outros,  uma vez que a reflexão sobre a 

prática e o contexto juntamente com as teorias acadêmicas podem ser um instrumento 

eficaz  no  ensino  e  aprendizagem  de  língua  inglesa  nas  mais  diversas  realidades 

existentes.
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ANEXOS



ANEXO A

ND 7 - 07/08

Na turma da manhã, cheguei toda elétrica. Eles gritavam: “olha a tia de inglês...” 
alguns me abraçaram, outros sorriram de longe. Eu quase não falei nada no inicio, pois 
eles dispararam a falar sobre o que fizeram nas férias. Ficamos uns 15 a 20 minutos 
conversando sobre as férias. Cada um tinha uma grande história para contar, e eu fiquei 
ouvindo e perguntando sobre o que eles diziam. Depois de um tempinho, convidei-os 
para sentar no chão, e brincamos de “hot potato” com música. Logo após, pedi que eles 
se sentassem em suas cadeiras,  e perguntei  que dia  era domingo,  qual data especial 
iríamos comemorar.  Uma aluna disse:  dia  dos pais!!  Ai eu disse:  “Yes,  girl,  vamos 
comemorar o dia do Father...”, e propus que eles fizessem um cartãozinho para o dia 
dos pais. Eu sugeri que eles escrevessem “I Love you”! alguns conseguiram copiar do 
quadro, outros tive que ajudar com a minha mão. Eles decoraram os cartões. 

Na turma do vespertino, eu fui literalmente atacada. Todos praticamente pularam 
em cima de mim quando eu apareci  na porta.  Foi hilário.  Abracei  a todos,  e  disse: 
“hello, good afternoon!”. Eles responderam com precisão. Ouvi altos comentários do 
tipo: “tia estava morrendo de saudades”, “tia..eu viajei...eu vi cavalos na casa da minha 
vó...” e por ai foi. Ficamos conversando um pouco, e quando olhei no relógio, só faltava 
20 minutos para acabar a aula. Propus o cartãozinho para o dia do Father, eles toparam 
na hora, e coloquei frases em inglês: “I Love you!”, “you are my hero!”. Vale comentar 
que a turma da tarde copia qualquer coisa do quadro, como são adiantados!!! Foram os 
primeiros a escreverem meu nome certinho na folha de atividades. Não preciso mais 
auxiliá-los a escrever o nome deles, muito menos o meu. Nesse mesmo dia, uma mãe 
veio  comentar  comigo  no  final  da  aula,  que  a  filha  dela,  durante  as  férias,  ficava 
perguntando sobre a “tia hello!”, no caso eu a  tia de inglês. Achei super interessante 
quando ela comentou comigo sobre o ocorrido.

NR 7 – 07/08

A aula desse dia teve como finalidade a produção de cartõezinhos para o dia dos 
pais. Depois de conversar com os alunos sobre as férias, indaguei deles sobre a próxima 
data comemorativa do mês. Um aluno disse: “dia dos pais!!” então propus a atividade 
sem ao menos perguntar o que o father representava para eles. Acho que pequei nessa 
hora, pois estava mais preocupada com o tempo e com o produto pronto e não com o 
processo deste.  Sairam cartões de tudo quanto é jeito,  com rabiscos...  com letrinhas 
embaralhadas, mas o importante é que a atividade foi feita. Não entendo por que fui tão 
superficial  e objetiva quanto a produção de cartões. Eu me lembro que praticamente 
joguei as frases no quadro e pedi que eles copiassem e escrevessem o nome deles junto 
a frase para o pai. Revendo isso, creio que não agi de forma consciente e adequada. 
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ANEXO B

Liz (28 anos, solteira, professora do jardim II turno matutino)

• Qual curso você fez? Fiz Letras licenciatura Português/Inglês.
• Em qual universidade? Na Universidade Católica de Goiás.
• Você fez Inglês? Sim, no meu curso eu tinha matérias de língua inglesa, didática 

e literaturas.
• Quando você iniciou sua prática como professora? Eu comecei a dar aulas 

quando tinha  21  anos em uma escolinha  particular  desse  bairro...  e  eu sofri 
muito porque comecei a trabalhar com crianças do jardim I e II e não sabia nada 
sobre aquilo...poxa...tinha formado em Letras e não tinha visto nada assim no 
meu curso. Eu nunca dei aula de inglês...

• O  que  significa  ser  professor  (a)  para  você?  Ah...ser  professora  é  poder 
ensinar e ajudar a educar uma criança...digo...auxiliar na formação da criança. 
Ser professora tem dois lados: o bom e o ruim... o legal é que a gente se diverte e 
aprende muito com esses baixinhos e o ruim é aquela questão da remuneração...e 
ainda levamos coisas e coisas para casa. Venho para cá de moto e as vezes trago 
o aparelho de DVD ou de som...parece que trago uma mudança...(risos), mas é 
legal...bem interessante.

• Alguém já te chamou de tia? Como foi a sensação? Então..já me chamaram 
sim...várias vezes..mas, sempre ensino que é “professora” e não tia.

• Qual é a sua opinião sobre quando os alunos chamam a professora de inglês 
de “tia de inglês”? O que será que isso significa?  Humm...  é normal.  Eles 
sempre  chamam a professora de educação física de “tia  de educação física”. 
Acho que é só pra diferenciar da tia deles que sou eu...que fica mais tempo com 
eles..e a “tia de inglês” ou a “tia de educação física”...eles só a vêem de vez 
enquando...

Mary (30 anos, casada, professora do jardim II turno vespertino)

• Qual curso você fez?  Pedagogia e educação especial...ehh educação especial 
para crianças com deficiência visual e auditiva.

• Em qual universidade? Eh...faculdade....faculdade Padrão.
• Você fez Inglês? Eh... não.
• Durante  o  seu  curso,  você  viu  alguma  matéria  de  inglês?  Inglês  para 

Educação Infantil? Não...nunca... não há matéria de inglês na grade curricular.
• Quando você iniciou sua prática como professora? Eu comecei a dar aulas em 

2000 em uma outra escola particular. 
• Com qual turma você trabalha? Você gosta? Eu trabalho na sala do jardim II 

e amo o que faço.
• O que significa ser professor (a) para você? Ser professora pra mim... ehh... eu 

me  sinto  importante...principalmente  dar  aula  para  o  jardim...eles  estão  no 
início... é muito importante...

• Alguém já te chamou de tia? Como foi a sensação? Todos os dias. Eu amo ser 
chamada de tia.
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• Qual é a sua opinião sobre quando os alunos chamam a professora de inglês 
de “tia de inglês”? O que será que isso significa?  Ah...eu acho que é uma 
forma de carinho com a outra tia..acho carinhoso.

• É uma coisa mais “família”? não..acho que não tem nada a ver...talvez porque 
eu nunca chamei meus tios de tios...não tem nada a ver...é uma forma de carinho 
e não de parentesco.

Jhon (50 anos, diretor da instituição escolar)

• Qual  curso  você  fez? Eu  fiz  Matemática  e  tenho  especialização  em 
Psicopedagogia. 

• Em qual universidade? Na PUC...de Goiás.
• Você fez Inglês? Então...só comecei um curso no American British..algo que 

surgiu de uma vontade minha. Por enquanto parei no intermediário, mas tenho 
intenções de chegar no avançado e terminar.

• Quando  você  iniciou  sua  prática  como professor  (a)? hum...antes  de  ser 
diretor dei aulas como professor de matemática em outras escolas. Já trabalhei 
na pré alfabetização e Alfabetização...com turmas de 5º ano, com turmas do 6º 
ano ao 9º ano, e também com o ensino médio.  

• Com qual turma você trabalha? Você gosta? Hoje não atuo dentro de sala de 
aula não...estou apenas na coordenação e direção da escola.

• O  que  significa  ser  professor  (a)  para  você?  É  adquirir  conhecimento 
juntamente com os alunos.

• Alguém  já  te  chamou  de  tio?  Como  foi  a  sensação?  Sim,  acho  isso 
normal...natural.

• Qual é a sua opinião sobre quando os alunos chamam a professora de inglês 
de “tia de inglês”? O que será que isso significa? Ahh, acho importante, pois é 
a tia que eles vêem de vez enquando...há expectativa por parte deles, acho que 
esperam sempre algo novo, fora do que eles vêem com a tia fixa deles. Talvez, 
eles a chamam de “tia de inglês” para diferenciar das outras tias e tios, como 
acontece com a “tia de educação física”.

• Mas, parece que eles estão mudando, em vez de chamar a professora de 
inglês de “tia de inglês”, estão a chamando de “tia hello” e/ou “tia good 
afternoon”. O que você acha disso? Ah é? Humm que engraçado...então...eu 
acho  que  eles  devem confundir  e  trocar  as  ordens,  tipo,  talvez  eles  querem 
cumprimentar a professora e em vez de dizerem “Hello,  tia”...dizem “tia Hello”, 
ou em vez de dizerem “good afternoon, tia” dizem “tia good afternoon”. 

• Por que o senhor inseriu a língua inglesa na matriz curricular da Educação 
Infantil, no caso o jardim II?  Humm... foi eu mesmo quem decidi colocar a 
língua inglesa na Educação Infantil,  no jardim II. Primeiramente,  por ser um 
diferencial que vai influenciar no futuro deles, e assim eles não irão ficar presos 
no  básico  e  no  comum  do  dia  a  dia  da  sala  de  aula.  Segundo,  por  que  é 
importante aprender uma segunda língua para enriquecimento do curriculum. No 
futuro, o aluno irá precisar de aquirir conhecimento para que tenha sucesso. E 
quanto mais cedo começar, familiarizar com uma língua estrangeira, melhor será 
no futuro para algo promissor. E acho que assim, eles aceitarão e sofrerão menos 
quando crescerem... e aprender uma segunda língua é como aprender a primeira 
língua..  é preciso enriquecer  o  vocabulário  com o português  e  assim o é  no 
aprendizado de segunda língua, no caso o inglês.
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• Mas, por que a escolha de língua inglesa para o jardim II e não a língua 
espanhola,  já  que as outras turmas do ensino fundamental  tem em suas 
grades as duas línguas? Hummm... boa pergunta... eu acredito que o Espanhol 
poderia  assustar  o  aluno  de  jardim II,  pois  ele  está  em fase  de  formação  e 
alfabetização...e outro fator importante é que no momento não encontramos uma 
professora de espanhol que seja a “tia de espanhol”...

• Então, o que vem a ser tia? O que significa ser tia? A “tia” é aquela que sabe 
lidar com atenção e carinho com a criança, que é meiga, atenciosa, gentil, doce... 
e a professora é mais seca, fria, racional... só gostaria de dizer que no momento 
está difícil de arrumar uma “tia de espanhol”, mas que assim que for possível, 
iremos colocar o espanhol para o jardim II também.
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