
 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens. 
Fone: (77) 3424-8695 - www.uesb.br/mestradocel - E-mail: ppgcel@gmail.com 

 

 

 

 

ZELINDA ALMEIDA SOUZA CAIRES 

 

 

 

COCONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO NA 

APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA COM 

ADOLESCENTES E ADULTOS: 
PRINCÍPIOS PARA UMA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitória da Conquista – BA 

2017  



ii 
 

 

 

ZELINDA ALMEIDA SOUZA CAIRES 

 

 

 

 

 

 

COCONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO NA 

APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA COM 

ADOLESCENTES E ADULTOS: 
PRINCÍPIOS PARA UMA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Letras: Cultura, Educação e Linguagens como 

requisito parcial e obrigatório para obtenção do título de 

Mestre em Letras pela Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia.  

 

Área de concentração: Linguagens e Educação 

 

Orientador: Prof. Dr. Diógenes Cândido de Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitória da Conquista – BA 

2017 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Catalogação na fonte: Cristiane Cardoso Sousa – CRB 5/1843 

UESB – Campus Vitória da Conquista - BA 

 

 

 

   C136c 

    

            Caires, Zelinda Almeida Souza.              

       Coconstrução do conhecimento na aprendizagem de língua inglesa com 

adolescentes e adultos: princípios para uma intervenção pedagógica. / Zelinda  

              Almeida Souza Caires, 2017.    

                     124f.             

                  Orientador (a): Dr. Diógenes Cândido de Lima.  

          Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens, 

Vitória da Conquista, 2017.  

                    Inclui referências. F. 98 – 107.   

    1. Língua inglesa. 2. Linguistica aplicada - Ensino e aprendizagem.  3. 

Adultos e adolescentes – Intervenção pedagógica.   I. Lima, Diógenes Cândido 

de.  II. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Programa de Pós-

Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens, III. T.              

                                                                                                                   

               CDD: 428.24                                                                                                                                  

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida, e 

restaurar na velhice a adolescência. Pois, senhor, não 

consegui recompor o que foi nem o que fui. Em tudo, se o 

rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem 

os outros, vá; um homem consola-se mais ou menos das 

pessoas que perde; mas falto eu mesmo, e esta lacuna é 

tudo. O que aqui está é, mal comparando, semelhante à 

pintura que se põe na barba e nos cabelos, e que apenas 

conserva o hábito externo, como se diz nas autópsias; o 

interno não aguenta tinta. Uma certidão que me desse 

vinte anos de idade poderia enganar os estranhos, como 

todos os documentos falsos, mas não a mim. [...] A certos 

respeitos, aquela vida antiga aparece-me despida de 

muitos encantos que lhe achei; mas é também exato que 

perdeu muito espinho que a fez molesta, e, de memória, 

conservo alguma recordação doce e feiticeira. Em 

verdade, pouco apareço e menos falo. Distrações raras. O 

mais do tempo é gasto em hortar, jardinar e ler; como bem 

e não durmo mal”. 

 

 

 

(MACHADO DE ASSIS, 2006, p. 2)   

 

  

https://pensador.uol.com.br/autor/machado_de_assis/
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RESUMO 

 

 

 

Apontar caminhos é o que visa esta dissertação de mestrado que tem como função precípua a 

construção de princípios como alternativa de trabalho para o ensino de inglês em turmas 

constituídas de diversidade. Dentre as diversidades que se apresentam em nossas salas de 

aula, a que se refere à diferença de idade é o foco desta pesquisa. E o que sustenta as 

discussões levantadas neste tema são as interações que podem ocorrer entre adolescentes e 

adultos em um mesmo ambiente de instrução. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que se 

insere no paradigma qualitativo da Linguística Aplicada e na área de ensino e aprendizagem 

de língua estrangeira. Traz como principais aportes teóricos os estudos voltados para as 

práticas interativas, na perspectiva da teoria da ZPD, desenvolvida por Vygotsky (1934/1978) 

e scaffolding, por Wood, Bruner e Ross (1976); conceito de gerações, por karl Mannheim 

(1972); ensino e aprendizagem de adultos, por Knowles (1980) e adolescentes, por Macowski 

(1993), entre outros. Como resultado desse percurso teórico, apresentamos 5 princípios para a 

realização de uma intervenção pedagógica; as atividades e orientações que compõem tais 

princípios resumem como buscamos usar, na prática, a construção teórica produzida por esta 

pesquisa que, por sua vez, reflete nosso próprio percurso de amadurecimento teórico como 

professores e pesquisadores de línguas comprometidos com a prática de sala de aula. As 

reflexões teóricas presentes neste trabalho nos apontam uma enorme possibilidade de existir 

uma coconstrução do conhecimento na aprendizagem de LI entre adolescentes e adultos, 

proporcionando momentos de colaboração com a prática de trabalhos em pares e pequenos 

grupos, sem perder de vista as diferenças existentes entre eles. 

 

Palavras-chave: Adolescência; Adultez; Andragogia; Ensino e aprendizagem; Interação; 

Língua estrangeira. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This dissertation aims to indicate ways whose main function is to construct an alternative 

approaching for the teaching and learning of English in groups where the diversity has been 

laying in. Among the types of diversity we come across in our classrooms, the one which 

refers to age is the focus here. The interaction which takes place between adolescents and 

adults sharing the same instruction environment gives support for the discussion in this work. 

For this study a bibliographical research was carried out on the basis of a qualitative paradigm 

in Applied Linguistic involving the teaching and learning of a foreign language. The 

theoretical guide for such research was based on interactive practice discussions, by the 

perspective of the ZPD in Vygotsky (1934/1978) and the scaffolding in Wood, Bruner and 

Ross (1976); the conception of generations in Karl Mannheim (1972); teaching and learning 

of adults in Knowles (1980) and adolescents in Macowski (1993), and others. As a result of a 

intellectual route, we present 5 principles for a pedagogical intervention; the activities 

suggested as well as the directions presented summarize how we sought to use in practice the 

theoretical construction produced by this research which, in its turn, reflects our own 

intellectual maturing route as teachers and researchers of languages really engaged to the 

classroom reality. The theoretical reflections within this work have shown us an enormous 

possibility of a knowledge (co)construction in English learning between adolescents and 

adults, providing them moments of collaboration with the activities developed in pairs and 

small groups, taking account learner‟s differences. 

 

Keywords: Adolescence; Adulthood; Teaching and learning; Interaction; Foreign language. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Pesquisadores e professores reconhecem que a diversidade em uma sala de aula traz 

inúmeros desafios e talvez esse reconhecimento seja o primeiro passo para que o profissional 

de sala de aula possa ganhar fôlego para buscar conhecimentos que estimulem a reflexão 

sobre a sua prática docente e indiquem caminhos para melhor gerir tais desafios. A este 

respeito, Ambrosetti (1999) reconhece que trabalhar com a diversidade numa sala de aula é 

uma tarefa bastante difícil e tem representado um problema concreto para escolas e 

professores.  

A dificuldade que alguns professores têm em lidar com a diversidade pode levá-los a 

tentar “mascarar” certas situações, criando a ideia de aluno “padrão”, por exemplo. Essa 

tendência que alguns professores têm de generalizar ou “enquadrar” o aluno em um “modelo” 

é apontada por Ambrosetti (1999) como uma maneira de economizar esforços diante das 

diferentes situações que provavelmente podem surgir em sala de aula, de evitar a dispersão da 

atenção, de ignorar as necessidades e os interesses de cada aprendiz. 

Entendemos que a diversidade é inerente a qualquer grupo e em se tratando de 

educação não poderia ser diferente. Em uma sala de aula, as diferenças são bastante visíveis, 

uma vez que concentram, em um mesmo espaço e ao mesmo tempo, alunos que carregam 

características distintas, como nível de aprendizagem, sexo, idade, condição financeira e 

sociocultural; sem contar com os anseios pessoais, como os sonhos, expectativas etc.  

Basta pensarmos que, com o advento da globalização e dos avanços tecnológicos, 

pessoas de diferentes características – sejam de religião, sexo, localidade ou idade – passaram 

a conviver, compartilhar sucessos ou insucessos no trabalho e nos estudos, em ambientes reais 

(presenciais) ou virtuais. Analisando por essa perspectiva, questionamos, então  por que 

pensarmos que, na sala de aula, essa convivência deve ser tolhida? Ensinar em meio às 

diferenças é marcar encontros com o outro e fazer desses encontros momentos de uma 

aprendizagem significativa; afinal, “[...] o outro é sempre e implacavelmente diferente [...], a 

diferença é o que existe, a igualdade é inventada e a valorização das diferenças impulsiona o 

progresso educacional” (MANTOAN, 2004, p. 28).  
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Guimarães (2013) aponta que um dos efeitos trazidos pela terceira revolução
1
 

educacional foi a modificação na configuração da sala de aula, isto é, um aumento na 

quantidade e na variedade de alunos. O mais sensato, a partir de então, seria visualizar uma 

educação que estivesse ligada ao cumprimento dos direitos civis e à inclusão de todos. Como 

lembra o autor, o processo de inserção das diversidades não foi instantâneo, deu-se de 

maneira progressiva. 

Dentre as diversidades que se apresentam nas salas de aula, a etária é o foco desta 

pesquisa; para sermos mais precisos, o que dará sustentação às discussões levantadas neste 

estudo são as interações entre distintas gerações de aprendizes (adolescentes e adultos) de 

língua inglesa (LI) em um mesmo ambiente de instrução. 

São inúmeras as razões que levam um indivíduo a desejar se inserir no grupo dos 

privilegiados falantes de línguas estrangeiras, sobretudo, de língua inglesa. Pode parecer um 

tanto estranho ainda, em pleno século XXI, pensarmos que exista um status que coloque uma 

pessoa que fala uma língua estrangeira (LE) em posição privilegiada em relação a outras.  

Houve uma época, no Brasil, em que certas aquisições estavam ao alcance de um 

número reduzido de pessoas, e falar um idioma estrangeiro era uma dessas aquisições. No 

entanto, atualmente os meios disponíveis pelos quais um indivíduo pode ter acesso a um 

idioma estrangeiro são inúmeros.  

Além dos cursos convencionais (em cursos particulares e em escolas de ensino 

regular), ainda há plataformas gratuitas e pagas, vídeos, podcastings
2
 e textos disponíveis na 

web para aqueles que desejam, sozinhos, “encarar” o desafio de aprender um idioma 

estrangeiro e, em muitas situações, com a possibilidade de aprender e praticar o idioma alvo 

com pessoas de outros países. Portanto, não se trata de uma dificuldade em “chegar” até a LE, 

porque esta está presente em diferentes lugares e, em se tratando do inglês, principalmente, o 

encontro pode ser definido por um simples clicar na tela do seu computador ou um toque na 

tela do seu celular – uma visita ao seu Facebook, whatsapp, instagram, um download aqui, 

um upload ali, enfim, trata-se de um encontro sem agendamento.  

Vemos crianças (desde muito cedo, inclusive), adolescentes e adultos se engajarem na 

tarefa de aprender um novo idioma. Em muitos momentos, adolescentes e adultos se 

encontram em um mesmo ambiente de instrução e passam a assumir uma relação de total 

                                                             
1
 A expressão revolução educacional foi cunhada por Esteve (2004) vinculada à ideia de revolução com a 

mudança no modo de pensar. Segundo Guimarães (2013), foram três as revoluções educacionais e estas, 

certamente, geraram grandes modificações na educação e na sociedade.  
2
 Podcasting é uma forma de publicação de arquivos de mídia digital (áudio, vídeo, foto, PPS, etc…) pela 

Internet, através de um feed RSS, que permite aos utilizadores acompanhar a sua atualização. Com isso, é 

possível o acompanhamento e/ou download automático do conteúdo de um podcast (Wikipédia). 
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cumplicidade e, uma vez nesse espaço, passam a ser “colegas”. E assumindo esse novo papel, 

tanto o adolescente quanto o adulto passam, também, a experimentar situações completamente 

distintas das vivenciadas fora da sala de aula. Um exemplo muito comum é que, entre esses 

adolescentes e adultos, temos pais e filhos, professores e alunos.  

Mas, como estss gerações se veem compartilhando novas experiências em um mesmo 

ambiente de aprendizagem? Por outro lado, como o professor que lida com tais grupos pode 

acertar nas escolhas de atividades a serem aplicadas em sala de aula, as quais antes  no 

momento da elaboração do plano de aula  pareciam ter um grande potencial para agradar a 

esses alunos e, no momento de executá-las, não conseguem envolvê-los? Sem dúvida alguma, 

acertar nas escolhas pedagógicas não é uma tarefa fácil. 

As notas introdutórias apresentadas acima, bem como as indagações que as encerram 

fazem parte do saber e da experiência vivenciados pela pesquisadora.  Portanto, antes de 

darmos continuidade às discussões e reflexões iniciadas, os próximos parágrafos se 

encarregam de contextualizar todo o processo que antecedeu a construção dessa investigação.  

 

Antecedentes da pesquisa – constatação do problema 

 

A minha experiência pedagógica na área de LI associada a uma série de leituras 

teóricas me
3
 permitiram alcançar um amadurecimento profissional. Esse amadurecimento me 

auxiliou no desenvolvimento de um olhar mais crítico na sala de aula – experimentar 

abordagens e métodos, avaliar materiais didáticos, observar e analisar o processo de 

aprendizagem de meus alunos.  

A experiência que aqui proponho descrever é, como bem nos lembra Kuyumjian 

(2014, p. 2)  

 

uma entre tantas outras igualmente enriquecedoras. Cada professor, com seu 

percurso e em sua realidade concreta, encontra os seus próprios desafios e 

caminhos. Cada um deles tem a sua própria história para contar. Cada 

história contada ajuda a revelar um fio da teia que é o nosso modo de 

ensinar. 

 

Enquanto professora de LI em escolas de idiomas, tinha e tenho em minhas turmas um 

público de aprendizes bastante diversificado – adolescentes e adultos. Mas, diversas vezes, 

                                                             
3 Chamo atenção para o uso da 1ª pessoa do singular, a partir deste parágrafo, uma vez que o que vai ser exposto 

ao longo deste ítem está muito mais voltado para o meu “EU” empírico, pois faz parte da minha vivência, 

pessoal e profissional. 
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era/sou surpreendida por comentários como: “Esta meninada conversa muito” (adultos se 

referindo aos adolescentes); “Este povo é rabugento...” (adolescentes referindo-se aos 

adultos). Até mesmo no ato da matrícula e na escolha de horários para cursar as aulas, ainda 

ouço comentários do tipo: “há muitos adolescentes nesta turma?” ou o inverso: “Há muitos 

adultos nesta turma?”. Muitas dessas pessoas acabam por desistir da matrícula ou preferem 

aguardar a formação de um novo grupo por conta da possibilidade de estudar com pessoas 

mais jovens ou mais velhas. Dentre aqueles que “aceitam” o desafio da diversidade etária em 

sala de aula, alguns persistem em dar continuidade ao curso, outros, no entanto, encontram 

uma maneira “sutil” de se livrar do “problema” – mudando-se para turmas que se amoldam ao 

seu perfil, ou dando o tão conhecido “tempo”. 

Essas situações fizeram com que eu fosse, cada vez mais, pensando e refletindo sobre 

o fato de formar turmas nas quais adolescentes e adultos se encontrassem. Insisti em 

possibilitar esse encontro, porém, muitas vezes, não obtive sucesso; sentia insatisfação por 

parte de alguns aprendizes. Procurei investigar, informalmente, como acontecia em outras 

escolas de idiomas; em conversas com alunos e ex-alunos de alguns cursos de idiomas, 

percebi que havia tentativas de matricular adolescentes e adultos em uma mesma sala de aula. 

Algumas dessas tentativas apresentavam certo sucesso, outras nem tanto; em algumas salas de 

aula, o número de adolescentes reduzia tanto que remanescia a maior parte dos adultos, ou o 

contrário. 

Ao visitar algumas páginas de escolas de idiomas na internet, foi possível perceber, 

também, que muitas delas não pensam em arriscar em turmas cuja diversidade etária se faz 

presente; normalmente, oferecem os cursos divididos em categorias: “curso de inglês para 

adolescentes”, “curso de inglês para adultos” e cursos cuja metodologia se ajusta a cada ciclo 

e faixa etária em função das necessidades específicas para cada perfil de aprendiz. 

Eu poderia ter dado continuidade à forte tendência com tal segregação, no entanto, à 

medida que eu pensava nessa possibilidade, algumas indagações foram surgindo: por que não 

proporcionar a diversidade etária nas aulas de LI, uma vez que a experiência compartilhada 

entre os aprendizes poderia favorecer enriquecimento a todos os envolvidos? Que atividades e 

temas de discussão o professor de LI poderia propor aos seus alunos? O que o professor 

poderia fazer para auxiliar seus alunos na realização de atividades junto a colegas mais velhos 

ou mais novos?  

Foi quando passei a atender às aulas do Programa de Pós-Graduação em Letras e, em 

contato com novas leituras teóricas, deparei-me com discussões enriquecedoras. Essas 

discussões ampliaram enormemente minha visão crítica e abriram um vasto campo de 
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possibilidades pedagógicas que me puderam direcionar a meios de melhor lidar com o 

problema; de propor uma metodologia que realmente possa envolver aprendizes de diferentes 

idades em atividades de parceria ou grupais, proporcionando-lhes uma coconstrução do 

conhecimento em LI.  

Dentre as teorias e discussões com as quais tive contato estão os estudos do psicólogo 

soviético Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934) que constituem a teoria dentro da 

perspectiva sociointeracionista (também conhecida como sociocultural e sociohistórica) e que 

têm orientado muitos educadores e pesquisadores em investigações na área de segunda língua 

(L2) e LE, apesar de os estudos de Psicologia do pesquisador serem voltados para crianças, 

porém, muitos desses estudos foram estendidos às pesquisas realizadas com adolescentes e 

adultos.  

Quanto ao objeto e às questões de investigação 

 

Esta pesquisa tem como objeto o processo de ensino-aprendizagem de LI envolvendo 

aprendizes adolescentes e adultos em um mesmo ambiente de instrução. Os questionamentos 

motivadores para a realização da pesquisa são:  

 

 Foco no processo de ensino e aprendizagem: 

a) Como se poderia potencializar o processo de aprendizagem dos aprendizes, 

oferecendo-lhes novas opções de contextos de interação – passando a realizar 

atividades junto a colegas mais velhos/jovens? 

b) A partir da perspectiva sociointeracionista, como propor uma metodologia que possa 

guiar o processo de aprendizagem envolvendo aprendizes adolescentes e adultos?  

c) Como o professor poderia conciliar princípios pedagógicos e andragógicos, uma vez 

inserido em uma sala de aula na qual a diversidade etária se apresenta?  

d) De que maneira, na escolha das atividades, o professor poderia promover a prática 

interativa e a coconstrução do conhecimento da LE? 

 

 Foco nos aprendizes adolescentes e adultos: 

a) Como os aprendizes adolescentes e adultos poderiam colaborar, entre si, com o 

processo de aprendizagem?  

b) Como engajá-los nas escolhas de atividades e temas para discussão em LI, a serem 

realizadas em sala de aula? 
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Objetivos da pesquisa 

 

À luz de leituras teóricas que tratam de interação na sala de aula, aprendizagem de LE 

na adolescência e na adultez, a pretensão desta pesquisa é trazer discussões acerca do tema, 

bem como propor princípios para a realização de uma intervenção pedagógica no intuito de 

auxiliar professores de LE que vivenciam desafios decorrentes da diversidade etária e para 

que, por meio das orientações apresentadas, possam encontrar alternativas, minimizando, 

dessa maneira, as dificuldades encontradas em sala de aula.  

 Depois de constatado o problema, estabelecidos os questionamentos e traçado o 

objetivo maior a ser alcançado com a investigação, foram traçados os objetivos específicos, 

sendo eles: 

a) Mediante pesquisa bibliográfica, revisar as concepções de interação, sob a perspectiva 

sociointeracionista, por meio de dois conceitos: primeiro, da teoria zona de 

desenvolvimento proximal (ZPD) de Vygotsky (1934/1978); segundo, a teoria 

scaffolding, desenvolvida por David Wood, Jerome S. Bruner e Gail Ross (1976); 

b) Refletir, por meio das teorias ZPD e scaffolding, o papel de atividades interativas no 

processo de aprendizagem de LI, partindo da ideia de que o “outro” sempre 

desempenha uma função importante. 

c) Com base nos estudos da teoria ZPD de Vygotsky e da teoria scaffolding, propor 

princípios para a realização de uma intervenção em classes constituídas por aprendizes 

de diferentes idades (adolescentes e adultos).  

Relevância e justificativa 

 

O aluno adulto é um aprendiz diferenciado por razões diversas, tais como: experiência 

de vida mais longa, expectativas em relação à aprendizagem mais carregadas de medos, 

crenças relacionadas à dificuldade de aprender devido à idade, muitas vezes, avançada. 

Oliveira H.(2007/2008, p. 150) comenta que “a questão da fase adulta merece destaque 

porque é encarada como uma fase de maturidade, em que as preocupações e alvos a serem 

atingidos são vistos ou encarados com mais solidez e a aprendizagem é um fator que possui 

objetivos”. 

O aluno adolescente, no entanto, vivencia grandes e significativas transformações, o 

que, muitas vezes, coloca-o “[...] imerso em uma grande batalha, tendo como adversários 

muito fortes o seu novo EU e o ambiente que o cerca, aos quais não se encontra preparado 

para enfrentar” (MACOWSKI, 1993, p.13,). 
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Uma vez que se trata de uma investigação com base na interação entre adolescentes e 

adultos no processo de aprendizagem de LI, podemos partir das seguintes leituras teóricas – 

ZPD (VYGOTSKY, 1934/1978); scafflding (WOOD, BRUNER e ROSS, 1976); 

aprendizagem de língua estrangeira (KRASHEN, 1982; ELLIS, 1994; HARMER, 2007); 

educação de adultos (KNOWLES, 1980), educação de adolescentes (MACOWSKI, 1993) 

entre outras. Esses referenciais teóricos elencados possibilitarão a compreensão do ato de lidar 

com a aprendizagem de LI para adultos e adolescentes, permitindo que não mais se ignore a 

complexidade do processo para o qual necessitará de conhecimentos específicos. Esses 

conhecimentos permitirão a compreensão das características e especificidades dos alunos em 

vários aspectos  cultural, psicológico, cognitivo e biológico.  

Embora o ensino-aprendizagem em LE, no contexto brasileiro, seja na adolescência ou 

na fase adulta, venha levantando importantes discussões teórico-práticas no âmbito da 

educação, o tema, sobretudo voltado para a aprendizagem de LI  envolvendo adolescentes e 

adultos compartilhando o mesmo ambiente de instrução, é uma questão pouco discutida. Sem 

dúvida alguma, tal questão merece ser discutida e refletida, principalmente no que diz respeito 

à maneira como esses aprendizes pensam, aprendem e relacionam entre si.  

Justifica-se, portanto, a necessidade de investigar o que de fato ocorre no processo de 

aprendizagem do adulto e do adolescente quando eles se encontram em uma mesma sala de 

aula.  

Ao levantar novas discussões sob a perspectiva descrita, repleta de complexidade e 

especificidades no que diz respeito ao ensino-aprendizagem de línguas nas diferentes etapas 

da vida, essa investigação poderá auxiliar na melhor compreensão do processo de 

aprendizagem das partes envolvidas (o adulto e o adolescente), nos novos direcionamentos 

quanto ao planejamento das aulas, bem como na escolha dos temas a serem discutidos, nas 

atividades a serem desenvolvidas e, consequentemente, na abertura de caminhos para uma 

melhor avaliação desse processo de aprendizagem, no caso deste trabalho, de LI. 

Vale enfatizar que o professor que não tiver conhecimento sobre as diferenças de 

aprendizagem entre as diversas faixas etárias, presentes em sua sala de aula e não souber lidar 

com elas, certamente, terá dificuldades em motivar seus aprendizes a darem continuidade ao 

processo de aprendizagem de LE. 
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Organização da dissertação 

 

Além da introdução, conclusão e referências, o presente trabalho é constituído de 04 

(quatro) seções.  

Na Introdução, encontram-se as motivações para a pesquisa, a contextualização do 

problema e a apresentação do objeto; em seguida, são apresentados os questionamentos que 

nortearam a elaboração dos objetivos geral e específicos. Como o tema interação no processo 

de aprendizagem de LI entre adolescentes e adultos é um campo relativamente novo, ainda 

nessa introdução, a lacuna que existe no campo de pesquisa referente à aprendizagem de LE é 

evidenciada, bem como a relevância da investigação nessa área e a justificativa para a sua 

realização. 

Os Pressupostos Teóricos se encarregam de apresentar a base teórica utilizada para o 

aprofundamento e amadurecimento necessários para dar suporte à proposta de intervenção 

pedagógica que será descrita na quarta seção. A revisão bibliográfica presente nesses dois 

momentos do trabalho foi realizada a partir de uma leitura cuidadosa de livros, dissertações, 

teses e artigos que abordam, principalmente, transições da vida humana, interação e 

aprendizagem de línguas estrangeiras. Esta seção está organizada em duas subseções.  

A primeira, intitulada “Adolescência e adultez – transições, encontros e conflitos”, traz 

uma descrição dos conceitos e aspectos caracterizadores da adolescência e da adultez; à luz 

das leituras psicológicas e sociológicas, busca fazer uma (des)construção do que vem a ser 

geração; discute acerca da aprendizagem de LE (LI) na adolescência e na adultez e apresenta 

os contextos de aprendizagem nos quais os adolescentes e os adultos podem se encontrar. 

Na Segunda seção, intitulada “A interação nas aulas de LI – uma perspectiva 

sociointeracionista”, os conhecimentos contidos na teoria do  scaffolding (WOOD, BRUNER 

e ROSS) e da ZPD (VYGOTSKY) são dialogados. É por meio das contribuições que ambas 

trazem que acreditamos na troca de conhecimentos no processo de ensino e aprendizagem da 

LE e da atribuição de um papel fundamental ao “outro” social. 

Na terceira seção, “Questões metodológicas”, apresentamos a área de estudo na qual 

se insere esta pesquisa e a metodologia que permitiu a realização da fundamentação teórica 

deste trabalho. 

Com o objetivo de compartilhar saberes docentes com outros profissionais da área, na 

quarta seção, “Intervenção pedagógica”, delineamos um caminho metodológico constituído 

por princípios que podem auxiliar na realização de uma intervenção com foco na interação 
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entre adolescentes e adultos, bem como as orientações necessárias para a realização da dessa 

intervenção. 

Ao término, são apresentadas as Considerações finais sobre a pesquisa, retomando as 

perguntas formuladas no início deste trabalho e revelando as conclusões e impressões da 

pesquisadora. São apresentadas, também, as contribuições e limitações do estudo, assim como 

indicações para futuras pesquisas. 

Finalmente, o trabalho se encerra com as Referências utilizadas na “garimpagem” 

bibliográfica, para as possíveis revisitas dos leitores, e os “Apêndices” referentes aos 

documentos mencionados ao longo do texto. 
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PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
 

 

1. ADOLESCÊNCIA E ADULTEZ: transições, encontros e conflitos 

 

1.1. O que é ser adolescente: conceitos e aspectos caracterizadores da adolescência 

 

“„Adolescência é um problema sério, mas que vai passar‟ é um conceito 

ainda muito arraigado hoje em dia. E tanto a literatura quanto a mídia não 

entram em detalhes sobre as condições concretas que levam a essa passagem 

do jovem para o adulto. Há um vácuo que permite entender que „de repente‟, 

„com o passar do tempo‟, „de maneira quase mágica‟ o jovem passa a ser um 

adulto”.  (OZELLA, 2011, p. 19). 

 

Dizer, exatamente, o que é adolescência e quando ela se inicia parece ser, logo de 

início, uma tarefa bastante simples.  

Um indivíduo inicia a sua adolescência em um período específico da vida, e a 

impressão que temos é de que todos se enquadram em um mesmo critério, como se existisse 

uma fórmula para chegarmos a um resultado comum a todos. 

Após uma revisão de conceitos a respeito da adolescência (início e término) de 

diferentes teóricos, como Sherif & Sherif (1991); Piaget (1967) e Tiba (1986), Macowski 

(1993, p. 11) conclui que a adolescência é “[...] como um fenômeno universal que sofre 

influência marcante da cultura específica da sociedade em que acontece”. Da fala da autora, 

vale destacarmos as palavras: “influência marcante da cultura específica da sociedade em 

que acontece”; isso quer dizer que, mesmo sendo um fenômeno universal, as experiências e 

as transformações vividas por um indivíduo nem sempre são as mesmas, ele, certamente, pode 

experienciar diferentes formas de passar por esse período.  

Papalia, et al. (2006) salientam que o início da adolescência na vida humana é 

caracterizado - em se tratando de maturação cognitiva e emocional  pela capacidade de 

raciocinar de maneira abstrata e fazer juízos morais mais sofisticados, além de apresentar uma 

capacidade para planejar o futuro de maneira mais realista, se comparada à infância. Quanto 

ao seu intelecto, nesse período, o jovem adolescente está se tornando cada vez mais hábil em 

pensar, refletir e arguir.  

Os estudos relacionados à adolescência não estão direcionados apenas às demandas da 

atualidade. Eles já aconteciam em vários momentos da nossa história e, em cada campo do 

conhecimento, pode-se notar certa preocupação com o fenômeno da adolescência. É como se 
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“todos”  educadores, filósofos, sociólogos e clínicos  quisessem se debruçar sobre o 

assunto e melhor compreendê-lo. 

Porém, esse interesse não parte apenas de profissionais. É bastante comum as pessoas, 

tidas como leigas, definirem ou demarcarem, de maneira “precisa”, o início e o término da 

adolescência, contudo pode-se afirmar que não há uma definição única a respeito do 

desenvolvimento humano quanto a esse período. O que se tem são contribuições particulares 

de diferentes autores que auxiliam na explicação do referido ciclo / fase.  

Dizer, exatamente, quando a criança deixa a infância para entrar na puberdade (o 

vácuo existente entre a infância e a adolescência); quando o jovem deixa a adolescência para 

entrar na adultez; quando o adulto deixa a adultez para entrar na senectude é bastante 

complexo. Se observarmos melhor, cria-se uma leve impressão de que a transição que ocorre 

entre as diferentes fases da vida do ser humano se dá por um toque de mágica, isto é, deixa-se 

uma fase da vida para entrar em outra como em um “piscar de olhos”. As coisas não parecem 

ocorrer de maneira tão mística quanto parece; a realidade é muito mais séria.  

Questões relacionadas às fronteiras que determinam o início e o fim da adolescência 

têm feito com que muitos teóricos vivam em “pé de guerra”. Bourdieu (2003, p. 151) acredita 

que  

 

[...] a idade é um dado biológico socialmente manipulado e manipulável; e 

que o fato de falar dos jovens como se fossem uma unidade social, um grupo 

constituído, dotado de interesses comuns, e relacionar estes interesses a uma 

idade definida biologicamente já constitui uma manipulação evidente. 

 

 

Nota-se que o autor é contrário à ideia de “enquadrar” todos os adolescentes em uma 

única categoria, grupo ou, como ele mesmo diz, em uma “unidade social” ou em um 

“adolescente universal” (PAPALIA, et al., 2006, p. 507). O que dificulta tal atitude é o fato de 

existir uma grande variação individual, tornando vãs todas as tentativas para a definição de 

idades-limite. 

O que está bem claro e definido nas teorias da psicologia é que a adolescência é a 

transição da infância para a idade adulta, mas, não há um consenso quanto ao seu começo e 

seu fim; não é algo que está claramente marcado nas sociedades ocidentais. 

Em seu artigo Adolescência: definições, conceitos e critérios, Eisenstein (2005) nos 

informa que os limites cronológicos da adolescência são definidos pela Organização Mundial 
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de Saúde (OMS) entre 10 e 19 anos  adolescents
4
  e pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) entre 15 e 24 anos – youth
5
  critério esse usado principalmente para fins estatísticos e 

políticos. A autora acrescenta, ainda, que, no Brasil, o Estatuto da criança e do adolescente 

(ECA), define adolescência como a faixa etária de 12 a 18 anos de idade (segundo a lei 8.069; 

artigo 2º). 

Devido ao evidente abismo de experiências que separa os adolescentes mais jovens 

dos mais velhos, a UNICEF (2011) acredita ser útil avaliar a adolescência em dois momentos 

distintos – fase inicial (dos 10 aos 14 anos de idade) e fase final da adolescência (dos 15 aos 

19 anos de idade). 

Ainda segundo a UNICEF, a “idade da licença” é outro critério que pode definir a 

adolescência (em relação a jurisdições nacionais diferentes). Essa idade pode variar conforme 

a atividade e, com certeza, não há padrão algum internacionalmente aplicável a isso, uma vez 

que, frequentemente, não tem relação com a idade em que os indivíduos tornam-se legalmente 

capazes de realizar determinadas tarefas associadas à vida adulta. São as leis nacionais que 

estabelecem tais limites mínimos de idade para participação em atividades consideradas 

exclusivas de adultos, entre as quais: votar, casar-se, servir às forças armadas, possuir 

propriedades, consumir álcool, etc.  

Percebe-se que essa divisão por faixa etária apresenta várias contradições, tornando a 

idade cronológica, portanto, um indicador falho. Tais contradições ocorrem devido ao fato de 

a “adolescência ser considerada um fenômeno fundamentalmente biopsicossocial, 

encontrando-se na influência direta de aspectos biológicos, psicológicos, sociais, culturais e 

econômicos do ambiente onde o adolescente está envolto” (SANTOS, et al., [s.d.]. Online); e 

não apenas biológico, como as mudanças físicas, por exemplo. 

Em se tratando do aspecto sociocultural, para muitos jovens a convivência em 

sociedade passa a ser uma tarefa difícil (CAMPOS, 2010). A maturação social, mental e 

emocional ocorre no desenvolvimento individual, isto é, não ocorre de maneira igual para 

todos. Cada indivíduo “encara” esse momento de modo diferente. “A sociedade cria todo um 

universo de regras, leis e costumes, tradições e práticas, visando perpetuar os valores 

comumente aceitos [...]” (CAMPOS, 2010, p. 32). Cabe, portanto, ao adolescente, “recém-

chegado” a este mundo “administrado” pelos adultos, aceitá-los ou refutá-los. Junto a esta 

última reação, inicia-se o período da adolescência que é chamada de época de rebeldia 

adolescente (PAPALIA, et al., 2006, p. 493), na qual o jovem apresenta uma enorme “[...] 

                                                             
4
 adolescentes 

5
 juventude 
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turbulência emocional, conflito com a família, alienação da sociedade adulta e 

comportamento imprudente e rejeição dos valores dos adultos”, comumente marcada por 

oscilações de humor e comportamento de risco. 

Campos (2010, p. 32) nos lembra de que “[a] maturação social, mental e emocional 

que, gradativamente, ocorre no desenvolvimento individual, durante a transição para o estado 

adulto, é acompanhada por uma ampla variedade de definições e reações culturais” e, como 

discutido anteriormente, é a sociedade que estabelece todos os critérios para definir, de 

maneira “precisa”, todas as fases. Mas onde estão “escritas” as regras que definem tais 

critérios? Podemos pensar na possibilidade de que tais regras possam ser encontradas, por 

exemplo, no núcleo familiar, em instituições como escolas, igrejas, etc. E um refúgio muito 

comum são as amizades. Esses relacionamentos parecem ser fundamentalmente mais 

igualitários do que os familiares, escolares, entre outros.  

Apesar da divergência de opiniões entre muitos teóricos, a “turma” ou peer-group 

assume importância em vários níveis para os adolescentes.  A esse respeito, Macowski (1993, 

p. 16) reconhece que a influência dos amigos exerce uma enorme força sobre os jovens e que 

“esta força é de tal forma dominadora que o pensamento do adolescente passa a ser o 

pensamento da turma, suas ideias já não são próprias, são apenas uma ressonância do que os 

amigos dizem, de maneira que mesmo separado do grupo, ele se mantém fiel a eles”. 

A respeito da maturação cognitiva, Piaget ([s.d.] apud PAPALIA, et al., 2006) afirma 

que os adolescentes entram em um nível mais elevado de desenvolvimento. Ele chama isso de 

operações formais; é quando desenvolvem a capacidade para o pensamento abstrato, 

proporcionando-lhes um modo novo e mais flexível de manipular as informações. 

Campos (2010, p. 44) assinala que o desenvolvimento mental no adolescente é que vai 

“influir em todas as suas atitudes diante de situações que a vida lhe apresentar, tanto no 

campo físico, como no emotivo, social, ético e cultural”; segundo a autora, além do 

desenvolvimento mental, o adolescente apresenta tendências do desenvolvimento da 

compreensão (do tempo, de si, do outro, etc.), desenvolvimento do pensamento lógico, 

relação entre capacidade intelectual e autorrealização, capacidade mental e autoestima.  

 

1.2. O que é ser adulto  conceitos e aspectos caracterizadores da “adultez” 

 

 

 “[...] a questão cronológica, que divide cada fase na vida adulta parece estar 

ligada à época em que a sociedade vivencia historicamente até a 

contemporaneidade, ou seja, as divisões de faixa etária podem ser 



26 
 

distribuídas de acordo com o contexto social em que a pessoa estiver 

inserida” (SANTOS e ANTUNES, 2007, p. 152). 

 

 

Pode-se pensar que a experiência de sair da infância e entrar na adolescência seja a 

maior transição ocorrida na vida do ser humano. Mas a vida é um enorme ciclo e nesse ciclo 

há um processo contínuo, composto por várias fases ou transições. A literatura da psicologia 

do desenvolvimento humano nos mostra que, durante toda a nossa existência, passamos por 

essas diferentes transições.  

O presente subitem propõe trazer uma discussão envolvendo os aspectos que acercam 

a fase adulta do ser humano, considerada, segundo Piancastelli et al. (2013, p. 12), o instante 

da vida no qual o indivíduo mostra-se  

 

“[...] ser capaz de vivenciar na sociedade momentos de escolhas, decisões, 

de construir e desfazer laços afetivos, de estabilidade e instabilidade na vida 

profissional, financeira e familiar, profissionalizar-se, tornar-se um ser 

estruturado, agir por si só, sofrer várias pressões sociais e viver de acordo 

com as normas sociais que ora o oprime [sic] e ora o liberta [sic]”. 

 

 

Ao mencionarmos os termos infância e adolescência, imediatamente, referimo-nos a 

grupos que se inserem em uma determinada fase da vida do humano – crianças, para o 

primeiro termo e adolescentes, para o segundo. Com relação à fase vivenciada pelos adultos, 

podemos encontrar os mais diferentes termos: adultez, adultado, adultilidade, adultescência, 

maturescência, antropolescência (PIANCASTELLI et al., 2013). 

Para este trabalho, o termo escolhido como sinônimo para a fase adulta foi adultez
6
. 

Os estudos voltados para a questão da adultez não são muito extensos. Tal escassez não é 

percebida quando se trata da infância ou da adolescência, pois sobre estes temas podemos 

encontrar uma extensa bibliografia com alguma facilidade. 

Basta vasculharmos as estantes enfileiradas  em seções da área da Psicologia  de 

bibliotecas ou livrarias que podemos constatar a escassez de uma estrutura teórica organizada 

sobre a vida adulta. Mas esse cenário vem mudando, Psicólogos do Desenvolvimento 

Humano e da Psicologia Evolutiva, principalmente, vêm dando uma maior atenção a esse 

fenômeno, até porque podemos afirmar que a adultez é a fase mais longa da existência do ser 

                                                             
6
 “O termo „adultez‟ é pouco utilizado no Brasil, e não consta de nossos dicionários, mas tem sido utilizado por 

pesquisadores portugueses”. (BOURTINET, 2001 apud MÜLLER, 2008, p. 13). 
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humano. Dentre os trabalhos que vêm surgindo nessa área, destacamos, por exemplo, os 

relacionados à cognição, à metacognição e à identidade. 

Mosquera e Stobäus (2006) destacam que a partir dos anos 70 do século XX, 

investigadores envolveram-se muito ativamente na formulação dos princípios teóricos que 

orientam o estudo do desenvolvimento ao longo de toda a vida. Entre esses investigadores se 

destacam Schaie, Willis e Lenner e Klaus Riegel. 

No momento, investigações relacionadas à idade adulta vêm sendo realizadas com 

mais força. Pesquisadores na área da Educação, por exemplo, têm apresentado discussões e 

reflexões que remetem à problemática da formação de adultos  no tocante às questões dos 

currículos e dos métodos pedagógicos , Educação de Jovens e Adultos (EJA), ensino e 

aprendizagem de língua estrangeira em diferentes fases da idade adulta, etc. 

Dizer exatamente o que é adultez e como ela ocorre não parece ser uma tarefa tão 

fácil. As fases que o indivíduo experimenta ao longo da vida, entre o nascimento e morte,  

 

[...] são marcadas, por um lado, por eventos biológicos, como puberdade, 

menarca, reprodução, menopausa, viuvez, senilidade, morte etc.; e por outro, 

por eventos sociais, como formatura, primeiro emprego, parentalidade, 

casamento, aposentadoria etc. A delimitação das fases da vida depende dos 

momentos em que acontecem cada um desses eventos. Dado que eles variam 

no tempo e no espaço, é difícil precisar o início e o fim de cada fase 

(CAMARANO, 2006, p. 31). 

 

Quanto às fases da adultez, diferentes teóricos apresentam conclusões diversas:  

Camarano (2006), Santos e Antunes (2007), Papalia et al. (2009) e Durkin (2014); há uma 

enorme divergência de ideias (Ver APÊNDICE A).  

A maior parte das investigações apresenta uma adultez dividida em três fases – adultez 

jovem, média e velha
7
  na maioria das sociedades ocidentais, cada uma dessas fases 

apresenta acontecimentos e preocupações característicos.  

Sheehy (1996 apud CAMARANO, 2006) propõe que essa idade seja subdividida em 

três estágios: transicional (18 a 30 anos ou juventude); primeiro estágio (30 a 45 anos ou 

idade adulta) e segundo estágio (45 a 85 anos e mais ou segunda vida adulta). O último 

                                                             
7
 “Nas culturas ocidentais, a preocupação com a divisão da vida humana em fases ocorre desde a Antigüidade 

[...]. Tradicionalmente, considerava-se o ciclo da vida dividido em apenas três idades: a primeira, em que a 

infância e a adolescência são vistas conjuntamente; a segunda, que seria a vida adulta; e a terceira, a velhice. 

Essa é uma divisão que leva em conta, principalmente, a participação dos indivíduos no mercado de trabalho, 

onde o Estado moderno desempenhou um papel importante na institucionalização da escola e da aposentadoria” 

(CAMARANO, 2006, p. 33). 
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estágio é subdividido em dois: a idade da sabedoria (45-65 anos) e a da integridade (a partir 

de 65 anos). 

Mosquera (1982 apud SANTOS e ANTUNES, 2007) apresenta as fases da vida adulta 

em adultez jovem (20 a 40 anos ou adultez jovem inicial, plena e final); adultez média (40 a 

65 anos ou adultez média inicial, plena e final) e adultez velha (65 a 75+ ou adultez velha 

inicial, média e final). 

Papalia et al. (2009) sugere a divisão da fase adulta em três momentos: adultez jovem 

(20 a 40 anos); adultez média (40 a 65 anos) e adultez tardia (65+). Para Durkin (2014), a vida 

adulta, também, compreende três períodos: o jovem adulto, para a faixa etária entre 18 e 40 

anos; a meia idade, para a faixa etária entre 41 e 65 anos e a idade avançada, para as pessoas 

que possuem idade a partir de 65 anos.   

Sem dúvida alguma, a divisão do ciclo da vida em fases é de extrema utilidade 

metodológica para fins educacionais: crianças, adolescentes e adultos jovens de idade inicial 

ou média estudam; adultos jovens e adultos de meia idade trabalham; adultos mais velhos 

organizam suas vidas em torno da aposentadoria e do lazer. Mas será que esses papéis  

atribuídos a cada fase da vida  realmente fazem sentido? Que realmente condizem com a 

realidade da sociedade na qual o indivíduo está inserido? Para Santos e Antunes (2007, p. 

150), “[...] como em outras épocas históricas, as mudanças de paradigmas se devem muitas 

vezes às novas estruturações sociais”. 

É claro que essa divisão (ou subdivisões) apresentada por investigadores é necessária, 

mas tudo parece “certinho” e “organizado” demais. É como se a vida fosse uma peça de teatro 

(muitas vezes cheia de drama, comédia, romance ou até mesmo com um toque de estilo 

shakespeariano), na qual aos atores são dados papéis, baseados em suas idades. Quanto a 

esses papéis, não estariam obsoletos, principalmente em se tratando da sociedade do século 

XXI?  

Tais divisões ou recortes se apresentam de maneira bastante estática, o que pode fazer 

com que qualquer recorte adotado tenha certo grau de arbitrariedade.  

Ao referir-se a esse assunto, Camarano (2006, p. 32) destaca que  

 

[A]s fases são caracterizadas por participação em eventos [...] freqüência 

[sic] à escola, participação no mercado de trabalho, saída de casa dos pais ou 

constituição do próprio domicílio, casamento/descasamento, maternidade, 

aposentadoria, viuvez e morte. Assume-se, também, que todos esses eventos 

são bastante influenciados por sexo, cor/etnia, regiões geográficas, renda 

etc., o que gera uma heterogeneidade no que diz respeito à delimitação das 

fases, seus timings e sequências. 
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Para o psicólogo australiano, Durkin (2014) a vida do jovem adulto é marcada, em 

muitos casos, pela tomada de decisões na esfera da vida profissional e pessoal – emprego, 

carreira, romances, paternidade/maternidade, opções sexuais, etc. E com relação ao 

desempenho físico, os jovens adultos estão no auge do funcionamento sensório-motor. 

Mosquera (1987 apud SANTOS e ANTUNES, 2007, p. 152), garante que nessa fase 

as características físicas e psicológicas do jovem apresentam 

 

uma grande vitalidade e uma valorização da individualidade. O adulto jovem 

está dotado dos mais fortes impulsos, os quais se manifestam, tanto pela 

impulsividade como pelo emprego vivo de suas forças. Seu estado de 

espírito frente à vida alcançou, por regra geral, um elevado nível. A alegria 

de viver e o prazer da existência lhe fornecem perspectivas. 

 

Já o adulto de meia idade vivencia um grande número de mudanças internas e externas 

que vão desde o surgimento de fios brancos nos cabelos à redução nas capacidades sensoriais 

– visão, audição, entre outras. A maioria dos indivíduos, nessa fase da vida, possui boa 

condição física, cognitiva e emocional, tem muitas responsabilidades e múltiplos papéis e 

sente-se competente para dar conta deles. Normalmente, nessa fase, os adultos fazem um 

balanço e tomam decisões em relação aos anos que lhes restam (PAPALIA, et al., 2006). 

É possível, muitas vezes, que, nessa segunda fase da vida adulta, o indivíduo já tenha 

alcançado seus objetivos particulares (constituição de uma família, estabilidade de emprego e 

de moradia, etc.). Mosquera (1987 apud SANTOS e ANTUNES, 2007, p. 153) assegura que, 

ainda nesta fase,  

 

parece existir, predominantemente, uma tendência à extroversão, isto é, uma 

visualização para o mundo exterior. O adulto médio se sente possuído pelo 

afã de produção e por interesses objetivos, deseja ser eficaz e ter êxito. 

Provavelmente para dar mais firmeza e conteúdo à segurança da sua própria 

pessoa. 

 

Quanto à fase da idade avançada (DURKIN, 2014) ou adultez velha (MOSQUERA, 

1982), esta seria a mais difícil de ser definida precisamente; isso talvez se deva à enorme 

variação que o indivíduo pode apresentar no que se refere, principalmente, ao aspecto físico e 

cognitivo.  

Em muitos casos, o adulto em idade avançada apresenta um declínio na sua 

capacidade intelectual e física, principalmente por volta dos 70 (setenta) e 80 (oitenta) anos de 

idade. Durkin (2014) acrescenta que os indivíduos, nesta fase da vida, enfrentam certos 
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conflitos – muitos chegam a perceber que estão indo em direção ao fim das suas vidas e, de 

uma maneira bastante introspectiva, voltam para si mesmos, envoltos em lembranças do 

passado e passando, assim, a reavaliar suas atitudes, decisões tomadas ou não. 

Mosquera (1982) observa que essa etapa da vida do homem representa uma fase 

existencial na qual “acontecem momentos de transformações muito significativas no que se 

refere ao exterior de cada pessoa e às suas possibilidades físicas de realizações” (SANTOS e 

ANTUNES, 2007, p. 154). O autor acrescenta que muitas pessoas, nessa fase da vida, ainda 

mantêm o desejo de realizações pessoais, realizações essas, muitas vezes, destruídas pela 

própria sociedade culturalmente construída (pela família, pela falta de oportunidade no 

mercado de trabalho, por exemplo). A sociedade se torna intolerante diante do declínio das 

capacidades corporais, especialmente as condições motoras, o que acaba por determinar o não 

envolvimento do adulto em idade avançada nas responsabilidades sociais. 

Estudos na área do desenvolvimento humano revelam que há um término para que o 

indivíduo atinja seu ponto máximo no que diz respeito aos aspectos físicos e cronológicos, 

mas, e quanto à maturação cognitiva, por exemplo? Podemos realmente generalizar e dizer 

que todos os indivíduos atingem tal maturação no mesmo período da vida? Após inúmeras 

investigações, de diferentes perspectivas, teóricos e pesquisadores do desenvolvimento 

humano chegaram à conclusão de que nem sempre isso acontece.  

Papalia, et al. (2006) informam que, para chegarem a tal conclusão, alguns 

investigadores utilizaram diferentes abordagens. Jean Sinnot (1984, 1998) e K. Warner Schaie 

(1977, 1978), por exemplo, ao procurar em identificar o que caracteriza a forma de pensar dos 

adultos (como fez Piaget em relação ao pensamento infantil), utilizaram a abordagem por 

estágios; outros, no entanto, como Robert Sterberg, et al. (1995), concentraram-se nos tipos 

ou nos aspectos da inteligência que tendem a ocupar o primeiro plano na maturidade (o 

discernimento e o conhecimento prático). 

Diferentemente do que acontece no estágio de operações formais
8
, o pensamento pós-

formal vê tons de cinza; isso permite aos adultos transcenderem um sistema lógico único e 

conciliarem ou selecionarem ideias ou demandas conflitantes, cada uma das quais, a partir de 

sua própria perspectiva. 

Independentemente da fase na qual o indivíduo se encontra, segundo pesquisadores do 

desenvolvimento, o pensamento na idade adulta parece ser mais flexível, aberto, adaptativo e 

individualista. O adulto, na maioria das vezes,  

                                                             
8
 Estágio descrito por Piaget, como o ápice do desenvolvimento cognitivo, no qual permite que o adolescente 

veja preto e branco (certo versus errado, intelecto versus sentimentos, mente versus corpo). 
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faz uso da intuição e da emoção, bem como da lógica para ajudar as pessoas 

a enfrentar um mundo aparentemente caótico. Aplica os frutos da 

experiência a situações ambíguas. Caracteriza-se pela capacidade de lidar 

com a incerteza, com a inconsistência, com a contradição, com a imperfeição 

e com a conciliação (PAPALIA, et al., 2006, p. 532-533) 

 

Poucos pesquisadores se empenharam em propor um modelo mais completo de 

estágios de desenvolvimento cognitivo desde a infância à velhice. Quando se fala em 

desenvolvimento cognitivo, imediatamente nos lembramo de Jean Piaget, cujos estudos 

realizados sobre o desenvolvimento cognitivo eram focados na infância. Porém, tais estudos 

serviram de base para trabalhos futuros com adultos. 

O psicólogo K. Warner Scheie apresentou um modelo de estágios
9
 (PAPALIA, et al., 

2006, p. 533) no qual é possível observar o desenvolvimento dos usos do intelecto dentro de 

um contexto social, que vão desde a aquisição de informações e de habilidades (o que eu 

preciso saber) e da integração prática do conhecimento e das habilidades (como utilizar o que 

eu sei) até uma busca de significado e de propósito (o que eu deveria saber). É claro que nem 

todo mundo passa por todos os estágios nas idades sugeridas. 

De maneira histórica, a estrutura de vida da sociedade, segundo Papalia, et al., (2006), 

é organizada de duas maneiras: primeiro, as diferenciadas por idades
10

. As funções são 

desempenhadas por pessoas típicas de uma sociedade industrializada e que são remanescentes 

de uma época em que a vida era mais curta e as instituições sociais menos diversas. Quanto a 

estes papéis diferenciados por idade, Riley (1994 apud PAPALIA, et al., 2006, p. 615) 

salienta que  

 

[...] ao dedicarem-se a um aspecto da vida por vez, as pessoas não usufruem 

de cada período tanto quanto poderiam [...]. Concentrando-se no trabalho, 

adultos podem desaprender de brincar; depois, quando se aposentam, podem 

não saber o que fazer com a abundância repentina de tempo livre.  

 

 

Esses modelos tradicionais de transição se caracterizam pela sequência linear e 

unidirecional das etapas de saída da escola, entrada no mercado de trabalho e saída de casa 

coincidindo com o casamento e nascimento do primeiro filho. As classificações por idade 

                                                             
9
 1. Estágio aquisitivo (infância e adolescência); 2. Estágio realizador (final de segunda década de vida ou 

início dos 20 até início dos 30 anos); 3. Estágio responsável (final dos 30 anos ao início dos 60); 4. Estágio 

executivo (dos 30 e 40 à meia-idade); 5. Estágio reorganizacional (fim da meia-idade, início da idade adulta 

tardia); 6. Estágio reintegrativo (idade adulta tardia); 7. Estágio de criação de herança (final da velhice). 
10

 Diferenciado por idade refere-se à estrutura de vida em que as funções básicas – aprendizagem, trabalho e 

lazer – baseiam-se na idade.  
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(mas também por sexo ou, é claro, por classe...) e, consequentemente, a atribuição de funções 

para cada fase da vida acabam “[...] sempre a impor limites e produzir uma ordem à qual cada 

um deve se ater, na qual cada um deve manter-se em seu lugar” (BOURDIEU, 2003, p. 152).   

Embora predominantes, esses modelos estão convivendo com novas trajetórias 

marcadas, muitas vezes, pela imprevisibilidade e não linearidade das etapas da vida, o que 

vem caracterizar a estrutura de vida integrada pela idade
11

. As funções são desempenhadas 

por pessoas típicas de uma sociedade moderna repleta de exigências, envolta em informações 

que parecem surgir ou se renovar a cada instante. É evidente que não podemos assegurar que 

pessoas pertencentes a uma mesma cultura e que vivem em um momento histórico 

determinado terão processos de desenvolvimento semelhantes nem exercerão funções 

semelhantes.  

No que se refere ao aspecto estrutural da vida visto como um processo, não estático, 

mas em curso constante, Müller (2008, p. 163), em sua dissertação intitulada A transição é a 

vida inteira: uma etnografia sobre os sentidos e a assunção da adultez, traz uma releitura de 

Featherstone (1994), enriquecedora para esta discussão. A autora faz uma metáfora geográfica 

ao curso da vida – como um rio que flui. Esta ideia realmente nos faz refletir sobre o seguinte, 

prossegue a autora, “[...] se a vida é um rio que flui, não há perspectiva a partir de uma ponte, 

estamos sempre em algum ponto dentro deste rio”.  

A partir dessa ideia, podemos acrescentar que, com a vida em curso, não há como 

assegurarmos que pessoas devam estar “sempre” em algum ponto, por muito tempo. E a 

permanência nesse “ponto” apenas será determinada mediante os eventos que podem ocorrer 

com o “rolar das águas”, além de sua imprevisibilidade. Isso pode justificar o que vemos hoje: 

adolescentes que abandonam a escola e antecipam papéis – trabalho, constituição de família 

precocemente ; adultos que voltam aos bancos escolares e fazem cursos noturnos; pessoas 

que se aposentam cedo ou mais tarde ou que não se aposentam nunca. Enfim, antecipar um 

evento ou retardá-lo. 

E em toda essa enriquecedora inversão de papéis, é mais que certo que gerações se 

encontrem, o que podemos, em um primeiro momento, achar inadequado ou estranho, pois há 

muito tempo nos acostumamos com a segregação etária: “[...] crianças de um lado, 

adolescentes de outro, adultos jovens aqui, adultos idosos acolá” (FERRIGNO, 2003, p. 46). 

Muitas vezes não nos damos conta do quão benéfico esse encontro pode ser, pois aí é que está 

                                                             
11

 Integrado pela idade refere-se à estrutura de vida em que as principais funções – aprendizagem, trabalho e 

lazer – estão abertas para adultos de todas as idades e podem ser intercaladas durante todo o ciclo de vida. 
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o desafio; a forma como os indivíduos geram as contradições e fortalecem aquilo com que se 

podem deparar quotidianamente. 

 

1.3. Uma des(construção) do conceito de gerações 

 

As investigações realizadas até o momento sobre as relações intergeracionais (entre 

gerações) têm se debruçado, principalmente nas relações familiares envolvendo crianças, 

adolescentes e pais, avós e netos. Devido, talvez, aos problemas gerados por diferentes 

aspectos provenientes das diferentes idades envolvidas nesse encontro, configura-se, desta 

maneira, o que conhecemos por conflito de gerações. 

O encontro de gerações, seja no âmbito familiar ou em sala de aula, pode ser algo 

benéfico e positivo (FERRIGNO, 2003) e pode, também, ser enriquecido com as 

contribuições trazidas por indivíduos de diferentes faixas etárias envolvidos nesse encontro. 

Até porque, as classificações das idades da vida que temos ou próximas do que temos, hoje, 

na qual cada geração tem os seus limites, direitos e espaços, só passaram a se configurar na 

Idade Média. Segundo o historiador e medievalista francês da família e infância, Philippe 

Ariès (1986), somente em meados do século XVIII, houve separação entre adultos e crianças. 

Até então, todos participavam das mesmas conversas, festas e rituais.  

Naquela mesma época, esse encontro de gerações era, também, bastante comum e 

recorrente nas escolas. Os colégios, principalmente, acolhiam alunos de diferentes idades, 

uma vez que pouca importância era dada à classificação por idade. A esse aspecto identitário 

que  

 

[...] nos tempos modernos, assumiu papel fundamental de organização e 

mesmo de estratificação social [...]. A idade ganhou o seu valor e com ele 

vieram outras questões que outrora não eram percebidas, discutidas ou 

consideradas. Em função disso, ela define pertencimentos, permite novas 

configurações econômicas e sociais e gera exclusão. (FREITAS e 

LESZCZYNSKI, 2009, p. 6).  

 

Cabe, neste momento, abrirmos um “parêntese” para que possamos entender melhor o 

que configuramos como “encontro de gerações”, a partir do entendimento da palavra 

“gerações”. Para tanto, apoiar-nos-emos em alguns autores da psicologia social, da sociologia 

e da antropologia, que direta ou indiretamente pensaram sobre a questão das gerações. 

O psicólogo e gerontologista José Carlos Ferrigno (2003), em seu livro Co-educação 

entre gerações, apoiado em diferentes teóricos, defende a ideia de que as gerações são um 
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produto de construção social. Segundo ele, além de a própria natureza se encarregar da tarefa 

de determinar as diferentes fases da vida – decorrentes de singularidades orgânicas , as 

culturas humanas pré-históricas e históricas produziram e continuam produzindo significações 

para cada uma das etapas da existência humana. Uma vez que o homem é um produto social, 

podemos concluir que as gerações também são socialmente construídas. 

Em um primeiro momento, podemos buscar o significado de geração no dicionário 

Houaiss da Língua Portuguesa (2001, p. 1.446, grifo nosso). Dentre as diferentes definições 

descritas pelo dicionário, a palavra “geração” significa:  

 

[...] 2. Função pela qual um ser organizado produz outro semelhante; 

procriação; germinação <g. de filhos> <g. de brotos de bambu> 3. [...] grau 

de filiação em linha direta <do avô ao neto há duas> 4. [...] conjunto de 

pessoas que descendem de (alguém) em cada um dos graus de filiação; 

descendência <a. g. de Noé> [...] 6. Conjunto de pessoas que têm 

aproximadamente a mesma idade [...]. 

 

 

A partir de uma simples definição lexical, já podemos perceber a ideia de segregação 

entre indivíduos. As expressões destacadas no texto acima já induzem, por si só, essa ideia: 

grau de filiação, por exemplo, nos remete à ideia de nível, classe ou categoria; em seguida, o 

léxico descendência que está ligada à imagem de sucessão, raça e ramo; por último, 

destacamos a oração conjunto de pessoas que têm aproximadamente a mesma idade. Desta 

podemos dizer que realmente carrega a marca de segregação mais evidente da descrição de 

geração. A concepção de segregação etária é evidente e legitimada, isto é, as pessoas que têm 

idades semelhantes ou próximas se agregam a um único grupo, ficando de fora ou formando 

outro grupo de pessoas que apresentam as mesmas características de idade.  

Desse modo, entendemos que pessoas nascidas em uma mesma época, que 

compartilham o mesmo espaço de tempo, agrupam-se entre si. E isso parece fazer parte do 

cotidiano de todos   no contexto escolar, familiar, profissional ou social , como se fosse 

uma determinação natural da vida humana. 

Compreender certos grupos torna-se uma tarefa “mais fácil” se pensarmos tais grupos 

como uma estrutura, mesmo que complexa, mas concreta. O grupo familiar, por exemplo, 

sabemos que, além de aspectos sociais, culturais e históricos, o agrupamento de indivíduos em 

família, também, dá-se pelo aspecto biológico, isto é, percebe-se que há uma estrutura 

organizacional mais concreta. Porém, compreender o sentido de agrupamento por geração é 

realmente uma tarefa mais abstrata, não nos restando, assim, outra alternativa senão a ideia de 

classe de idade.  
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De certa maneira, pertencer a uma mesma geração significa compartilhar certos 

pensamentos e comportamentos com relação à visão de mundo, de autoridade, limites de 

comportamentos e valores, entre outros. Dentro dessa mesma discussão, Chiuzi et al.(2011, p. 

580) acrescentam, informando que  

 

para compreender como uma geração difere da outra, é preciso que se 

perceba como cada uma delas forma um conjunto de crenças, valores e 

prioridades, ou seja, paradigmas, consequências diretas da época em que 

cresceram e se desenvolveram e entendê-las de um ponto de vista 

sociocognitivo-cultural. 

 

Mas, o que dizem os cientistas sociais a respeito do conceito de gerações?  

Há diversas acepções quanto à noção de “geração”. Em seu artigo Relações entre 

gerações e processos educativos: transmissões e transformações, o professor de Ciências da 

Educação, Jean-Claude Forquin (2003)
12

, destaca que, dentre as concepções existentes sobre a 

palavra “geração”, é possível escolhermos ao menos três principais: 

a) Geração no sentido de “grau de filiação” – genealógica (primeira, segunda, 

terceira geração...) - para o professor, apesar de essa ordem (de filiações) constituir um 

poderoso fator de estruturação social, pode manter apenas relações instáveis com a 

cronologia, isto é,  

 

em função da extensão do período de procriação possível para cada 

indivíduo, indivíduos que se encontram no mesmo grau de filiação em 

relação a um ancestral comum podem ter idades muito diferentes e até 

mesmo nunca se encontrar numa situação de contemporaneidade cronológica 

(FORQUIN, 2003, p. 2).  

 

Assim, nesse sentido, parece que a noção de relações entre gerações torna-se bastante 

frágil. 

b) Geração no sentido de “idade de vida” ou “período da vida”  nesta concepção, 

podemos compreender que pessoas de idades diferentes podem se “encontrar” e são “[...] 

designadas ou identificadas por meio de uma categorização relativamente codificada, embora 

esta possa variar de uma época para outra e de uma sociedade para outra” (p. 3). 

A ideia de geração está relacionada ao sentido de classe ou de categoria de idade 

característica, como por exemplo, a “jovem geração”, as “gerações adultas”, a “velha” ou a 

                                                             
12

 Comunicação realizada em um congresso internacional sobre co-educação de gerações, organizado pelo 

SESC, no Estado de São Paulo, em 2003. 
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“antiga geração”, etc., lembrando que essa relação pode ocorrer independentemente das 

posições respectivas que os indivíduos possam ter em termos de filiação ou de linhagem.  

c) Geração no sentido histórico e sociológico – nesta acepção, podemos considerar 

que pessoas que nasceram na mesma época (ou aproximadamente na mesma época) e que 

tenham uma experiência histórica idêntica ou uma proximidade cultural compartilham o 

mesmo grupo de geração. Seria algo como demarcar uma determinada “geração histórica” – 

do pensamento político da geração de 1968; das manifestações culturais ou políticas da 

geração hip-hop ou caras pintadas (geração das “Diretas já”). 

Nesse sentido, a palavra geração está relacionada a um grupo de pessoas  

 

[...] que foram modeladas numa época dada, por um mesmo tipo de 

influência educativa, política ou cultural, ou que vivenciaram e foram 

impressionadas pelos mesmos eventos, desenvolvem sobre a base de uma 

experiência comum ou semelhante [...] (FORQUIN, 2003, p. 3). 

 

A fim de atender ao principal objetivo deste item de discussão acerca dos diferentes 

conceitos da palavra “geração”, já poderíamos dar-nos por satisfeitos, porém a riqueza de 

leituras teóricas acaba nos levando a “textos e mais textos”; realmente, é uma exploração 

artesanal e prazerosa. Em meio à tão instigante exploração teórica, depararmos-nos com as 

abordagens sobre gerações apresentadas pelo sociólogo húngaro Karl Mannheim – o que não 

chega ser uma tarefa fácil. O pesquisador foi considerado um divisor de águas na história 

sociológica ao abordar o referido conceito.  

E é neste último sentido de geração (histórico e sociológico) que Mannheim aborda a 

questão das gerações.  

Mannheim considerou as gerações como dimensão analítica fundamental para o estudo 

da dinâmica das mudanças de estilos de pensamento de uma época e da ação. Esse aspecto foi 

capaz de produzir mudanças sociais, e as gerações podem ser consideradas o resultado dessas 

mudanças: “[...] o que forma uma geração não é uma data de nascimento comum – a 

„demarcação geracional‟ é algo „apenas potencial‟ –, mas é a parte do processo histórico que 

jovens da mesma idade-classe de fato compartilham [...]” (FEIXA e LECCARDI, 2010). 

Para Mannheim (1972) as discussões acerca de uma melhor compreensão do termo 

receberam duas valiosas contribuições – uma com base na abordagem “positivista” e outra 

sob uma abordagem do pensamento “histórico-romântico” alemão.  

A primeira vertente, a positivista, analisa a questão das gerações a partir da apreensão 

de dados quantitativos. Nesse sentido, é como se o positivista fosse atraído pelo problema das 
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gerações porque isso lhe permitiria ter a sensação de que, dessa maneira, ele tivesse o contato 

com alguns dos mais definitivos e indiscutíveis fatores da existência humana, o de que há um 

início e um fim; de que há vida e morte, isto é, compreende-se que há a existência de 

intervalos – tudo de maneira mensurável, mas bastante compreensível. 

Ainda sob essa perspectiva, a questão das gerações é associada a um “[...] conceito de 

tempo externalizado e mecanicista, pautado por um princípio de linearidade” (WELLER, 

2007, p. 3) e o cerne do problema “[...] parece ser encontrar uma média de tempo que pudesse 

substituir a geração anterior por uma nova na vida pública e, assim, obter o ponto de início 

natural na história, na qual fosse possível fazer um corte e iniciar um novo período”
13

 

(MANNHEIM, 1972, p. 278. Tradução nossa). 

O modo de analisar o problema geracional, guiado por uma concepção positivista sob 

um viés quantitativo, possibilita-nos criar uma estimativa – início e fim – para a duração do 

período de uma geração em números, o que torna o problema geracional ainda maior, pois 

esses períodos são apresentados de maneira bastante variada por diferentes teóricos. “[...] 

muitos apontam que seja em torno de 15 anos [...], porém a maioria acredita que dura em 

torno de 30 anos [...]”
14

 (MANNHEIN, 1972, p. 278. Tradução nossa) 

Na corrente do pensamento histórico-romântico alemão, a abordagem qualitativa é 

priorizada, o que quer dizer que não há simpatia alguma em se “fazer operações 

matemáticas”. 

Essa maneira de pensar o problema das gerações, segundo Mannheim (1972), esforça-

se por buscar uma contraposição diante da linearidade apontada pelos positivistas. Para o 

autor “[...] o problema geracional é visto, aqui, como o problema da existência de um tempo 

interior não mensurável, mas que só pode ser apreendido em termos puramente qualitativos”
15

 

(p. 281. Tradução nossa). 

As gerações são pensadas como grupo de pessoas que partilham as “mesmas 

experiências”, o mesmo “tempo qualitativo”, não mais “quantitativo”. Nesse sentido, como 

declara Feixa e Leccardi (2010, p. 188), “a formação de gerações foi consequentemente 

baseada em uma temporariedade concreta constituída de acontecimentos e experiências 

compartilhadas”. E é vivenciando tais experiências em conjunto que é possível determinar 

quais indivíduos pertencem a uma geração. 

                                                             
13

 “[…] appears to be to find the average period of time taken for the older generation to be superseded by the 

new in public life, and principally, to find the natural starting-point in history from which to reckon a new 

period”. 
14

 “[…] many assessing it at 15 years […], but most taking it to mean 30 years”. 
15

 “[…] the problem of generations is seem here as the problem of the existence of an interior time that cannot be 

measured but only experienced in purely qualitative terms. 
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Mannheim acaba encontrando um ponto de fusão entre as duas linhas de pensamento; 

o autor não desvincula gerações e grupos de idade, acredita existir uma proximidade do ano 

de nascimento no âmbito histórico-social, isto é, a posição geracional no meio social não se 

constitui apenas a partir do fato de alguém haver nascido e se tornado jovem, adulto ou velho 

no mesmo tempo cronológico, mas da possibilidade de “participar dos mesmos 

acontecimentos, dos mesmos conteúdos de vida, etc., e sobretudo, de fazê-lo a partir do 

mesmo padrão de estratificação de consciência [...]” (MOTTA e WELLER, 2010, p. 176). 

É importante refletirmos em torno dos diferentes conceitos de gerações, trazidos pela 

psicologia e pela sociologia – sejam eles por determinações biológicas, etárias ou histórico-

sociais. É mais que certo que tais reflexões são enriquecedoras para profissionais, sobretudo 

educadores, que medeiam, orientam e facilitam a aprendizagem em sala de aula e na qual o 

encontro de gerações acontece.  

Quando refletimos sobre a palavra “conflitos”, imediatamente a associamos ao 

negativo, a problemas, desafetos e contradições e não nos damos conta de que todos esses 

eventos fazem parte do nosso cotidiano e que sem eles, definitivamente, não poderíamos gerar 

mudanças.  

Nessa perspectiva, podemos afirmar que os conflitos entre gerações, de algum modo, 

não podem ser negados, pois são inevitáveis e “positivos” no sentido de que, graças a eles os 

indivíduos envolvidos no “encontro”, no “embate”, podem expor seus valores e pensamentos, 

acabando, de certa maneira, por adaptar-se ou ajustar-se ao grupo e, consequentemente, 

provocar mudanças no outro ou em si mesmo.  

Os conflitos podem surgir em diferentes espaços, como por exemplo, na família e na 

escola (na sala de aula, entre professores e alunos; entre alunos mais jovens e alunos mais 

velhos).  

A mudança de comportamento das famílias nos últimos séculos, por exemplo, tem 

contribuído enormemente para um maior distanciamento entre gerações e, consequentemente, 

os conflitos entre elas. Quanto a essa mudança, Ferrigno (2003, p. 61) diz que as alterações na 

estrutura familiar são as principais razões para tais conflitos e informa ainda que 

 

[n]as sociedades baseadas na agricultura, a estrutura das chamadas famílias 

extensas era compatível com a necessidade da mão de obra para a lavoura de 

subsistência. Nesse tipo de família, contava-se com a convivência de até 

quatro gerações [...]. Já, na família típica da sociedade industrial é a família 

nuclear, composta de um casal e poucos filhos, quando existem. 
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Segundo o autor, hoje temos, ainda, casais divorciados e que decidem por um segundo 

casamento, muitas vezes possuem duas famílias, filhos de dois casamentos, alguns casais 

decidem ter filhos tardiamente. Há números expressivos de idosos que moram sozinhos, mas 

há aqueles que coabitam com filhos e netos e, em muitos casos, as conversas mais duradouras 

são raras ou até inexistentes; em outros casos, quando há conversas, quase sempre são 

conflituosas. 

Os conflitos de gerações, entre famílias, muitas vezes, são transferidos para a escola. E 

lá, aprendizes adolescentes e adultos se encontram em um mesmo espaço de aprendizagem, 

no qual, mesmo apresentando especificidades e motivações diferentes entre si, compartilham 

a mesma sala de aula, as mesmas instruções, as mesmas discussões temáticas propostas.  

A escola, e sem dúvida alguma, a sala de aula, é um palco de diversidades e é 

extremamente importante que não apenas percebamos e lidemos com os problemas advindos 

dessa complexa relação, mas também entendamos que estamos diante de uma grande 

oportunidade de enriquecimento dos protagonistas envolvidos, sobretudo se pensarmos que 

entre as quatro paredes da sala de aula, vidas distintas se cruzam, novas experiências são 

compartilhadas e novos conhecimentos são coconstruídos. 

Diferentemente das relações intergeracionais recorrentes no âmbito familiar  no qual 

crianças, adolescentes, jovens adultos, adultos de meia idade e adultos idosos se encontram 

por força de questões sociais, culturais, históricas e, na maioria das vezes, por questões 

biológicas , na escola, esse encontro se concretiza por diferentes razões – em se tratando de 

aprendizes da rede regular de ensino (público ou particular), muitos compartilham o mesmo 

espaço por terem “falhado” nas etapas de aprendizagem do ensino básico ou porque o 

abandonaram ou até mesmo por terem acumulado grandes defasagens entre a idade e a série 

cursada.  

Em se tratando de uma sala de aula, uma vez compartilhando o mesmo espaço físico e 

os “mesmos objetivos”, aprendizes adolescentes e aprendizes adultos são, efetivamente, 

protagonistas de suas próprias histórias. O que acontece é que essas histórias se cruzam e, 

consequentemente, suas percepções de mundo e valores também (quando cada pessoa pode 

assumir a sua cultura e as suas diferenças).  

As experiências compartilhadas no encontro de gerações, na sala de aula, podem 

proporcionar momentos bastante significativos para todos os envolvidos. Certamente não 

negar as diferenças e considerar as características e especificidades de cada um são fatores 

importantes a considerar-se no trabalho com grupos heterogêneos.  
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1.4. Aprendizagem de LE em diferentes idades 

 

Neste momento a discussão dar-se-á em torno do processo pelo qual o adolescente e o 

adulto passam quando em contato com a língua estrangeira em um ambiente formal. Para 

tanto, faz-se necessário definirmos claramente alguns conceitos com relação a tal processo.   

No fértil campo da pesquisa de línguas, é muito comum nos depararmos com 

diferentes termos: “Segunda língua vs. língua estrangeira” e “aquisição vs. aprendizagem”. 

Diante de tamanha variação de uso, vacilamos frente a certas situações e não sabemos 

exatamente que expressão usar.  

A dúvida quanto ao termo “apropriado” não surgiu apenas neste trabalho. Trata-se de 

uma discussão que vem arrastando-se há muito tempo entre teóricos.  

Ellis (1994) considera a distinção entre segunda língua e língua estrangeira 

significativa em determinadas situações; isso está muito mais ligado a “o que é aprendido” e 

“como é aprendido”.  

O termo “segunda língua” é usado para nos referirmos a situações nas quais uma 

pessoa aprende inglês em países de língua inglesa, como Estados Unidos, Reino Unido, 

Austrália, alguns países da África, entre outros, enquanto o termo “língua estrangeira” se 

refere ao processo de aprendizagem do inglês em países onde esta língua não é instrumento de 

comunicação comum entre as pessoas e normalmente ocorre por meio de instrução formal, na 

sala de aula. 

No entanto, o autor considera a necessidade de um termo neutro e que seja capaz de 

abranger os dois tipos de “aprendizagens”. Em seu livro How to teach English, o professor 

Harmer (2007) informa que já é uma tendência o uso do termo ESOL
16

 (Inglês para falantes 

de outras línguas) para descrever as duas situações. 

Em contraposição a esta discussão, Harmer (2007, p. 12) argumenta que a distinção 

entre esses termos não parece ser adequada se pensarmos que estamos referindo-nos a pessoas 

que  

 
[...] usam o inglês em um contexto global. O uso do inglês para uma 

comunicação internacional, especialmente com a internet, significa que 

muitos „aprendizes de inglês como língua estrangeira‟ estão vivendo em uma 

comunidade que fala a língua alvo global, dessa maneira, podem ser 

                                                             
16

 English for Speakers of Other Languages 
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considerados „aprendizes de inglês como segunda língua‟ [...] (Tradução 

nossa)
17

. 

 

A discussão, também, estende-se com relação aos termos aquisição e aprendizagem de 

línguas. 

O linguista norte americano da Universidade do Sul da Califórnia, Stephen D. 

Krashen, acredita ser relevante para os estudos de línguas fazer a distinção entre aquisição e 

aprendizagem. Segundo o autor, a “aquisição” de uma língua é um processo semelhante à 

maneira como uma criança aprende sua língua materna, ou seja, é um processo subconsciente. 

A aquisição “[...] requer uma interação significativa com a língua-alvo – uma comunicação 

natural – na qual os falantes estão preocupados não com a forma de sua elocução, mas com as 

mensagens que eles estão transmitindo e compreendendo”
18

 (KRASHEN, p.1, 1982. Tradução 

nossa). 

Os aprendizes não parecem estar atentos ao fato de que eles estão “adquirindo” uma 

língua ou preocupados com as regras gramaticais, sua atenção está voltada, simplesmente, 

para o fato de que eles estão usando a língua para se comunicar. Passar por um processo de 

aquisição de uma língua inclui uma “aprendizagem implícita, informal e natural”
19

 

(KRASHEN, 1982, p. 10. Tradução nossa). 

O termo “aprendizagem”, no entanto, refere-se ao conhecimento de uma língua, 

alcançado de maneira consciente: consciente das regras de como funciona a língua e capaz de 

descrever tais regras. O aprendiz deixa de ser um falante para ser um aprendiz da língua em 

estudo no que se refere às suas regras.  

Podemos resumir essa discussão da seguinte maneira: quando nos referimos ao 

processo de aquisição, estamos diante de uma segunda língua (L2) e quando nos referimos ao 

processo de aprendizagem, estamos diante de uma língua estrangeira (LE). Como faz notar, 

no processo de aquisição, o aprendiz utiliza “[...] mais os ouvidos do que os olhos [pois] esse 

processo produz habilidade prática, criatividade na comunicação, não necessariamente no 

conhecimento da estrutura da língua” (PALLU, 2008, p. 31), o que, muitas vezes, não ocorre 

no processo de aprendizagem, não descartando, vale lembrar, a possibilidade de trazer, para o 

                                                             
17

 “[…] use English in a global context. The use of English for international communication, especially with the 

Internet, means that many „EFL students‟ are in effect living in a global target-language community and so 

might be thought of as „ESL students‟[…]”. 
18

 “[…] requires meaningful interaction in the target language--natural communication--in which speakers are 

concerned not with the form of their utterances but with the messages, they are conveying and understanding. 
19

 “[…] implicit learning, informal, learning, and natural learning”. 
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contexto de sala de aula de línguas, atividades que possam contribuir para uma comunicação 

criativa.  

Sendo assim, ao longo deste trabalho, optamos por manter a expressão aprendizagem 

de língua estrangeira. 

 

1.4.1. Aprendizagem de LI na adolescência  

 

A adolescência não é um estado, mas um processo dinâmico no qual uma transição na 

vida do ser humano acontece. É um momento da vida cujas tribulações, transformações, 

incertezas e medos devem ser compreendidos pelos adultos. É considerado, também, segundo 

Muñoz (2012, p. 38), um período “[...] particularmente sensível do ponto de vista social e 

psicopedagógico”. 

Lidar com adolescentes tem sido um grande desafio para professores, pois é na escola, 

especialmente na sala de aula, que os relacionamentos se estreitam e os conflitos se 

dimensionam; isso, certamente, contribui para o processo de seu desenvolvimento físico, 

cognitivo e emocional. É nesse espaço que o adolescente adquire (ou resiste a elas) normas, 

valores e cultura e experimenta a interação e a afetividade junto com professores e colegas. 

Ao longo dos anos, o conceito de adolescência vem mudando. A maneira de lidar com 

esses adolescentes e de compreendê-los tende a mudar também. A fim de “sobreviver” em 

meio a essas mudanças, o profissional envolvido com o processo de ensino e aprendizagem 

desses jovens deve estar atento às teorias educacionais, pois elas servirão de suporte diante 

das escolhas pedagógicas e metodológicas a serem aplicadas em sala de aula. 

Como foi apresentado anteriormente nesta seção, no item “1.1”, vimos que o 

adolescente passa por inúmeras e diferentes transformações nas quais ele experimenta 

mudanças biológicas, físicas, psicológicas e sociais. E é justamente nesse período que o ser 

humano define sua identidade pessoal e social e se ajusta ao entorno (MUÑOZ, 2012). Muitas 

dessas transformações, a depender do “ritmo”, levam a resultados complexos e, em alguns 

casos, distantes da realidade que se espera de um adolescente. Vemos adolescentes cuja 

maturidade atinge um nível próximo à de um adulto e, por isso, muitos são tratados como tal, 

o que, em certos momentos, pode trazer-lhes inconveniências (DURKIN, 2014). Por outro 

lado, jovens que apresentam uma maturidade tardia vivenciam algumas inseguranças à 

medida que eles se comparam com seus amigos que precocemente atingiram tal maturidade 

(ALSAKER, 1992 apud DURKIN, 2014).  
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Quanto ao intelecto, nesse período o jovem adolescente está se tornando cada vez mais 

hábil em pensar. Para Durkin (2014, p. 206), durante a adolescência, muitos progridem além 

de suas limitações, logo são capazes de lidar com tarefas cognitivas mais abstratas  período 

das operações formais. É na adolescência que o indivíduo alcança a maturação do seu 

pensamento – o pensamento formal
20

 (isto o difere muito da criança). Estágio constatado por 

Piaget em 1924 e quando estabelece o início da existência desse estágio ao redor dos 11 – 12 

anos. 

“A partir da aquisição do pensamento formal o adolescente pode pensar sobre ideias, 

fazer projetos, consegue compreender conceitos abstratos e universais” (MUÑOZ, 2012, p. 

45). Pensando nessa capacidade de perceber o que o cerca de maneira mais abstrata é que 

podemos dizer que a aprendizagem de uma língua estrangeira na adolescência pode ter 

sucesso. Completando esse raciocínio, Harmer (2007, p. 15) diz que nesta fase,  

 

[...] o intelecto [dos adolescentes] está se manifestando e eles são capazes de 

expressar ideias abstratas, extrair conceitos de maneira que crianças mais 

jovens sentem dificuldade. Muitos adolescentes prontamente compreendem 

e aceitam a necessidade de uma aprendizagem mais intelectualizada 

(Tradução nossa)
21

. 

 

Experimentando essa nova fase da vida na qual a maturação cognitiva se apresenta, o 

adolescente já é capaz de observar as “[...] possíveis similaridades entre o processo aquisitivo 

da fala, na língua materna e [a aprendizagem] na língua estrangeira” (BARREIRA, 1987, p. 

29). Com a orientação do professor, ele já é capaz de reconsiderar os padrões de erro e 

desenvolver estratégias individuais face à exposição a outro código de fala. 

Outro aspecto para o qual Harmer (2007) chama a atenção, na aprendizagem de uma 

língua estrangeira, é quanto à motivação. Segundo o autor, devido ao grande potencial do 

pensamento criativo do aprendiz adolescente, o empenho em realizar tarefas que realmente 

lhe interessam é mais frequente. A motivação é um aspecto extremamente importante no 

processo de aprendizagem em sala de aula, pois a intensidade e a qualidade do envolvimento 

exigido para aprender, principalmente no que se refere a uma língua estrangeira, dependem 

dela. Portanto, propor atividades que realmente possam despertar a atenção dos adolescentes e 

envolvê-los no processo de aprendizagem em sala de aula é primordial. 
                                                             
20

 O estudo sistemático da inteligência dos adolescentes e seu jeito de pensar começa com a publicação do livro 

de Inhelder e Piaget - Da lógica da criança à lógica do adolescente, em 1923. 
21

 “[…] their intellects are kicking in, and they can talk about more abstract ideas, teasing out concepts in a way 

that younger children find difficult. Many adolescents readily understand and accept the need for learning of a 

more intellectual type”. 
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Cavenaghi (2010) enriquece essa discussão, acrescentando que o aluno não é 

necessariamente desmotivado para tudo na sala de aula. Uma questão que normalmente não 

costumamos levar em conta é que a motivação pode se manifestar e ser percebida de maneira 

distinta. O aprendiz adolescente pode “[...] estar desmotivado ou apresentar motivação 

distorcida apenas em alguma área (ou algumas áreas) ou em alguns tópicos, como pode 

apresentar problemas em relação a todas as disciplinas de um curso” (p. 18). Se compararmos 

a aprendizagem de uma LE com a de outras disciplinas, percebemos que elas percorrem 

caminhos diferentes.  

Nesse sentido, Oxford e Shearin (1994 apud CAVENAGHI, 2010, p.19) destacam que 

a aprendizagem de outra língua é considerada um processo difícil e, diante dessa dificuldade, 

a motivação do adolescente pode ser um fator determinante na tarefa de aprender um novo 

idioma. 

 

1.4.2. Aprendizagem de LI na adultez 

 

Antes que iniciemos uma descrição do que vem a ser a aprendizagem na adultez e 

como ela ocorre, trazemos uma discussão levantada pelos pesquisadores Merrian, Caffarella e 

Baumgartner. Logo no primeiro capítulo da obra intitulada  Learning in Adulthood: a 

comprehensive guide (2007)
22

, os autores nos envolvem em uma discussão que nos leva a 

refletir sobre o contexto de aprendizagem no qual o adulto está inserido e destacam que a 

natureza da sociedade (seja de qualquer época) pode refletir na aprendizagem do adulto. De 

modo geral, a aprendizagem na qual o adulto está inserido pode ser compreendida através de 

uma análise do contexto social. As necessidades de aprendizagem do adulto do mundo atual 

são basicamente definidas por três grandes forças: 

a) a mudança demográfica (crescimento da população adulta)
23

. A formação da 

sociedade tem sido um fator importante na busca de oportunidades de aprendizagem por 

pessoas de todas as idades e, com o crescimento significativo da população adulta, tem 

havido, consequentemente, uma maior demanda em diferentes contextos de aprendizagem;  

b) a globalização (um movimento da integração econômica, da homogeneização 

cultural e da uniformização tecnológica). Fatores econômicos estão moldando a natureza da 

                                                             
22

 “Aprendizagem na Adultez: um guia geral” (Tradução Nossa) 
23

 A população de pessoas mais velhas no mundo continua crescendo em um ritmo sem precedentes. Hoje, 8,5% 

das pessoas em todo o mundo (617 milhões) têm mais de 65 anos. De acordo com um novo relatório, chamado 

An Aging World: 2015 (Um mundo em envelhecimento: 2015). Esta porcentagem deverá aumentar para cerca de 

17% da população do mundo em 2050 (1,6 bilhões) (PORTAL DO ENVELHECIMENTO, 2016. Online) 
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nossa sociedade e, consequentemente, a natureza da aprendizagem que os adultos estão 

assumindo. “Uma economia global [...] e as consequentes mudanças na configuração da força 

trabalhista estão determinando, em grande parte, onde a aprendizagem acorre, o que é 

oferecido e quem dela participa” (MERRIAM et al., 2007, p. 17. Tradução nossa)
24

;  

c) a tecnologia – Não há melhor maneira de traduzir a influência da tecnologia no 

mundo atual do que o “computador”. Sem dúvida alguma, a linguagem da informática invadiu 

o modo pelo qual nos referimos à aprendizagem do adulto, principalmente se levarmos em 

conta o potencial que a tecnologia vem exercendo sobre as pessoas. 

Diante dessa exposição,  embora apresentem essas três forças separadamente, os 

pesquisadores concluem que devemos considerar que todas elas são interativas, e a educação 

de adultos participa ativamente dessa interação. 

Mas quem são esses adultos que, em grande número, cada vez mais, voltam às salas de 

aula? Quais são as suas metas, como se comportam no papel de aprendizes, sobretudo, de LE? 

Adultos que não tiveram oportunidade de aprender alguma língua estrangeira ainda 

nas escolas de ensino regular buscam, por opção ou por necessidade, o conhecimento dessa 

língua, até mesmo como um meio de inserir-se no novo contexto de um mundo globalizado. 

No capítulo que trata sobre Adult Language Learners: an Overview
25

, Smith e Strong 

(2009) enfatizam que os aprendizes adultos parecem ser mais objetivos na tarefa de aprender 

uma língua estrangeira, atribuindo, ainda, a esta aprendizagem um maior valor e relevância, 

deixando isso visível no seu engajamento com as atividades propostas em sala de aula. O 

perfil do aprendiz adulto descrito pelos autores pode ser sumarizado da seguinte maneira: 

normalmente, são pessoas que se comunicam com confiança na língua materna; têm sua 

própria interpretação de sua cultura e crenças, bem como a habilidade de refletir sobre as suas 

experiências multiculturais; alguns são totalmente alfabetizados, outros ainda estão no 

percurso, isto é, estão sendo alfabetizados (na modalidade EJA, por exemplo); têm uma larga 

experiência de vida; possuem talento para realizar diferentes tarefas, enfim, eles podem 

direcionar toda essa riqueza de características a favor de uma experiência educacional para a 

sua aprendizagem.  

Harmer (2007) enfatiza que a vasta experiência de vida trazida por aprendizes adultos, 

para a sala de aula, ora pode auxiliá-los em situações de aprendizagem, ora pode dificultar o 

seu progresso.  

                                                             
24

 “Factors are shaping the nature of our society, and by extension, the nature of learning that adults are more 

likely to undertake. A global economy […] e as consequent changes in the configuration of the labor force are 

determining to a large extent where learning takes place, what is offered and who participates.  
25

 A Linguagem dos Aprendizes Adultos: uma visão geral  



46 
 

 

Estudantes que tiveram experiências de aprendizagem negativas no passado 

podem ficar ansiosos diante de novas situações de aprendizagem. 

Aprendizes que tiveram insucesso [na aprendizagem] podem estar 

consciente ou inconscientemente preparados para outras experiências de 

insucesso. Alunos mais velhos que tiveram uma longa pausa nos estudos 

podem achar a sala de aula um ambiente desestimulador” (p. 15. Tradução 

nossa)
26

. 

 

Muitos adultos têm demonstrado enorme capacidade cognitiva e linguística, embora 

tais capacidades difiram de aprendiz para aprendiz. É claro, que esse perfil traçado não se 

estende a todos que se encontram nesse estágio da vida; há fatores que podem influenciar as 

características descritas. Erikson (1980 apud DURKIN, 2014, p. 214) percebeu que os 

adultos, principalmente quando atingem a meia idade, por estarem vivenciando uma fase de 

conflitos entre a geratividade (produtividade) e a estagnação, parecem perder o entusiasmo e a 

determinação, alguns chegam até mesmo a defender a concepção de “tempo limite”.  

Com base na discussão trazida no subitem 1.4.1, nesta seção, vimos que, em vários 

aspectos, podemos perceber que adultos e adolescentes aprendem de maneira diferente. 

Possivelmente, uma vez conscientes das características particulares trazidas por alunos de 

diferentes idades, o professor pode maximizar a sua aprendizagem. 

Promover um ambiente no qual os aprendizes adultos e adolescentes se sintam 

respeitados pelo conhecimento que compartilham em sala de aula, bem como desafiá-los a 

usar sua experiência de vida ao longo do processo de aprendizagem pode ser a chave para o 

processo de construção da autoestima de cada um. Além disso, sabemos que há barreiras em 

uma sala de aula e, em se tratando de classes constituídas por aprendizes de diferentes idades, 

elas, também, existem e podem apresentar diferentes significados em diferentes contextos e 

situações.  

  

1.4.3. Contributos da pedagogia e da andragogia para a prática educativa de 

adolescentes a adultos. 

 

Para o professor, realizar um trabalho voltado para uma classe na qual adolescentes e 

adultos compartilham o mesmo ambiente de instrução requer um extremo cuidado no que se 

refere às escolhas pedagógicas feitas durante o momento de planejar – que vai desde a 

                                                             
26

 “Students who have had negative learning experiences in the past may be nervous of new learning. Students 

used to failure may be consciously or subconsciously prepared for more failure. Older students who have got out 

of the habit of study may find classrooms daunting places”. 
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elaboração dos seus objetivos à descrição dos procedimentos metodológicos, enfim, parece 

ser uma tarefa nada fácil. 

Ao nos referirmos às escolhas pedagógicas feitas pelo professor, as quais 

supostamente serão aplicadas em sala de aula com adolescentes e adultos, inúmeros 

questionamentos podem surgir: que conceito de educação seria mais adequado para o 

aprendiz adolescente? E para o aprendiz adulto? Seria a Pedagogia o caminho mais “seguro”, 

uma vez que esta, tradicionalmente, vem orientando à prática educativa nas salas de aula? 

Os estudiosos contemporâneos da educação utilizam o termo pedagogia, alternada ou 

concomitantemente, como utopia educacional, ciência da educação e como filosofia da 

educação, “deixando no passando as conotações ligadas às ideias de „condução da criança‟ e 

de „preceptorado‟” (GHIRALDELLI JR., 2006, p. 39) 

Diante do exposto, podemos perceber que a tradição da utilização da Pedagogia como 

um modelo de pressupostos para o ensino-aprendizagem na qual educadores podem se basear 

na elaboração de seus currículos e nas escolhas de suas práticas de ensino já existe há bastante 

tempo e tem sido o único modelo eleito, até os dias de hoje. 

Essa observação nos leva a uma reflexão bastante pertinente para a discussão proposta 

neste subitem: como pensar a aplicação de tais pressupostos pedagógicos no ensino-

aprendizagem de adolescentes e adultos? Será que esses pressupostos, principalmente os que 

se referem às características dos aprendizes, se “enquadram” nas práticas de ensino-

aprendizagem com adolescentes e adultos? E mais, são eles adequados quando pensamos em 

aprendizes adultos? 

Todas essas reflexões já começaram a ser articuladas quando educadores perceberam 

que algo estava errado, talvez não tanto pelo fato de que professores vinham tratando seus 

alunos adolescentes e adultos como crianças, mas, mais ainda, por se tratar de rever o até 

então modelo de educação pedagógico. “Obviamente, eles estavam se sentindo culpados por 

não terem nenhuma teoria que desse suporte às suas práticas; eles estavam, simplesmente, 

sendo pragmáticos e seguiam as suas intuições (KNOWLES, 1980, p. 41. Tradução nossa)
27

. 

Quando educadores começaram a fazer suas primeiras reflexões acerca da educação de 

adultos, por volta dos anos 20, professores começaram a vivenciar inúmeros problemas com o 

modelo pedagógico (MERRIAM et al., 2007): resistência dos adultos diante das estratégias 

prescritas pela pedagogia, por exemplo. Esses aprendizes pareciam desejar algo que fosse 

além do que o modelo pedagógico poderia oferecer. 

                                                             
27

 “Obviously, they were feeling guilty because they had no theory to support their practices; they were simply 

being pragmatic and following their intentions”. 
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Sabemos que não há uma única teoria que dá conta de toda a aprendizagem do ser 

humano; há uma série de modelos que contribuem, de alguma forma, para a compreensão da 

aprendizagem da criança e do adolescente. O mesmo podemos dizer quanto à aprendizagem 

do adulto. Segundo Merriam et al. (2007), existem vários modelos que orientam a sua 

aprendizagem  a teoria da margem de McClusky (1963), o processo de aprendizagem de 

Jarvis (1987), o modelo das três dimensões de aprendizagem de Illeris (2002) e o modelo de 

andragogia de Knowles (1968) são alguns deles. Dentre os modelos apresentados, a literatura 

da aprendizagem de adultos considera a andragogia a mais conhecida e é nesta que 

desenvolveremos as nossas reflexões no que diz respeito à aprendizagem de adolescentes e 

adultos. 

Sem sombra de dúvida, o construto de Knowles para a nossa discussão merece um 

destaque especial neste momento, uma vez que suas orientações estão voltadas para uma 

redefinição dos estudos relacionados ao adulto. A palavra “redefinição” se deve ao fato de que 

esses estudos já existiam, precisamente, já no século XIX, liderados pelo professor alemão 

Alexander Kapp que se dedicava, na verdade, a descrever elementos da Teoria da Educação 

de Platão (BECK, [s/d.]. Online), mas foi ele quem primeiro empregou o termo Andragogia.  

Mas, o que vem a ser “andragogia”?  

Malcom S. Knowles (1980) define andragogia como sendo a arte e a ciência de ajudar 

adultos a aprender. O pesquisador apresentou 6 (seis) pressupostos da andragogia que, 

segundo ele, seriam a base para a criação de programas de aprendizagem para adultos. São 

eles: 

 

a) Aprendizagem autodirigida 

À medida que uma pessoa amadurece, o conceito que ela tem de si mesma passa de 

uma personalidade dependente para um ser humano autodirigido. Conforme Knowles et al. 

(2005), podemos conceber aprendizagem autodirigida de duas maneiras: primeiro, aquela que 

é vista como autoensino (o aprendiz é capaz de tomar controle da mecânica e da técnica de 

ensino para si mesmo em determinado assunto/matéria; segundo, aquela na qual a 

aprendizagem é concebida como uma autonomia pessoal (autodidatismo)  o aprendiz é capaz 

de controlar os objetivos e propósitos da sua aprendizagem; 

 

b) Experiências prévias do aprendiz 

Um adulto acumula um reservatório crescente de experiência, que é uma fonte 

riquíssima para a aprendizagem. Knowles et al. (2005) apontam quatro meios pelos quais as 
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experiências do adulto podem impactar a aprendizagem. São eles: i) criam uma série de 

diferenças individuais; ii) proporcionam uma rica fonte de aprendizagem; iii) geram crenças 

que podem inibir ou favorecer a aprendizagem; iv) proporcionam uma base para a identidade 

do adulto;  

 

c) Disposição para aprender 

A disposição do adulto para aprender está fortemente relacionada ao desenvolvimento 

de tarefas relacionadas ao seu papel social, isto é, o adulto geralmente demonstra disposição 

para aprender algo quando sua vida cria uma necessidade para um determinado 

conhecimento; 

 

d) Inclinação para aprender e para solucionar problemas 

Há uma mudança na perspectiva de tempo como pessoa madura. O adulto prefere uma 

aprendizagem mais centrada na resolução de problemas àquela mais centrada no conteúdo. 

Ademais, o adulto aprende melhor quando novas informações são apresentadas em contextos 

da vida real; 

 

e) Motivação para aprender 

As motivações são mais internas do que externas. Os adultos tendem a ser mais 

motivados por situações que os auxiliem a solucionar problemas do dia a dia ou que os 

recompensem de alguma maneira. Wlodowski (1985 apud KNOWLES et al., 2005) sugere 

que a motivação do adulto para aprender pode se resumir a quatro fatores: sucesso, vontade, 

utilidade e prazer; 

  

f) Necessidade de saber do aprendiz 

Aprendizes adultos precisam saber: como a aprendizagem será conduzida, o que 

ocorrerá ao longo do processo de aprendizagem e por que a aprendizagem é importante. 

 

O fato de a andragogia ser considerada a arte e a ciência de ajudar adultos a aprender 

não quer dizer, como já havia observado Knowles (1980), que este modelo de educação não 

poderia funcionar também com crianças ou adolescentes. É que, na verdade, as técnicas da 

andragogia passaram por uma redefinição, como já discutido anteriormente, sendo entendidas, 

então, como um modelo de pressupostos acerca de aprendizes adultos a serem utilizados junto 

a pressupostos do modelo pedagógico, isto é, os profissionais de educação passaram a ter dois 
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modelos alternativos para serem testados diante de situações especiais de aprendizagem; 

poderíamos dizer que passou a ser vista não como uma oposição às ciências da pedagogia, 

mas como um complemento delas.   

Diante do exposto e em consonância com a preocupação de Knowles e outros teóricos 

voltados para a educação de adultos, concluímos que a andragogia não surgiu para se opor aos 

pressupostos pedagógicos, mas como complementação destes. 

Porém, o contraste foi inevitável, uma vez que, só dessa maneira, seria possível 

salientar as inadequações da pedagogia com aprendizes adultos. O mesmo podemos dizer com 

relação a aprendizes adolescentes, tais inadequações, também, devem ser salientadas, uma vez 

que estes se encontram em uma “área fronteiriça”, isto é, que se localiza entre o “não 

crianças” e o “não adultos”. 

Para o adolescente, muitas vezes, as práticas educativas não mais despertam o seu 

interesse na construção de seu conhecimento, e as técnicas baseadas nos pressupostos 

pedagógicos fazem com que eles se sintam “infantilizados”. Santos B. et al. ([s/d], p.5. 

Online) endossam o exposto, dizendo que “as novas necessidades e reivindicações do aluno 

adolescente atribuem maior responsabilidade por parte do sistema educativo, obrigando-o a 

adequação a fim de satisfazer essas exigências”. 

Para o adulto, as práticas se repetem, e 

 

[...] os sistemas de ensino tradicionais seguem sem rever a sua estrutura, 

insistindo em utilizar métodos desenvolvidos para crianças com seres 

humanos adultos, nos quais a ideia do acúmulo indiscriminado de 

informações já não surte efeito, vez que, o ser humano adulto [...] quer 

vivenciar, quer experimentar as situações descritas em sala de aula, para 

assim que possível, aplicá-las, o que resulta no “aprender fazendo” 

(SANTOS C., [s/d], p. 3. Online). 

 

Para o professor, ao deparar-se com tamanha diversidade de necessidades de seus 

alunos, a tarefa de fazer suas escolhas didáticas – ora sob os pressupostos pedagógicos, ora 

andragógicos – é realmente bastante difícil. A saída, talvez, esteja em partir para as 

adequações diante das diferentes situações que forem surgindo ao longo do processo de 

aprendizagem de ambos os grupos de aprendizes – adolescentes e adultos. 

Essa conclusão está diretamente ligada ao fato de que não podemos “engessar” as 

práticas educativas para o ensino-aprendizagem de adolescentes e adultos neste ou naquele 

modelo de educação; não seria dizer que a pedagogia está para um, enquanto a andragogia 
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está para o outro, mesmo porque ambos os aprendizes podem apresentar características que 

são adaptáveis aos dois modelos. 

 

1.4.4. Período crítico na adolescência e na adultez 

 

Estudos revelam discussões intensas, muitas vezes, que se contradizem quando se trata 

de aprendizagem de adolescentes e adultos. Popularmente tem-se assumido a ideia de que o 

fator idade é uma marca definitiva e determinante para o sucesso ou insucesso na 

aprendizagem, principalmente no que tange a línguas estrangeiras.  

 O ser humano passa por “[...] experiências de vida diferentes, em „tempos‟ diferentes, 

por interações diferentes, por diferentes experiências com a linguagem. Mas isso não parece 

ser levado em conta na discussão sobre idade crítica” (SANTANA, 2004, p. 334). 

Sumariamente falando, a idade crítica (ou sensível)
28

 refere-se, em geral, a um período 

predeterminado para a aquisição da linguagem, um período no qual o indivíduo é mais 

susceptível a uma influência externa que tem começo, meio e fim. 

Foi por volta das décadas de 50 e 60  quando estudos voltados para a aprendizagem e 

com foco na idade  que se denominou o que conhecemos como Hipótese do Período 

Crítico (HPC); o termo “[...] tem sua origem na biologia, nos fenômenos que só acontecem 

dado algum tipo de estímulo em um período biologicamente pré-determinado, muito bem 

delineado, e previsível” (LIMA JÚNIOR, 2011, p. 225). 

 Segundo Santana, em seu artigo Idade crítica para a aquisição de linguagem, 

publicado na Revista PUC (2004), a teoria do período crítico teve como um de seus primeiros 

defensores o linguista e neurocientista Eric H. Lenneberg (1967). Segundo a autora, o 

pesquisador acreditava que a linguagem não pode desenvolver-se até certo nível de maturação 

física, e isso ocorreria, segundo ele, principalmente entre as idades de dois e três anos. Após 

esse período, haveria uma diminuição progressiva dessa capacidade; logo, a época oportuna 

para a aquisição de linguagem cessaria na puberdade.  

 

[...] depois da puberdade, a capacidade de auto organização e ajuste às 

demandas psicológicas do comportamento verbal declinam rapidamente. O 

cérebro comporta-se como se tivesse se fixado daquela maneira e as 

                                                             
28

 “Na verdade deve fazer-se alguma distinção entre período crítico e período sensível. O termo período crítico, 

entendido como um período de tempo durante o qual determinado processo é influenciado de forma irreversível, 

deve aplicar-se na embriologia, sobretudo no domínio dos processos reguladores do crescimento. Enquanto que 

o termo período sensível, entendido como o período de tempo em que a aprendizagem de habilidades ou 

desenvolvimento de aptidões e competências se faz de forma mais facilitada” (LOPES e MAIA, 2000, p. 128). 
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habilidades primárias e básicas não adquiridas até então geralmente 

permanecem deficientes até o fim da vida (LENNEBERG, 1967 apud 

OLIVEIRA, H., 2008, p. 149). 

 

 

As teorias sobre a aquisição de LE parecem bem controversas em relação à idade ideal 

para se aprender uma nova língua. E em se tratando da aprendizagem de uma língua 

estrangeira, a HPC sugere que há uma fase no desenvolvimento humano quando o cérebro 

está predisposto para o sucesso na aprendizagem de línguas. 

Nessa perspectiva, com relação ao aprendiz adulto, alguns pesquisadores “[...] 

acreditam que os aprendizes de L2, estando adultos, apresentam limitações na aprendizagem 

em termos gramaticais, lexicais, tanto na escrita quanto na fala” (OLIVEIRA, H. F, 2008, p. 

148). Quando a aprendizagem de uma LE acontece  

 

[...] depois do final do período crítico, não mais estará baseada em estruturas 

inatas [...]. Ao invés, aprendizes adultos dependem mais de habilidades de 

aprendizagem mais gerais – as mesmas usadas para aprender outros tipos de 

habilidades ou informações (CANTAROTTI e SIMÕES, 2006, p. 33). 

 

Pallu (2008, p. 92) acredita que “para algumas pessoas adultas é mais difícil aprender 

uma segunda língua na idade adulta do que uma primeira na infância”, porém não impossível. 

Como se pode ver, o fim da idade crítica permeia na incerteza de alguns pesquisadores que 

não chegam a uma conclusão. 

Alguns autores parecem ter uma opinião mais otimista quanto a essa discussão. 

Oliveira, H. (2008) nos apresenta algumas dessas posições:  

 Pizzolato (1995), por exemplo, não aceita muito bem os argumentos de autores 

defensores da HPC; o pesquisador considera o período crítico uma visão muito 

determinista, para ele, o período denota não uma redução de competências que 

acontece com o tempo, mas uma oportunidade de aprender a LE e ainda adquirir 

fluência mesmo na idade adulta; 

 

 Birdsong (1999) acredita que a aprendizagem de LE pós-puberdade é possível, uma 

vez que um aprendiz pode obter fluência na LE bem próxima de um falante da língua 

alvo, mesmo quando sua aprendizagem se inicia na idade adulta; 
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 Pinker (1994) destaca que o sucesso total em aprender uma LE em idade adulta, em 

ambientes formais de aprendizagem (sala de aula, por exemplo) existe; porém, deixa 

bem claro que se trata de um processo raro e dependente de puro talento. 

 

As discussões em torno do fator idade são infinitas e não “assombram” apenas a fase 

adulta, mas os mesmos debates envolvem também o aprendiz adolescente. Há, também, uma 

grande dificuldade em aprender uma língua estrangeira na adolescência ou quando se 

ultrapassa esse período.  

Nas pesquisas relacionadas à aprendizagem de línguas em diferentes idades, nota-se 

que a preocupação maior dos pesquisadores concentra-se na infância, com a aquisição de 

língua materna e a aprendizagem de LE e na idade adulta com a aprendizagem de LE, ficando 

a adolescência como ponto de virada entre essas etapas. É que, reafirmamos, o adolescente se 

encontra em uma “área” fronteiriça, não é mais uma criança, mas ainda não é adulto. 

Alguns pesquisadores acreditam que o adolescente apresenta certa dificuldade na 

tarefa de aprender um novo idioma. Esse problema é discutido por Penfield e Roberts (1959 

apud MACOWSKI, 1993) que atribuem ao adolescente a dificuldade de aprendizagem de 

línguas, uma vez que o início desse período coincide com a plasticidade neurológica, quando 

diferentes áreas do cérebro são capazes de assumir uma variedade de funções, incluindo a 

linguagem. Após essa plasticidade ser perdida, essas funções não podem ser recuperadas ou 

rearranjadas. 

Com base em estudos empíricos realizados por diversos pesquisadores, Macowski 

(1993) destaca que adolescentes, mesmo já tendo passado do período crítico, apresentam 

desempenhos satisfatórios se compararmos com crianças. Quanto ao nível de compreensão 

auditiva, por exemplo, a autora diz que adolescentes mostram ser significativamente melhores 

do que as crianças, fato esse atribuído a sua memória ser capaz de guardar um maior número 

de palavras do que a das crianças. 

 

1.5. Adolescentes e adultos: diferentes contextos de aprendizagem de LE 

 

Enfrentar a heterogeneidade presente no ambiente de sala de aula é um desafio 

cotidiano para a prática pedagógica de professores, tanto em escolas públicas – na EJA- 

Educação de Jovens e Adultos, como, também, é a realidade de muitos professores de escolas 

particulares de línguas estrangeiras. 
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A presença de alunos com faixas etárias tão diferentes em uma mesma sala de aula 

requer dos docentes uma atenção maior no planejamento e preparação das aulas, nos temas a 

serem abordados e nas atividades a serem executadas. Os alunos são diferentes em vários 

aspectos,  

 

“[...] encontramos os que apresentam facilidade para aprender e outros que 

sofrem para assimilar os conceitos mais simples, alguns que apresentam 

facilidade para aprender; mas não se interessam, pois não querem nada com 

nada; outros com dificuldades e se mostram muito interessados; outros com 

estilos de aprendizagem diferentes; e outros indisciplinados” (SANTOS I., 

2008, p. 15). 

 

Mas quem são realmente estes aprendizes? Em que contexto eles podem ser 

encontrados?  

Com o intuito de respondermos a essas indagações, usaremos como aporte teórico os 

trabalhos de Oliveira M. (1999), Di Pierro et al. (2001), Paiva (2003), Oliveira e Santos 

(2009) e Barcelos (2011). 

Para o desenvolvimento deste subitem, apoiar-nos-emos em dois contextos de ensino e 

aprendizagem nos quais o envolvimento de jovens e adultos é mais frequente – a EJA e as 

escolas particulares de línguas (cursinhos de idiomas). 

 

1.5.1. O jovem (cada vez mais jovem) e o adulto na EJA 

 

No artigo Visões da educação de jovens e adultos no Brasil, Di Pierro et al. (2001) 

informam que, historicamente, no Brasil, acredita-se que uma educação que venha a atender à 

necessidade de instrução a pessoas que, de alguma forma e por diferentes razões, encontram-

se excluídas da escola, esteja voltada, a princípio, para o público adulto. Essa iniciativa, 

segundo os autores, expressou-se por meio de diversas ações e programas governamentais, 

tanto em nível federal, como estadual e local. E muitas dessas ações surgiram sob o 

paradigma pedagógico que visava ao “diálogo como princípio educativo e a assunção, por 

parte dos educandos adultos, de seu papel de sujeitos de aprendizagem, de produção e de 

transformação do mundo” (p. 60). 

Ao longo dos anos, as ações governamentais voltadas para a educação de adultos 

foram “traduzidas” por diferentes nomenclaturas, dentre elas: a Campanha de educação de 

Adultos (1947); o Movimento Brasileiro de alfabetização – Mobral (1969); cursos supletivos, 

centros de estudo e seriação. Porém, com o aumento do número de pessoas que não haviam 
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realizado ou completado a escolaridade obrigatória (ofertada a crianças e adolescentes na 

faixa de 7 a 14 anos), além de adultos, adolescentes também passaram a fazer parte de um 

plano de ação governamental, uma vez que estes entravam precocemente no mercado de 

trabalho, surgindo então, entre outras iniciativas, a EJA, que assume, em nosso país, até a 

atualidade, junto ao Ministério da Educação, a alfabetização (um processo que vai além do 

aprender a ler e escrever) de jovens e adultos. 

A EJA “é uma modalidade de ensino que nasceu da clara necessidade de oferecer uma 

melhor chance para pessoas que, por qualquer motivo, não concluíram o ensino fundamental 

e/ou o médio na idade apropriada” (EJA BRASIL, [s/d.]. Online). É uma maneira de estimular 

jovens e adultos na continuidade de seus estudos. É, sobretudo, uma modalidade de ensino 

complexa porque envolve dimensões que transcendem a questão educacional. 

Jovens e adultos caminham juntos na construção do conhecimento dentro desta 

modalidade de ensino. Dentre os aprendizes jovens que a EJA “acolhe”, estão os 

adolescentes. Como muitos deles estão na faixa etária entre 15 e 17 anos, espera-se que eles 

estejam na Educação Básica regular. Fernandes (2011, Nova escola. Online) aponta três 

grandes questões sociais que acabam “forçando”, todos os anos, muitos adolescentes a 

desistirem de estudar ou então deixarem a sala de aula da Educação Básica regular – a 

vulnerabilidade (pobreza extrema, uso de drogas, violência, etc.); o trabalho (necessidade de 

compor renda familiar) e a gravidez precoce (muitas meninas se tornam mães antes dos 15 

anos). 

Quanto aos aprendizes adultos, no âmbito da educação de jovens e adultos, estes se 

caracterizam por serem “[...] protagonistas de histórias reais e ricos em experiências vividas 

[...]” (BRASIL, Cadernos EJA 1, 2006, p. 4); são homens e mulheres que chegam à escola 

com crenças e valores já constituídos e que assumem responsabilidades, seja em casa, junto à 

família, seja no trabalho. Muitas vezes a carga horária de trabalho é tão intensa que o sono 

chega a roubar-lhes as poucas horas reservadas à dedicação aos estudos. Esses indivíduos não 

são estudantes universitários, profissionais qualificados que frequentam cursos de formação 

continuada ou de especialização, ou pessoas adultas interessadas em aprender línguas 

estrangeiras (OLIVEIRA M., 1999).  

A elaboração de uma proposta político-pedagógica que realmente esteja voltada para a 

realidade desse público acaba se tornado uma tarefa difícil. Brasil (2005 apud OLIVEIRA e 

SANTOS, 2009) aponta que dentre os problemas enfrentados para a efetivação dessa 

proposta, estão as dificuldades de ordem socioeconômica e didático-pedagógica. Seguindo 

essa mesma linha de raciocínio, Oliveira e Santos (2009, p. 22) acrescentam que, “se não 
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houver uma função clara, um objetivo claro, para a aprendizagem [de LI], não se pode 

justificar a manutenção de uma língua estrangeira no currículo das escolas públicas”. 

Após a realização de uma investigação junto a um programa EJA de uma escola da 

rede estadual, em Goiás, Oliveira H. (2009) revelou em seu artigo
29

 que os alunos que 

frequentam a modalidade de ensino EJA, de fato, sabem por que e para que estudam a LE 

(inglês), mas, mesmo assim, demonstram desânimo em se dedicar à disciplina. Eles não 

fazem/fizeram nenhum curso extra de inglês. E o contato com a língua inglesa, em muitos 

casos, acontece por “imposição” da escola: “[...] eles assistem apenas às aulas previstas no 

calendário do curso, em que o componente curricular é de duas aulas semanais” (p. 4). A 

maioria desses alunos não vê expectativa em utilizar a língua estrangeira em comunicações ou 

viagens.  

 

1.5.2. O adolescente, o jovem e o adulto nas escolas particulares de línguas 

 

Além da modalidade de ensino EJA, outro espaço muito comum para encontrarmos 

aprendizes jovens e adultos compartilhando a mesma sala de aula são as escolas particulares 

de línguas.  O que parece não ser muito comum é a presença de adolescentes e adultos nessa 

mesma sala de aula.  

Mas, o que são essas escolas de idiomas?  Como se caracteriza o público que recorre a 

essa modalidade de ensino de línguas? 

O surgimento das escolas de idiomas no Brasil está muito ligado à própria história do 

país. Consta-se que na época da Revolução Industrial, surgiram os primeiros cursos e foi 

justamente naquela época que se deu a criação da Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa, 

precisamente, em 1934 (PARK IDIOMAS, 2012). No entanto, a maioria das grandes redes de 

escolas de línguas só surgiu nos anos 60, com o desenvolvimento dos métodos tradicionais de 

ensino. Um artigo da Revista Veja (2001) informa que há 15 anos, havia 3.345 escolas de 

línguas registradas no país; hoje, no entanto, são em torno de 15.000
30

. Portanto, é notório o 

seu crescimento. 

Dentre os cursos de línguas oferecidos pelas escolas particulares no Brasil, a 

aprendizagem do inglês é a mais procurada. Cerca de “vinte milhões de brasileiros estudam 

                                                             
29

 “Experiências de aprendizes de LE (inglês) na educação de jovens e adultos: um recorte contextual”. 
30

 Número de escolas registradas até o ano de 2001, data de publicação da reportagem. 
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inglês atualmente, entre crianças, adolescentes e adultos (VEJA, 2001. Online. Grifo nosso). 

Quanto a esse “consumo” da língua inglesa, Lima (2004, p. 7) salienta que 

 

é impossível negar a força do inglês como uma língua internacional. É 

evidente que há uma enorme necessidade das pessoas em todo o mundo, 

especialmente de países que não falam o inglês, em aprender a língua inglesa 

a fim de se modernizarem, adquirir conhecimento científico e ter acesso à 

tecnologia e se tornarem mais competitivos no mercado mundial de trabalho 

hoje, entre outras coisas. 

 

Recentemente, uma pesquisa realizada pelo Centro Universitário UNA (2016) 

informou que o mercado de trabalho atribui valores (importância) diferentes às línguas 

estrangeiras; algumas delas geralmente são mais procuradas  aqueles que têm a maior 

importância política e econômica, por exemplo. Segundo a pesquisa, as mais procuradas são: 

inglês, espanhol, mandarim, alemão, árabe, francês, japonês e português. 

Em muitos casos, os interessados em aprender o inglês recorrem às escolas 

particulares de línguas. A respeito da “preferência” em aprender um idioma estrangeiro, em 

especial o inglês, em cursos particulares, segundo uma pesquisa realizada pela British 

Council
31

 (2014), é justificada pela qualidade (ou falta dela) do ensino oferecido nas escolas 

de ensino regular. 

 

[...] especialistas, professores e até mesmo o governo reconhecem que o 

ensino de inglês na educação básica, seja privada ou pública, não consegue 

formar estudantes com um bom nível de proficiência nesse idioma. As 

principais causas, segundo esses interlocutores, são comuns a outros 

problemas identificados na educação básica: pouca estrutura para um ensino 

adequado da língua e turmas com número elevado de alunos. Somam-se a 

isso a carga horária insuficiente e a dificuldade de encontrar professores com 

formação adequada (BRITISH COUNCIL, 2014, p. 12). 

 

A mesma pesquisa revela, ainda, que as escolas de idiomas foram apontadas como a 

solução mais buscada para aprender inglês, em torno de 87%; sendo que a procura por 

professores particulares é de 6%, cursos (para funcionários e empresários) na empresa é de 

3%, na escola (Centro de Estudo de Línguas) é de 2%, cursos online,1% e através de 

fascículos e apostilas, 1% 
32

. 

                                                             
31

 A pesquisa “Demandas de Aprendizagem de Inglês no Brasil”, elaborada pelo Instituto de Pesquisa Data 

Popular para o British Council, teve como objetivo entender o interesse da classe média em aprender inglês. 

 
32

 Segundo a British Council, esses dados foram obtidos a partir de uma pesquisa realizada em três etapas. Na 

primeira etapa, foram analisados dados públicos como os do Instituto IBGE e do Ministério do Trabalho, dados 

de propriedade do Data Popular; na segunda etapa, foram realizadas entrevistas com profissionais de recursos 
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Em seu artigo Eu não fiz cursinho de inglês: reflexões acerca da crença no lugar ideal 

para aprender inglês no Brasil, Barcelos (2011) aduz que o abandono de um currículo 

humanista (tradição francesa) substituído por um currículo que valorizava competências 

técnicas visando a um desenvolvimento rápido e “de olho” no mercado internacional foi o 

estopim para que cursinhos de inglês começassem florescer no Brasil, na década de 70. A 

autora acrescenta que essas escolas vêm se tornando populares e, sem dúvida, um grande 

negócio com milhares de alunos matriculados. 

Ainda com relação ao enorme crescimento das escolas de idiomas no país, Paiva 

(2003) observa que tamanha explosão está relacionada a situações históricas e econômicas, 

intensificadas a partir da dependência econômica e cultural brasileira em relação aos Estados 

Unidos (principalmente com as negociações comerciais e a chegada do cinema falado na 

década de 20). 

Os estados Unidos passaram a exercer uma presença muito forte em nosso país e, 

obviamente, ninguém queria “ficar para trás”. Dava-se início a uma corrida frenética (por 

modismo ou real necessidade) ao setor privado de ensino de inglês, criando, no imaginário 

popular, a ideia generalizada de que a escola regular não dá conta de um ensino de qualidade 

da língua inglesa; como bem explica Paiva (2003. Online), “em busca dessa qualidade, as 

classes privilegiadas sempre procuraram garantir a aprendizagem de línguas nas escolas de 

idiomas ou através de professores particulares, mas os menos privilegiados continuaram à 

margem desse conhecimento”. 

As pessoas que acabam optando por aprender uma língua estrangeira nas escolas 

particulares de línguas se “comprometem” em arcar com o pagamento de mensalidades 

(muitas vezes com valores altos) e a se dedicarem muitos meses ou anos para alcançar a tão 

desejada proficiência na língua alvo. Diferentemente do público que procura a modalidade 

EJA, que está no contexto público e enfrenta a obrigatoriedade de aprendizagem de uma LE 

pré-estabelecida no currículo escolar, as pessoas que frequentam os cursos livres de línguas 

não estão ali apenas para cumprir uma disciplina. Elas têm, por diferentes razões, o interesse 

em aprender a língua alvo, apesar de que alguns adultos são pressionados pela empresa na 

qual trabalham e alguns adolescentes, o interesse parte dos pais. 

                                                                                                                                                                                              
humanos, especialistas e agentes governamentais, além de pessoas da classe média com idades de 25 a 35 anos e 

na terceira etapa foram ouvidas 720 pessoas de 18 a 55 anos, de classe média e baixa classe alta, em todas as 

regiões do país. A amostra considerou pessoas que já fizeram, estão fazendo ou têm interesse em fazer um curso 

de inglês. As fases qualitativa e quantitativa foram realizadas no ano de 2013.  
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Para aqueles interessados mais jovens, adolescentes, por exemplo, as vantagens em 

aprender uma língua diferente da sua, muitas vezes, ultrapassam a necessidade de “se dar 

bem” nos exames de vestibular ou ENEM; em muitos casos, para este público, o desejo de 

aprender uma nova língua está associado à satisfação pessoal, voltada, principalmente, para o 

entretenimento (entender letras de canções da banda de rock favorita, acompanhar filmes sem 

ter que ficar muito presos a legendas, navegar na internet) ou simplesmente uma simples 

curiosidade.  

Para os interessados adultos, as vantagens em aprender a língua inglesa  como língua 

estrangeira  não são muito diferentes das dos mais jovens e nem sempre estão associadas a 

uma qualificação profissional ou uma possível promoção no trabalho. 

Adolescentes e adultos vivem em “Mundos” diferentes, e apresentam comportamentos 

e responsabilidades distintos  enquanto o adolescente se entrega aos desafios e encantos da 

descoberta, das frustrações diante de decisões tomadas, o adulto vivencia, com certa 

“maturidade”, as realizações recém-alcançadas, os novos papéis a ele atribuídos. Muitas 

vezes, este é caracterizado por um processo de crescimento em constante desenvolvimento, 

pois tem consciência de uma aprendizagem ao longo da vida e carrega um número de 

experiências, valores e intenções específicas (TZOTZOU, 2010). 
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2. A INTERAÇÃO NAS AULAS DE LI: uma perspectiva sociointeracionista 

 

2.1. A força das práticas interativas na sala de aula 

 

Pensar a sala de aula como um espaço possível para que a aprendizagem de uma LE 

aconteça é, também, pensar esse espaço como um ambiente no qual as diversidades dialogam 

entre si, e as relações entre indivíduos se concretizam. E é nesse encontro que os indivíduos 

estabelecem processos interativos consigo mesmos e com os outros. 

Refletir acerca das trocas (conhecimento, experiências, incertezas, sucessos e 

insucessos) entre parceiros como momentos significativos na aprendizagem de línguas, nas 

quais é enfatizada a importância da empatia, da compreensão, da tolerância e da pré-

disposição de se colocar no lugar do outro é contemplar o compartilhamento e a compreensão 

de significados rumo à coconstrução do conhecimento da língua alvo, pois, em se tratando de 

uma sala de aula, o escutar, o compreender e o colocar-se no lugar do outro são atitudes 

essenciais no processo de aprendizagem com base na interação.  

A aprendizagem de línguas, na qual o adolescente e o adulto vivenciam a mesma 

experiência em aprender uma LE (especificamente, referimos à LI), está diretamente 

relacionada ao engajamento dos aprendizes em diferentes atividades propostas para a sala de 

aula.  

Os adultos, com seus anos de experiência de vida, tanto no âmbito profissional como 

pessoal, carregam nas suas falas e atitudes marcas impressas e recheadas de “teorias” que os 

fazem tomar decisões que eles acreditam ser o correto – calar-se em algumas situações, 

assumir o controle em outras  quanto ao adolescente, este passa por mudanças profundas. É 

nesse período que os jovens estão abertos ao aprendizado e ao desenvolvimento social (o 

comportamento antissocial poderá emergir). 

Em meio aos conflitos em sala de aula (cobrança por parte dos professores, tópicos de 

discussão que muitas vezes não são de seu interesse, etc.), “[...] o aluno adolescente passa por 

um período de transformações de ordem biológica, cognitiva e emocional” (BASSO e LIMA, 

2010, p.10) e tais mudanças afetam, de maneira significativ, as relações formadas em sala de 

aula. 

Nas atividades interativas de grupo, é o momento que as diferenças parecem “gritar”. 

Cantarotti e Simões (p. 33, 2006) explicam que o adulto, principalmente os mais velhos, 

quando lhe é dada a oportunidade de interagir em atividades de grupo, estas situações, de 

certa maneira,  
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[...] demandam uma linguagem mais complexa e expressão de ideias mais 

elaboradas, se sentem envergonhados por falta de domínio da língua e eles 

podem desenvolver uma sensação de inadequação depois de experiências 

frustrantes em tentar expressar exatamente o que querem. 

 

Essa insegurança também parece acometer os aprendizes adolescentes e é evidenciada 

em várias situações e em diferentes atividades nas quais se espera que estes se sobressaiam 

por serem mais jovens, terem “mais” tempo para se dedicar aos estudos, “não terem” tantas 

preocupações, etc. Portanto, diante do exposto, acreditamos que, ao se envolverem esses dois 

grupos de aprendizes em atividades interativas, as diferenças podem ser “amenizadas”, mas 

não “eliminadas”; até porque, concordando com Perrenoud (1997 apud ANDRÉ, 1999, p. 12), 

pensamos que  

 

considerar as diferenças é encontrar situações de aprendizagem ótimas para 

cada aluno [...] procura-se substituir  o ensino individualizado, em que cada 

aluno desenvolve, isoladamente suas tarefas, por uma diferenciação no 

interior de situações didáticas abertas e variadas, confrontando cada aluno 

com aquilo que é obstáculo para ele na construção dos saberes. 

 

Uma vez diante de um grupo no qual a diversidade etária se configura, os professores 

não podem fechar os olhos para as diferenças (e possíveis conflitos que podem resultar dessas 

diferenças) que, certamente, irão ocorrer. Devem, ao contrário, conscientizar-se de que elas 

existem e vê-las como aliadas no processo de ensino e aprendizagem. “A diferenciação 

também reconhece a força do grupo como oportunidade de educação mútua e de 

aprendizagem” (ANDRÉ, 1999, p. 20). Nesse sentido, o professor pode auxiliar esse grupo a 

aprender a trabalhar cooperativamente, a tomar consciência de suas diferenças (idade, 

conhecimento linguísticos e extralinguísticos, comportamento, etc.) e desigualdades e a agir 

de acordo com elas. 

As práticas interativas produzidas na sala de aula têm sido objeto de estudo de vários 

domínios do saber, como a Pedagogia, a Linguística, a Psicologia ou a Sociologia. As 

investigações conduzidas por estas áreas científicas têm contribuído enormemente para as 

reflexões concernentes à aprendizagem de LE. 

No próximo subitem, à luz das leituras teóricas, faremos uma revisão dos conceitos da 

teoria sociointeracionista discutidos e repensados para a área de aprendizagem de línguas, a 

saber: zona do desenvolvimento proximal (Vygotsky) e Scaffolding (Wood, Bruner e Ross). 
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Os estudos de Vygotsky são considerados básicos para a análise da metáfora 

scaffolding. Nesses estudos, é evidenciado o destaque dado pelo pesquisador à linguagem, 

considerada o instrumento capaz de tornar o ser humano o que ele é, de diferenciá-lo dos 

outros animais. É através de/por meio da linguagem que o ser humano penetra no meio social 

em sua volta (VYGOTSKY, 1978). É através da linguagem, ainda segundo o psicólogo russo, 

que é criada a Zona de Desenvolvimento Proximal, espaço que possibilita ao sujeito mais 

capaz compartilhar/trocar experiências com seus aprendizes e propiciar-lhes o acesso aos 

conhecimentos que circulam naquele meio. 

 

2.2. Interação na perspectiva vygotskiana  

 

Decerto, os estudos do psicólogo soviético Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934) 

que constituem a teoria dentro da perspectiva sociointeracionista (também conhecida como 

sociocultural e sociohistórica) têm orientado muitos educadores e pesquisadores em 

investigações na área de segunda língua (L2) e línguas estrangeiras (LE).  

Paiva (2014) observa que a teoria sociointeracionista tem origem nos estudos sobre o 

desenvolvimento da linguagem conduzidos pelo psicólogo Vygotsky e por seus colegas e 

seguidores como Leontiev, Wertsch, Luria e Bruner, dentre outros. A autora nos chama à 

atenção para o fato de que o Psicólogo e pesquisador nunca usou o termo sociointeracionismo 

ou sociocultural, não pesquisou a aquisição de segunda língua, tampouco trabalhou com 

adultos, porém o impacto de suas pesquisas e pressupostos tem influenciado enormemente nas 

reflexões e discussões acerca da aprendizagem de línguas. 

Para Lev Vygotsky (1978), o desenvolvimento e a aprendizagem estão atrelados ao 

fato de o ser humano viver em meio social, pois é esse meio social – o ambiente no qual ele 

está inserido  a alavanca para esses dois processos.  

Nos próximos parágrafos encarregar-nos-emos de trazer uma sumarização das ideias 

de Vygotsky para melhor entendermos a relação existente entre o desenvolvimento e a 

aprendizagem humana.  

Essencialmente, segundo Vygotsky (1978), todas as concepções que se têm da relação 

existente entre o desenvolvimento e a aprendizagem na criança podem ser reduzidas a 03 

(três) grandes posições teóricas: 

I. A primeira centra-se no pressuposto de que os processos de desenvolvimento da criança 

são independentes da aprendizagem. Portanto, considera-se: a) a aprendizagem é um 
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processo externo e não está ativamente envolvido no desenvolvimento; e b) o 

desenvolvimento é sempre um pré-requisito para a aprendizagem, isto é, se as funções 

mentais de uma criança ainda não estão maduras em um nível que elas sejam capazes de 

aprender um assunto ou disciplina, então nenhuma instrução nesse sentido poderá ser 

iniciada.  

II. A segunda centra-se na ideia de que aprendizagem é desenvolvimento. Conhecida 

como a teoria de reflexo, ela preconiza que, se a escrita ou a leitura forem consideradas 

uma aprendizagem, o desenvolvimento é visto como o domínio de reflexos 

condicionados, logo o processo de aprendizagem está completamente e 

inseparavelmente envolvido com o desenvolvimento. 

III. A terceira não traz novos pressupostos em relação às duas primeiras, ao contrário, ela 

tenta combiná-las. De um lado, a maturação depende diretamente do desenvolvimento 

do sistema nervoso, por outro lado, a aprendizagem, por si só, já é um processo em 

desenvolvimento. Nesta ideia, os dois processos (desenvolvimento e aprendizagem) são 

mutuamente dependentes e interativos. Assim, como o processo de maturação prepara e 

possibilita um processo específico de aprendizagem, logo esta última estimula e 

impulsiona o processo de maturação. 

 

Acreditamos que a sumarização dessas (03) concepções seja fundamental para que 

possamos melhor compreender acerca da teoria desenvolvida por Vygotsky, a ZPD. 

As concepções apresentadas em torno da ZPD, a partir da exploração das implicações 

da teoria do desenvolvimento para a aprendizagem de LE, colocam-nos diante da 

possibilidade de uma “solução” original para o problema da relação entre desenvolvimento e a 

aprendizagem; a contribuição do contexto social da aprendizagem (seja em qualquer contexto 

de aprendizagem) é construtivo e não se reduz ao medo diante da instrução “prematura” (do 

ensino de um assunto antes que a criança esteja preparada para isso) ou que o processo de 

aprendizagem seja concebido como uma formação de hábitos. 

No livro Mind and Society
33

, de Vygotsky, editado por um grupo de pesquisadores da 

obra do psicólogo soviético, Cole et al. (1978) contradizem as 03 (três) posições teóricas 

descritas acima. Assim como Vygotsky, os pensadores defendiam a ideia de que a 

aprendizagem deveria estar relacionada, de algum modo, ao nível de desenvolvimento da 

criança.  

                                                             
33

 Mente e Sociedade 
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Pesquisas demonstravam que a criança tinha possibilidades de progredir para além do 

seu nível presente de desenvolvimento e isso levou Vygotsky a elaborar o conceito de ZPD, 

construto teórico que tem influenciado pesquisas em diversas áreas, inclusive em L2, LE e em 

LEM (língua estrangeira moderna) e provavelmente, segundo Chaiklin (2003), seja uma das 

ideias mais conhecidas associadas à produção científica do pesquisador. 

Quanto ao termo ZPD, Paiva (2014) opta por uma tradução menos mencionada em 

trabalhos científicos – zona próxima ao desenvolvimento, por acreditar que ela oferece uma 

ideia mais clara do conceito, pois indica que se trata de algo próximo ao desenvolvimento.   

Vygotsky acreditava nas interações sociais como cruciais para o desenvolvimento, 

desde o início da vida do indivíduo. Segundo Oliveira (1997), Vygotsky considerava o 

desenvolvimento em dois níveis: 

A. O nível do desenvolvimento real – é o nível de desenvolvimento das funções mentais 

de uma criança que foi estabelecido como resultado de certos ciclos de 

desenvolvimento já completos; é o nível de capacidade autônoma do aprendiz na 

solução de tarefas. O pesquisador não vai considerar que uma criança já sabe 

solucionar um problema se ela conseguir fazê-lo apenas porque alguém (um adulto, 

ou coleguinha) a ajudou.  

 

B. O nível do desenvolvimento potencial  capacidade de desempenhar tarefas com a 

ajuda de adultos ou de companheiros mais capazes. “Há tarefas que uma criança não é 

capaz de realizar sozinha, mas que se torna capaz de realizar se alguém lhe der 

instruções, fizer uma demonstração, fornecer pistas, ou dar [sic] assistência durante o 

processo” (p. 59).  

 

É a partir da postulação da existência desses dois níveis de desenvolvimento que 

Vygotsky define a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZPD)
34

, isto é, “[...] a diferença [...] 

entre os desempenhos da criança por si própria e os desempenhos da mesma criança 

trabalhando em colaboração e com a assistência de um adulto” (IVIC, 2010, p.32). A 

aprendizagem, por ser um processo social, permite ao aprendiz mais experiente compartilhar 

seu conhecimento com um aprendiz menos experiente. 

                                                             
34

 A expressão “Zona de Desenvolvimento Proximal – (ZDP)” é uma tradução de “Zone of Proximal 

Development (ZPD)”. Nesta seção, a abreviatura utilizada para se referir ao termo será a utilizada em 

inglês. 
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Lembramos que os estudos de Psicologia do pesquisador eram voltados para crianças, 

porém, muitos desses estudos foram estendidos às pesquisas realizadas com adolescentes e 

adultos. 

Transferindo essa reflexão para situações em sala de aula de LE, com adolescentes e 

adultos, podemos pensar em duas situações: 

SITUAÇÃO 1 – Ao assistir a um vídeo - uma tarefa realizada individualmente - os 

aprendizes são incumbidos, por exemplo, de responder a algumas questões pré-estabelecidas 

pelo professor. Certamente, a tarefa será realizada, porém, diante de um determinado 

vocabulário, estrutura sintática ou até mesmo da compreensão de uma pronúncia, eles se 

sentirão inseguros; em outros momentos, devido a sua experiência de vida (viagens, outras 

leituras, conhecimentos adquiridos na profissão, no módulo da escola, no filme assistido no 

cinema etc.), esses aprendizes poderão orientar-se e alcançar um resultado satisfatório diante 

da atividade proposta.  

SITUAÇÃO 2 – Os aprendizes, agora em parceria com um colega (em uma faixa etária 

acima ou abaixo da sua), são incumbidos de realizar a mesma tarefa descrita na “situação 1”. 

Os resultados podem ser diferentes se houver colaboração, troca de informações – de um lado, 

a experiência do mais velho, com sua carga de informações adquiridas como resultado da sua 

experiência, ao longo da vida; do outro, a experiência do adolescente, também, com sua carga 

de informação adquirida.  

Nas duas situações descritas, podemos perceber a zona proximal mencionada 

anteriormente; na segunda, os dois grupos de aprendizes, um em colaboração mútua, poderão, 

com mais facilidade, adquirir o que não seriam capazes de fazer se estivessem isolados. A 

ZPD “[...] refere-se, assim, ao caminho que o indivíduo vai percorrer para desenvolver 

funções que estão em processo de amadurecimento e que se tornarão funções consolidadas, 

estabelecidas no seu nível real” (OLIVEIRA, 1997, p. 60). Isto é, o que o aprendiz só foi 

capaz de realizar com o auxílio do colega, durante a interação, em outro momento, em uma 

outra atividade (em uma música, em um filme, por exemplo), ele poderá realizar com menos 

dificuldade ou nenhuma, isto porque a experiência tida por ele, junto a outro colega, foi 

significativa. 

O processo de ensino-aprendizado na sala de aula de LE deve ser “construído”, assim 

como em qualquer outro processo  e nada mais significativo do que construir juntos  em 

colaboração com o outro. Em muitas situações, vemos que as atividades propostas em sala de 

aula são desprovidas de sentido real para o aprendiz  ora sérias demais para o aprendiz 
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adolescente, ora infantis demais para o aprendiz adulto, muitas vezes, fazendo com que o 

primeiro se sinta deslocado da atividade proposta, e o segundo, infantilizado. 

Faz-se necessário lembrarmos que o processo de aprendizagem de uma língua-alvo vai 

além do encontro entre aprendizes e da realização de atividades; vai além da tarefa de 

“desvendar” a língua-alvo; de desvendar o que está por trás da formação ou significado de 

uma palavra; de identificar tempos verbais. Podemos arriscar em dizer mais, aprender uma 

língua, sobretudo uma língua estrangeira, sob instruções e em um ambiente formal de 

aprendizagem, como a sala de aula, vai além de uma simples interação face a face. Essa 

interação, é certo, vai existir, porém, que ela seja significativa para os envolvidos, no sentido 

de que haja uma “coconstrução do conhecimento”.  

Vale ressaltar que essa não é uma discussão nova. Essa ideia já vinha sendo 

intensamente discutida na teoria educacional sociointeracionista, originada dos estudos de Lev 

Vygotsky (1978). O ensino, dentro da perspectiva dessa teoria estaria fortemente influenciado 

e inserido no contexto social e cultural e aponta para o significado do ensino como uma 

transformação do conhecimento “socialmente construído” (VERENIKINA, 2008). 

 

2.3. Concepção de interação em Wood, Bruner e Ross  

 

Desde que foi introduzido em um artigo intitulado The role of tutoring in problem 

solving
35

, por Wood, Bruner e Ross (1976), o termo scaffolding
36

 tem sido interpretado e 

aplicado em pesquisas e práticas educacionais de diferentes maneiras (VERENIKINA, 2003).  

No referido artigo, os autores trazem e discutem a ideia de “tutoria” que, segundo eles, 

refere-se ao “meio pelo qual um adulto ou „especialista‟ ajuda alguém que seja menos adulto 

ou menos especialista” (p. 89. Tradução nossa)
37

. 

Em uma situação na qual a resolução de um problema seja necessária ou, no processo 

de aprendizagem, seja requisitada a realização de uma determinada tarefa, se o contexto social 

é levado em conta, geralmente esse mesmo contexto é tratado como um exemplo a ser 

imitado. Porém, a intervenção de um tutor pode ter um resultado mais satisfatório. Seria uma 

espécie de scaffolding. Wood et al. (1976, p. 90. Tradução nossa) definem scaffolding como o 

“processo que possibilita uma criança ou iniciante [aprendiz iniciante] a solucionar um 

                                                             
35

 “O papel do monitoramento na resolução de problemas” (Tradução nossa). 
36

 Metáfora do andaime ou andaimagem.  
37

 “[...] the means whereby an adult or „expert‟ helps somebody who is less adult or less expert”. 
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problema, executar uma tarefa ou alcançar um objetivo que estaria além dos seus esforços se 

não houvesse uma assistência”
38

.  

Nas palavras de Bertoni-Ricardo e Fernandes de Sousa (2006, p. 2),  

 

scaffolding é um conceito metafórico que se refere a um auxílio visível ou 

audível que um membro mais experiente de uma cultura pode dar a um 

aprendiz. O trabalho de andaimagem é mais frequentemente analisado como 

uma estratégia instrucional no domínio da escola mas, de fato, pode ocorrer 

em qualquer ambiente social onde tenham lugar processos de sociabilização. 

 

Aljaafrash & Lantolf (1994 apud SILVA, 2011, p. 167) salientam que “quando se tem 

a interação entre um participante mais experiente e um principiante, o scaffolding deve ser 

oferecido de forma dialógica, gradual e contingente”, isto é, o scaffolding, que geralmente 

ocorre através do diálogo entre os participantes na interação, deve ser oferecido de forma que 

permita o crescimento do principiante e apenas deve ser dado quando e enquanto a 

necessidade se manifesta.  

A ideia principal nessa discussão é que o aprendiz ou a pessoa menos capacitada só 

seja tutoreada enquanto ele/ela não atingir o nível desejado de desenvolvimento para a 

realização de uma determinada tarefa e elevar seu nível de conhecimento e habilidade. 

Para a sala de aula, essa visão é extremamente importante porque, durante a 

participação conjunta, professor e alunos trocam conhecimento. O professor (como outros 

colegas) atua como mediador da aprendizagem, isto é, fornece andaime para que os alunos 

consigam realizar as atividades e tarefas com mais independência. 

A maioria das pesquisas realizadas na perspectiva do scaffolding mostra que a 

mediação ocorrida durante a interação social pode ser caracterizada de diferentes maneiras:  

i) a mediação por especialistas, que pode ser tutoreada pelo professor, por exemplo. 

Quanto a este tipo de mediação, Lantolf (2002 apud PAIVA, 2014, p. 131) explica que 

 

[o] desenvolvimento de segunda língua ocorre em uma sequência de estágios 

nos quais a mediação necessita ser bastante explícita até o ponto em que 

apenas a assistência implícita, incluindo a mera presença do especialista, seja 

suficiente para o aprendiz utilizar a língua de forma adequada. 

 

ii) a mediação pelos pares, isto é, pelos colegas de sala de aula  atividade realizada de 

maneira colaborativa “fornece oportunidade para a ajuda andaimada semelhante à fornecida 

                                                             
38

 “[...] process that enables a child or novice to solve a problem, carry out a task or achieve a goal which 

would be beyond his unassisted efforts”. 
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nas relações entre especialistas e aprendizes” (DONATO, 1994 apud PAIVA, 2014, p. 133). 

Corroborando essa ideia, Ohta (2000 apud PAIVA, 2014, p. 133) diz que “os aprendizes 

trabalhando juntos, ao fornecerem assistência uns aos outros, alcançam um nível maior em 

seu desempenho”;  

iii) a automediação  esta se manifesta na fala privada ou autodirecionada quando o 

aprendiz conversa consigo mesmo. Paiva (2014, p. 135) observa que “a fala privada 

transforma-se em fala interior com o amadurecimento das habilidades mentais”, e a “fala 

interior ainda continua sendo uma fala, isto é, pensamento conectado por palavras [...] a fala 

interior é, em grande parte, pensamento na forma de significado puro [...]” (Vygotsky, 1962  

apud PAIVA, 2014, p. 135);  

iv) a mediação pelos artefatos culturais, isto é, cinema, música, revistas, etc.;  

v) a mediação pelos recursos semióticos, como os “materiais impressos, o ambiente 

físico, gestos, e mais importante, o discurso da sala de aula” (DONATO, 2000 apud PAIVA, 

2014, p. 134). 

Wood et al. (1976) identificaram 06 (seis) características ou funções do scaffolding 

possíveis de serem observadas durante a interação social: 

a) Recrutamento – quando o mediador especialista desperta o interesse do aprendiz em 

executar a tarefa; 

b) Simplificação da tarefa – quando o mediador reduz a complexidade ou tamanho da 

tarefa, auxiliando em etapas que estão além do nível do aprendiz; 

c) Manutenção da atenção – às vezes, o aprendiz, na situação de monitoramento, tem a 

sua atenção voltada para outras tarefas. O papel do tutor, nesse momento, é mantê-lo 

focado no objetivo a ser alcançado, fazendo com que valha a pena prosseguir com a 

tarefa; 

d) Demonstração dos aspectos relevantes da tarefa – quando o mediador aponta aspectos 

mais importantes e relevantes da tarefa; 

e) Controle da frustração – quando o mediador tenta reduzir as frustrações e auxilia em 

resguardar a credibilidade do aprendiz menos capacitado, diante do “outro”, quando 

erros são cometidos; 

f) Demonstração – quando o mediador demonstra ou modela soluções para a tarefa, 

permitindo ao aprendiz imitá-lo. 

 

Diante da exposição do que vem a ser a teoria da ZPD, em Vygotsky e o scaffolding 

em Wood et al., podemos perceber que há um encontro de ideias que caminham em uma só 
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direção  à compreensão do processo de aprendizagem quando este ocorre em práticas 

interativas. As duas ideias parecem se “ajustar”, embora elas tenham sido formuladas em 

épocas diferentes.  

Embora Vygotsky nunca tivesse utilizado o termo Scaffolding, de certo modo, ele está 

se referindo a aspectos que estão presentes na metáfora  ele menciona a importância de um 

mediador, uma pessoa mais capaz, que auxilie o aprendiz na realização de uma atividade que 

este ainda não seja capaz de realizar por si só.  

Da mesma maneira, a metáfora scaffolding não foi, originalmente, vinculada à teoria 

de aprendizagem de Vygotsky ou à noção de ZPD. Porém, ambas têm sido fortes o suficiente 

para resistir anos de discussões acadêmicas e continuar como suporte teórico em questões 

relacionadas ao processo de aprendizagem, sobretudo de línguas. 

Em sua dissertação intitulada Concepção de cultura em Bruner e Vigotski: 

implicações para a educação escolar (2010), Rebatini, apesar de acreditar que haja uma 

aproximação da obra de Bruner e Vygotsky como um todo, argumenta que, diferentemente do 

que muitos pesquisadores defendem, há distorções e mal-entendidos quanto às ideias inseridas 

nos conceitos de scaffolding e ZPD. Para a autora, alguns estudiosos aproximam a metáfora 

“andaime” à área de desenvolvimento próximo, entendendo que esse termo originário do 

inglês scaffolding seria um aprofundamento do conceito vyotskiano, o que daria à área de 

desenvolvimento próximo uma maior abrangência. 

Segundo Rebatini, o próprio Bruner, quando se refere aos instrumentos da Educação 

escolar que auxiliariam a mente a alcançar níveis mais elevados, aponta o scaffolding como 

um conceito implícito na obra de Vygotsky e que, na visão do autor, a área de 

desenvolvimento próximo não daria conta de responder a todas as questões relacionadas à 

aprendizagem da criança. 

Portanto, foi a partir dessas reflexões, que Bruner fez alguns questionamentos: “Como 

[a] aprendizagem seria alcançada? De que modo o adulto interfere em funções que a criança 

ainda não possui?” (REBATINI, 2010, p. 106). Para Bruner, é como se houvesse uma espécie 

de andaime construído pelo tutor para seu aprendiz:  

 
em nenhum ponto dos escritos de Vygotsky existe qualquer explicitação 

sobre o que ele queria dizer com andaime. Mas penso que posso reconstruir 

suas intenções a partir de duas fontes, uma delas histórico-filosófica e na 

própria mão de Vygotsky, por assim dizer, a outra a partir da tal pesquisa 

sobre tal “andaime” que eu mesmo realizei para melhor compreender o que 

este conceito intrigante poderia significar (BRUNER, 1997 apud 

REBATINI, 2010, p. 106). 
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Em suma, diante dos questionamentos que envolvem a ZPD e o scaffolding, 

acreditamos que tanto uma como a outra preconizam a prática interativa entre indivíduos; 

tanto uma como a outra recomendam que, “durante a resolução de problemas, espera-se que o 

indivíduo experiente guie, dê suporte e oriente as ações do indivíduo menos experiente que, 

por sua vez, internaliza os processos de estratégia do especialista”, e ambos se envolvem de 

tal forma nas atividades conjuntas que acabam estimulando a aprendizagem, proporcionando, 

então, a coconstrução do conhecimento. E é justamente nesse “núcleo comum” que nos 

apropriamos da essência de ambas as tendências sociointeracionistas. 
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3. QUESTÕES METODOLÓGICAS 

 

3.1. Área de estudo na qual se insere a pesquisa 

 

Todo o conjunto base que compõe esta pesquisa, desde o objeto, passando pelos 

questionamentos levantados e objetivos elaborados, leva-nos a perceber que se trata de uma 

investigação que se encontra na área da Linguística Aplicada (LA), pelo seu caráter 

interdisciplinar, uma vez que, ao longo deste trabalho, dialogamos com outras áreas do 

conhecimento com o intuito de ampliar nossa visão diante dos fenômenos apresentados em 

uma sala de aula constituída por uma diversidade etária e da Linguística Aplicada Crítica 

(LAC), pelo seu caráter crítico e reflexivo. 

 

3.1.1. Uma investigação inserida na área da Linguística Aplicada (LA) 

 

A LA se preocupa – dentre tantos outros objetos – com a aprendizagem/aquisição de 

línguas. Ao longo de sua existência, essa área de conhecimento tem contribuído muito para 

um melhor entendimento acerca do uso da linguagem em contextos educacionais, observando 

aspectos tais como a interação entre professor-aluno, aluno-aluno e como essas interações 

auxiliam na aprendizagem de um idioma estrangeiro, por exemplo. Os conhecimentos e as 

ferramentas da LA oferecem ao professor/pesquisador a possibilidade de criar pontes entre 

várias outras disciplinas acadêmicas. É inegável que a LA pode auxiliar muito na 

compreensão dos diferentes fenômenos que circundam o uso da língua(gem) porque o seu 

leque de conhecimento nos possibilita realizar investigações tanto em língua materna como 

em língua estrangeira. 

O ambiente de sala de aula, pela sua própria natureza, traz consigo grandes desafios. 

Configura-se como um palco no qual seus protagonistas apresentam diferentes necessidades e 

prioridades. De um lado, encontram-se os aprendizes, do outro, estão os profissionais de 

ensino, especialmente falando, o professor.  

Quando questões relacionadas ao ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras são 

levantadas, há de se admitir que ainda se trata de um campo bastante fértil; há muito que ser 

explorado. E quando adolescentes e adultos passam a compartilhar o mesmo ambiente de 

ensino-aprendizagem e a ser o foco dessa discussão, o fértil campo parece ainda ser mais 

vasto, mas pouco explorado; percebemos, então, que é possível lançar sementes e vê-las 
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brotarem. É que, na verdade, o tema aprendizagem, sobretudo de LE envolvendo alunos 

adolescentes e adultos, é uma questão pouco discutida. Sem dúvida alguma, tal questão 

merece ser refletida, principalmente no que diz respeito à maneira como adolescentes e 

adultos pensam, aprendem e se relacionam entre si. As poucas discussões que temos 

acompanhado ainda estão muito voltadas para os problemas em torno do ensino aprendizagem 

de jovens e adultos na modalidade EJA.  

O cenário da aprendizagem de línguas apresenta diversas teorias que, de certo modo, 

dão conta dos inúmeros problemas acerca do ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, 

mesmo que não tenham sido direcionadas a questões relacionadas a adolescentes e adultos, 

em um mesmo ambiente de instrução. Porém, com relação ao pensar e o relacionar-se desses 

sujeitos, eis uma discussão que as teorias de aquisição teriam de compartilhar reflexões com a 

psicologia, por exemplo. Isso quer dizer que ela deve estar aberta para receber as devidas 

contribuições. Na área da psicologia, “as teorias do desenvolvimento referem-se, 

historicamente, de modo predominante à criança e ao adolescente, não tendo estabelecido, na 

verdade, uma boa psicologia do adulto” (OLIVEIRA M., 1999, p. 60). 

Pesquisas recentes, na área da Psicologia, vêm se dedicando ao processo de 

aprendizagem de adultos (e problemas nela inseridos). No entanto, é possível que a psicologia 

possa direcionar seus “olhos” para os estudos da LA de modo que esta venha contribuir para o 

preenchimento de lacunas que se encontram nas questões de aprendizagem de línguas, 

sobretudo naquelas que envolvam aprendizes adolescentes e adultos de línguas estrangeiras, 

como, também, abrir caminhos para que professores de línguas se sintam mais confiantes em 

lidar com as questões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem de LI em diferentes 

idades. 

Com relação a essa abertura a outras áreas do conhecimento, Soares D. (2008, p. 2) 

comenta que  

 

[...] a Linguística Aplicada faz uso não somente dos conhecimentos teóricos 

produzidos pela Linguística, mas, acima de tudo, dialoga com as descobertas 

de uma variedade de campos tais como a Antropologia, a Teoria 

Educacional, a Psicologia e a Sociologia, entre outros, para atingir os seus 

objetivos, mantendo, assim, uma forte característica multidisciplinar. 

 

Ainda nessa mesma linha de considerações quanto a essa abertura de diálogos com 

outras áreas do conhecimento, o Prof. Diógenes Cândido de Lima, nas palavras finais de uma 

entrevista realizada com o Prof. Kanavillil Rajagopalan, para a Fólio – Revista de Letras 

(2014)  acrescenta o seguinte:  



73 
 

 

o campo da Linguística Aplicada tem um caráter multifacetado e se 

caracteriza como uma área inter, multi e (in)disciplinar, com abertura para 

um diálogo promissor, principalmente com outras ciências sociais e humanas 

[...] a LA tem como um dos seus principais objetivos buscar respostas para 

as questões em que a linguagem desempenha um papel fundamental na 

construção do saber e nas configurações sociais e étnicas que constroem e 

desconstroem a realidade linguística, sócio-histórica, sociopolítica e 

acadêmico-pedagógica em que vivemos (p. 22) 

 

Moita Lopes (2006, p. 97) menciona que “pesquisadores originários de diferentes 

disciplinas (sociologia, história, antropologia etc.) convergem para a LA (como área de 

estudos) e passam a atuar no que ele chama de um processo transdisciplinar de produção do 

conhecimento”.  

O autor defende a ideia de que o linguista aplicado deve localizar-se nas fronteiras do 

conhecimento, no sentido de que precisa estar atento às diversas teorias que caracterizam e 

dialogam entre si na LA. Logo, a necessidade de haver uma pluralidade e transdiciplinaridade 

que venham compor o campo sob a perspectiva de um objeto dinâmico é fundamental.  

Fechando esse pensamento, o pesquisador acrescenta, ainda, que  

 

[...] está ocorrendo na produção do conhecimento a compreensão de que uma 

única disciplina ou área de investigação não pode dar conta de um mundo 

fluido e globalizado para alguns, localizado para outros, e contingente, 

complexo e contraditório para todos (p. 99). 

 

Para ter tal atitude e comportamento, havemos de convir, a LA tem se apresentado 

como uma disciplina bastante ousada, ou ainda, como a discussão nos permite apropriarmos 

das palavras de Moita Lopes (2006), “indisciplinar”. Isso porque dialogar com áreas que vêm 

produzindo conhecimento há anos e em meio a tantas tradições, regras de “bom 

comportamento” não é nada fácil; assim como não o é realizar investigações e apresentar 

resultados de pesquisa em tempos ditos “pós-modernos”. Essa parceria no produzir 

conhecimento unindo o tradicional ao moderno, o ousado ao bem-comportado é, certamente, 

uma “tentativa de compreender nossos tempos e de abrir espaço para visões alternativas ou 

para ouvir outras vozes que possam revigorar nossa vida social ou vê-la compreendida por 

outras histórias” (SIGNORINI, 1998b apud MOITA LOPES, 2006, p. 23). 

Moita Lopes (2013, p. 17) comenta que, apesar de essa natureza interdisciplinar ser 

quase uma verdade incontestável, “[...] é no Brasil que esse diálogo com os conhecimentos e 

com as lógicas de outras disciplinas seja talvez mais perceptível do que em outros lugares 
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[...]”. Ao tecer esse comentário, o autor não deixa muito claro como a LA vem se 

comportando em outros países. 

 

3.1.2. Uma investigação inserida na área da Linguística Aplicada Crítica (LAC) 

 

Em seu livro “Por uma linguística crítica: linguagem, identidade e questão ética”, o professor 

Kanavillil Rajagopalan (2003) associa a palavra “crítica” a uma postura reflexiva e indagadora 

em relação aos fenômenos da vida. E ao estender esta ideia ao campo da Linguística Aplicada 

Crítica, o autor acrescenta que essa postura crítica  

 

não é a simples aplicação da teoria para fins práticos, mas pensar a própria 

teoria de forma diferente, nunca perdendo de vista o fato de que o nosso 

trabalho tem que ter alguma relevância. Relevância para as nossas vidas, 

para a sociedade de modo geral. [...] é possível mudar as coisas, ao invés de 

nos contentar em simplesmente descrevê-las e fazer teorias engenhosas a 

respeito delas (p. 12). 

 

Ainda nessa mesma linha de considerações, Alastair Pennycook  pesquisador e 

professor de estudos da linguagem da University of Technology de Sydney (UTS), na Austrália 

 pensa a LAC de maneira interdisciplinar, como um conhecimento circulante entre 

disciplinas adjacentes, todas sob a perspectiva crítica (análise do discurso crítica, pedagogia 

crítica, alfabetização crítica, estudos de gênero, entre outras). Propõe, ainda, o “[...] 

compromisso da LA com um binômio: a mudança social e a ética da diferença” (LIMA, 2017, 

p. 5). 

Ao trazermos uma discussão em torno do processo de ensino e aprendizagem entre 

adolescentes e adultos, em um mesmo ambiente de instrução, estamos legitimando uma 

articulação de conhecimentos de diversas áreas sob a perspectiva crítica, uma vez que estamos 

propondo re(pensar) nossa prática em sala de aula sob uma perspectiva de intervenção 

acadêmico-social.  

Diante do exposto, é que podemos afirmar que esta pesquisa se enquadra no campo 

interdisciplinar do conhecimento tanto da LA quanto da LAC, uma vez que se caracteriza por 

receber contribuições, principalmente, da Psicologia do Desenvolvimento e da Educação, da 

Linguística e da Sociologia, além de problematizar e refletir as práticas de sala de aula, 

sobretudo de LE, no intuito de intervir no processo de ensino e aprendizagem de adolescentes 

e adultos compartilhando o mesmo ambiente de instrução de LI.  
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3.2. Abordagem metodológica para a investigação 

 

Assim como acontece com a definição do objeto de pesquisa, podemos dizer que a 

escolha metodológica constitui um processo importante para o pesquisador. Portanto, faz-se 

necessário apresentarmos as escolhas feitas com relação ao tipo de investigação elegida. 

Do ponto de vista metodológico, o presente trabalho se define como um estudo 

teórico, isto é, uma pesquisa bibliográfica (GIL, 1987; MINAYO, 2010; MARCONI e 

LAKATOS, 2002), que se caracteriza como um trabalho em si mesmo; autônomo. 

Quanto à opção por este tipo de pesquisa, a justificativa se referencia em alguns 

autores. Manzo (1971 apud MARCONI e LAKATOS, 2002, p.71), por exemplo, acredita que 

a pesquisa bibliográfica "oferece meios para definir, resolver, não somente problemas já 

conhecidos, como também explorar novas áreas onde os problemas não se cristalizaram 

suficientemente”.  

A partir das fontes bibliográficas coletadas, pudemos constatar que muitas pesquisas 

têm sido desenvolvidas no intuito de explorar situações-problemas a respeito da aprendizagem 

entre adolescentes (MACOWSKI, 1993; PALÁCIOS, 2015), entre adultos (CLEMENTE, 

2010; OLIVEIRA M., 1999; PALLU, 2008) ou, até mesmo, entre jovens e adultos (BRAGA, 

2011; OLIVEIRA, H., 2007/2008). Em se tratando desta pesquisa, o tema concernente ao 

processo de aprendizagem de adolescentes e adultos em um mesmo ambiente de sala de aula 

de LI há muito que ser explorado. 

O fato de ter optado por fontes secundárias, cujas discussões e resultados com relação 

ao tema de estudo já se tornaram públicos (sobre adolescência e adultez, separadamente) não 

significa que se trata de uma mera repetição do que já foi dito ou escrito, pelo contrário, 

devemos pensar que esta opção metodológica de investigação pode propiciar o estudo de um 

tema sob uma nova abordagem, chegando a conclusões inovadoras (MARCONI e 

LAKATOS, 2002). 

A princípio tivemos dúvidas quanto à escolha metodológica por este tipo de pesquisa - 

como chegar a um resultado final se não observássemos, experimentássemos e 

explorássemos? Encontramos a resposta para essa indagação em meio às palavras de Demo 

(1985), quando ele advoga que a pesquisa bibliográfica é uma atividade científica pela qual 

descobrimos a realidade. Podemos entender essa realidade como aquela que pode ser 

analisada, refletida e construída a partir do olhar de outros pesquisadores sem que, para isso, o 

pesquisador tenha que realizar uma investigação empírica.  
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Esta conclusão vem ao encontro da afirmação de Minayo (2010, p. 18) ao enfatizar 

que o “conhecimento anterior, construído por outros estudiosos e que lançam luz sobre a 

questão de nossa pesquisa, é chamado teoria” e, como tal, pode, perfeitamente, ser utilizada 

para construir uma nova (mas não definitiva) realidade para “[...] explicar ou compreender um 

fenômeno, um processo ou um conjunto de fenômenos e processos”. 

Para Gil (2002), os exemplos mais característicos desse tipo de pesquisa se referem a 

investigações sobre ideologias ou àquelas que se propõem à análise das diversas posições 

acerca de um problema. Nessa perspectiva, para consubstanciar esta pesquisa, “debruçamos” 

sobre trabalhos, cujas problemáticas tratadas fossem parecidas com a concepção dessa 

proposta de investigação, a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas e 

publicadas por meios escritos e eletrônicos, a saber, livros, artigos científicos, dissertações e 

teses coletadas em repositórios institucionais. O acesso a todas essas fontes e as reflexões que 

nasceram a partir delas possibilitaram o aprofundamento da concepção de interação na 

perspectiva sociointeracionista apresentada por Vygotsky e Wood et al.. 

Além de esta pesquisa ser bibliográfica, ela é qualitativa, por preocupar-se com a 

compreensão e interpretação de uma realidade ou fenômeno. Neves (1996 apud SIQUEIRA, 

2008, p. 35) observa que  

 

[...] embora difiram quanto à forma e à ênfase, os métodos qualitativos 

trazem como contribuição ao trabalho de pesquisa uma mistura de 

procedimentos de cunho racional e intuitivo capazes de contribuir para a 

melhor compreensão dos fenômenos. 

 

Muitas vezes, a natureza qualitativa de uma pesquisa se dá por contribuir para o 

enriquecimento de teorias (ou geração delas) a respeito da questão investigada (COSTA, 

2001). Nesse sentido, a interação entre adolescentes e adultos que propomos discutir nesta 

dissertação busca um novo olhar sobre o ensino aprendizagem de LE com classes que 

apresentam diversidade etária. 

A partir das discussões realizadas à luz do referencial teórico elucidado por este 

trabalho, principalmente no que diz respeito às concepções apresentadas em torno da ZPD de 

Vygostsky e do scaffolding em Wood et al., foi possível elaborarmos e propormos alguns 

princípios para a realização de uma intervenção pedagógica que possa apresentar 

possibilidades interativas entre adolescentes e adultos em processo de aprendizagem 

colaborativa em LI.  
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4. PRINCÍPIOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA INTERVENÇÃO  

PEDAGÓGICA 

 

 

Um dos objetivos desta pesquisa é apresentar princípios para a realização de uma 

intervenção pedagógica que contribua para o ensino em classes de LI com aprendizes 

adolescentes e adultos. As atividades sugeridas e trazidas por esses princípios para serem 

aplicadas (em uma possível intervenção) em aulas de LI foram pensadas a partir da discussão 

teórica presente nesta pesquisa. 

Existem inúmeras formas de ensinar e de aprender. Para trabalhar de maneira 

diversificada, considerando as singularidades dos aprendizes e suas formas de aprender, o 

professor precisa, então, usar diferentes estratégias e atividades para que todos os alunos 

sejam contemplados. 

O termo “intervenção” é largamente utilizado nas áreas de Psicologia, Medicina e 

Administração (DAMIANI et al., 2013). Porém, na área educacional, o termo tem 

apresentado uma discussão bastante problemática. Os autores revelam que, a princípio, o 

“mal-estar” que se estabelece nas discussões acerca do termo esteja relacionado à 

“interferência” e pode fazer com que seja, também, associado a “autoritarismo”, 

“cerceamento”. Reforçando essa discussão, Zozzoli (2006, p. 124) reconhece que  

 

o termo apresenta possibilidades de interpretações dessa natureza e deveria 

ser substituído por outro que possa dar conta dos procedimentos desse tipo 

de investigação [...] que assemelha-se [sic] à pesquisa-ação, diferindo dela 

apenas pelo fato de ater-se a uma realidade mais restrita, como a de uma 

disciplina, de uma situação e, por isso, não pretender contribuições sociais 

mais amplas. 

 

Freitas M.(2007, p. 12. Grifo nosso) aduz que  

 

uma pesquisa de abordagem sócio-histórico-cultural, ao passar da descrição 

e compreensão do que o outro apresenta para uma compreensão ativa, vai 

mais além, gerando uma resposta ao visto, ao dito e não-dito. E essa resposta 

implica em [sic] ajudar o outro a avançar, a caminhar, a sair do lugar. 

Assim, a pesquisa deixa de ser somente diagnóstico para ser pesquisa 

intervenção. 

 

Contrariando o que muitas pessoas pensam, as intervenções não se apresentam como 

“autoritárias”, mas como aliadas no intuito de produzir mudanças nos envolvidos, de tentar 
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resolver um problema ou buscar respostas para este, sem contar que possuem um caráter 

aplicado e que mantêm um constante diálogo com o teórico; portanto, trata-se de uma 

investigação séria; as intervenções também podem ser consideradas como pesquisas “por se 

assemelharem aos experimentos, no sentido de que ambos estão ocupados em „tentar novas 

coisas – e ver o que acontece‟” (ROBSON, 1993 apud DAMIANI et al., 2013, p. 59). 

Em uma sala de aula, o professor assume diversos papéis – professor facilitador, 

motivador, orientador e por que não, pesquisador? Como bem defende Stenhouse (1975 apud 

LÜDKE, 2001, p. 80), ao assumir esse papel de investigador das ações de seus alunos (até 

mesmo da sua própria ação), o professor passa a “experimentar em cada sala de aula, tal como 

num laboratório, as melhores maneiras de atingir seus alunos, no processo de 

ensino/aprendizagem”. Assim, como em um laboratório, mesmo que o pesquisador elabore 

um plano de ação apoiado em objetivos claros, procedimentos e métodos bem definidos, está 

sujeito a diferentes interferências, isto é, nada está sob o total controle.  

É justamente por esse caráter de investigação séria que a intervenção pedagógica passa 

a ser um instrumento extremamente importante e uma alternativa metodológica para o 

professor frente a um problema, capaz de promover ações e situações nas quais, de um lado, 

aprendizes-sujeitos têm a oportunidade de coconstruir conhecimento e, do outro, professor-

pesquisador tem a oportunidade de realizar uma investigação, adotando, para isso, um olhar 

mais crítico diante do que a rotina da sala de aula o impede de enxergar com clareza. 

Como bem enfatiza Moita Lopes (1992, p. 12),  

 

“[...] talvez a grande tendência hoje seja o chamado movimento do professor 

pesquisador, em que o professor deixa seu papel de cliente/consumidor de 

pesquisa, realizada por pesquisadores externos, para assumir o papel de 

investigador crítico de sua própria prática. É o que também se chama de 

pesquisa-ação, que pode ser entendida de dois modos: a) como uma maneira 

privilegiada de gerar conhecimento sobre a sala de aula, devido à percepção 

interna do processo que o professor tem; e b) como uma forma de avanço 

educacional, já que envolve o professor na reflexão crítica sobre o seu 

trabalho”. 

 

A ideia de intervenção discutida nessa investigação enfatiza não apenas a construção 

do conhecimento, mas a coconstrução deste. E uma maneira de enxergar a aprendizagem da 

língua inglesa por meio de interações significativas e reais, isto é, os aprendizes são 

envolvidos em atividades nas quais, eles mesmos, entre si, possam “buscar”, “experimentar”, 

“descobrir e re(construir) o seu conhecimento da língua-alvo. 
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Propondo construir um conceito de intervenção, Soares (2010, p. 35) nos informa que 

“em educação, [intervenção] refere-se à ação em que ensino e aprendizagem estão em 

processos de inter-relação constante”. A autora acrescenta, ainda, que a intervenção “se 

caracteriza, na perspectiva educacional, como um ato que pode constantemente marcar os 

processos que ocorrem com alunos em sua maneira de construir conhecimento” (p. 35. Grifo 

nosso). 

Em se tratando de aprendizes adolescentes e adultos envolvidos no processo de 

aprendizagem de uma língua estrangeira, qual seria o meio que possibilitaria a sua 

aproximação? Como ajudá-los a se sentirem aliados no comprometimento e protagonizar o 

seu processo de aprendizagem e do “outro”? 

Pensarmos em uma intervenção na qual a interação entre esses aprendizes venha a ser 

priorizada pode ser um caminho com um enorme potencial, proporcionando a esses 

aprendizes uma participação mais ativa e auxiliando-os em um envolvimento mútuo e 

significativo.  

Nesse sentido, um trabalho empírico (contextualizado, interativo e dialógico) pode 

possibilitar uma melhor compreensão, por parte do professor, do processo de aprendizagem 

dos aprendizes envolvidos, na qual estes poderão (re)construir seus conhecimentos prévios da 

língua-alvo e, principalmente, colaborar com a (re)construção do conhecimento do outro a 

partir das atividades propostas ao longo das aulas. Como bem nos lembra Demo (2004 apud 

CAVALCANTI NETO e AQUINO, 2009, p. 226), “é certo que o aluno somente aprende se 

reconstruir conhecimento. Essa reconstrução se dá com base no que se já conhece dos saberes 

disponíveis e de nossa cultura”. 

Além dos princípios apresentados para a aplicação das aulas de intervenção (Ver 

subitem 4.1), todas as sugestões de atividades para serem desenvolvidas estão distribuídas no 

final desta dissertação, em forma de apêndices. A finalidade deste material é servir de 

exemplo sobre as possibilidades que podem ser elaboradas em turmas constituídas por alunos 

de diferentes idades, como também em turmas formadas por alunos de diferentes níveis de 

conhecimento da língua alvo. Algumas atividades que envolvem textos escritos poderão ser 

utilizadas, sem problemas (atividades adaptadas ou disponíveis para livre acesso na internet); 

outras atividades que contêm áudio e vídeo (não disponíveis na internet) podem ser adaptadas 

ou substituídas. 

Acreditamos que seja relevante deixarmos bem claro que a concepção de intervenção 

pedagógica, aqui apresentada, parte da ideia de que os aprendizes envolvidos no processo de 

aprendizagem de LI sejam adolescentes e adultos (adultos jovens, meia idade e idade 
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avançada). E os princípios que orientam a condução das aulas e das atividades sugeridas 

contemplam as interações entre esses aprendizes. 

 

4.1. Princípios para uma intervenção – re(definindo) conceitos 

 

Tendo em vista a riqueza de palavras que constituem a morfologia da nossa língua 

portuguesa, não é surpresa alguma que fiquemos indecisos quanto ao uso “dessa” ou 

“daquela” palavra para expressarmos nossas ideias. Antes de darmos prosseguimento, 

achamos necessário deixar bem claro quanto à escolha do termo “princípio” para “subtitular” 

esta seção.  

O dicionário Houaiss da Língua portuguesa apresenta algumas definições para a 

unidade lexical – “princípio”, dentre elas, temos:  

 

Princípio s.m.[...] 2 o que serve de base a alguma coisa; causa primeira, raiz, 

razão; [...] princípios s.m.pl. 9 livro que contém noções básicas e 

elementares de alguma matéria, ciência, etc.; [...]10 instrução, educação; 

opiniões, convicções [...]. 

 

Segundo Borges (2010), a palavra princípio vem do latim principium e tem 

significação variada - começo, início, origem, regras a seguir, normas, ponto de partida ou 

verdade primeira (esta última traz a ideia de fundamento, de base para algo). Ainda segundo o 

autor, nas ciências em geral, a ideia de princípio está ligada aos seus fins, isto é, são os 

princípios que darão rumo, solidez, disciplina e clareza de objetivos para essas ciências.  

O termo “princípio”, utilizado neste trabalho, é apresentado no sentido de “base”. Ao 

elegermos o referido termo, acreditamos que os princípios expostos podem representar uma 

base ou um caminho para turmas de LI constituídas por adolescentes e adultos. 

Nesta subseção serão apresentados 05 (cinco) princípios necessários para a realização 

de uma intervenção, a saber:  

a) Quanto à participação dos aprendizes na elaboração das aulas de intervenção;  

b) Quanto à duração da intervenção;  

c) Quanto aos procedimentos preliminares na primeira aula de intervenção;  

d) Quanto à estrutura da aula e  

e) Quanto à avaliação. 
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As atividades foram elaboradas para serem aplicadas em um contexto no qual os 

aprendizes apresentem um conhecimento da língua alvo que pode partir do nível básico ao 

avançado. Como a ideia é realizar um trabalho voltado para uma prática interativa, 

entendemos que haja uma enorme possibilidade de explorarmos as diferenças em sala de aula, 

pois estas podem fazer a “diferença” e proporcionar uma aprendizagem mais significativa na 

qual um aprendiz mais jovem ou mais velho e que tenha experiência linguística na língua 

pode servir de andaime ao aprendiz menos experiente. 

Corroborando essa ideia, Martins (2013, p. 118. Grifo nosso) conclui que  

  

o homem se constitui enquanto tal no confronto com as diferenças; e um 

dos laboratórios privilegiados para isso é a escola, onde somos reunidos com 

diferentes realidades e, no conjunto de tantas vozes, acabamos por acordar 

significados para determinadas coisas que na individualidade de cada um 

podem ter diversos sentidos. 

 

4.1.1. PRINCÍPIO I – Quanto à participação dos aprendizes na elaboração das 

aulas de intervenção 

 

Antes de elaborar o plano de ações pedagógicas (Ver Apêndice B) para a realização da 

intervenção, é relevante que o professor considere alguns critérios, como por exemplo:  

a) Definir temas para as aulas de interesse dos alunos. Quanto a essa questão, 

possivelmente, a rotina das atividades realizadas em sala de aula será alterada. Uma 

vez compartilhando temas de interesse da classe, é possível que o “livro mestre”, 

utilizado na sala de aula, não as contemple;  

b) Propor a realização das atividades com a formação de duplas ou pequenos grupos, 

sempre focando na interação entre diferentes faixas etárias. 

 

Para que os critérios acima sejam contemplados, vale ressaltar que o professor pode 

contar com a participação dos alunos na elaboração do plano de curso. 

Vale ressaltar que não se trata de uma ideia nova. A justificativa para a escolha desse 

princípio se baseia nas discussões acerca do ensino centrado no aluno, uma perspectiva de 

ensino sugerida por Carl Rogers em 1969, na sua conhecida obra Feedom to learn
39

, 

coincidentemente no mesmo ano em que Postman e Weingartner publicaram Teaching as a 

subversive activity
40

. 

                                                             
39 Liberdade para aprender (MOREIRA, 2010, p. 4); 
40

 Ensino como atividade subversiva (MOREIRA, 2010, p. 4). 
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O convite à classe para contribuir significativamente para o formato do programa é, de 

certa maneira, trazer o grupo para uma aprendizagem mais centrada no aprendiz colocando 

foco na maneira de organizar as atividades de sala de aula.  

A esse respeito, Tudor (1993 apud LOPES, 2000, p. 8) acredita que  

 

a ideia básica é que as atividades de aprendizagem serão mais relevantes, se 

os alunos decidirem sobre o conteúdo conceitual e linguístico das atividades 

[...] que o envolvimento e o interesse dos alunos serão maiores, se eles 

puderem decidir também como as atividades serão estruturadas.  

 

Envolver aprendizes nas decisões e escolhas em sala de aula é uma forma de 

valorizarmos suas opiniões. É oferecer a eles um espaço no qual eles poderão ser mais do que 

“alunos participativos”  alunos que participam das atividades selecionadas pelo professor, 

mas também, “alunos de escolhas”  alunos que participam das atividades selecionadas e 

sugeridas por eles e pelo professor (GUNTER e THOMPSON, 2007). 

Ao levantar uma discussão acerca do ensino centrado no aluno, em seu artigo  

Student-Centered Teaching: a look at student choice in the classroom, Turner (2010) reforça 

que o professor, ao “ouvir” seus alunos, traça duas metas – a primeira é obter um feedback 

constante e significativo da classe com relação à aprendizagem e a segunda é criar um maior 

comprometimento do aluno com a aula, de maneira que ele se sinta mais responsável pela sua 

prática em sala de aula; que passe a ser parceiro (junto ao professor) na elaboração do seu 

próprio “roteiro”.  

Sugerimos a realização de uma “especulação”, que pode ser realizada por meio de 

conversas informais. Mas, como forma de registro das ideias e sugestões da classe, até mesmo 

como uma maneira de facilitar a elaboração dos planos de aula, é interessante que haja a 

aplicação de um questionário (Ver APÊNDICE C) antes de serem iniciadas as aulas de 

intervenção. 

 

4.1.2. PRINCÍPIO II – Quanto à duração da intervenção 

 

O período de aplicação da intervenção completa ou de cada aula de intervenção fica a 

critério da realidade e necessidade do professor. O trabalho pedagógico que propomos foi 

organizado em 05 (cinco) intervenções, e podem ser aplicadas uma vez por semana (ou ao 

longo da semana), com a carga horária de 04 (quatro) horas/aulas cada, totalizando uma carga 

horária de 20 (vinte) horas/aulas. 
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A apresentação deste princípio se justifica por acreditarmos que sejam necessários 

uma organização e um controle do tempo de realização da intervenção, bem como das ações a 

serem aplicadas em sala de aula, isto é, que seja definido um plano de trabalho com as metas 

gerais a serem desenvolvidas e tempo de execução (até que todas as etapas sugeridas sejam 

concluídas com êxito). 

 

4.1.3. PRINCÍPIO III – Quanto aos procedimentos preliminares na primeira aula 

de intervenção 

 

Ao dar início às aulas de intervenção, o professor deverá apresentar à classe o 

planejamento elaborado por ele e com a participação desta (sugestões feitas por meio do 

questionário).  

A apresentação desse princípio é justificada por acreditarmos na necessidade, desde o 

início dos trabalhos, de que o professor deixe bem claro como as tarefas podem ser realizadas, 

assim como tudo que contempla o planejamento – objetivo(s), temáticas, atividades que serão 

trabalhadas e os materiais que darão suporte na realização das atividades, etc. 

Esse pode ser um momento oportuno para propor à classe o principal critério que 

possibilitará a organização dos grupos ou duplas durante as aulas de intervenção. 

O trabalho em pequenos grupos – duplas ou trios de alunos – é uma estratégia que tem 

apresentado bons resultados em estudos realizados por vários pesquisadores, como Brooks e 

Koretsky, 2011; Barbosa e Jófili, 2004; Torres, Alcântara e Irala, 2004; Vilches e Gil, 2011 

(RIBEIRO e RAMOS, 2012). É um momento no qual todos os participantes se interagem 

possibilitando, em determinadas situações, que eles tomem decisões e façam escolhas.  

É interessante ressaltar que os grupos devam ser constituídos por aprendizes que 

apresentem diversidade etária (principal critério para formação dos grupos); portanto, é 

possível e natural, como vimos no ítem 1.3 (seção 1, deste trabalho), que ocorra, em alguns 

momentos, conflitos entre os participantes.  

Para o sociointeracionismo, "o desenvolvimento se produz não apenas por meio da 

soma de experiências, mas, e sobretudo, nas vivências das diferenças [...]” (MARTINS, [s/d], 

p. 120). Como uma maneira de proporcionar à classe uma interação mais “completa” e que 

contemple todas as diferenças, isto é, de modo que os alunos tenham a oportunidade de 

compartilhar experiências com todos os demais colegas, sugerimos que, a cada encontro 

(aula), seja formado um novo par ou grupo de alunos, diferentes da formação do encontro 

anterior, sempre contemplando diferentes faixas etárias (Ver APÊNDICES D e E). 
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4.1.4. PRINCÍPIO IV – Quanto à estrutura das aulas 

 

Todas as aulas podem ser estruturadas partindo da elaboração de um “modelo” de 

plano de aula. Para esta proposta de intervenção, será apresentada 01 (um) plano de aula (Ver 

APÊNDICE F) - elaborado a partir de um tema norteador, que pode ser executado em até 04 

(quatro) horas/aulas, isso vai depender da realidade e necessidade de cada professor.  

Cada plano de aula contém 04 momentos. Pode ocorrer que essas atividades tenham a 

ordem de apresentação alterada.  

Cada aula está estruturada da seguinte maneira:  

 

1º momento – introdução do tópico; discussão em pares e em grupo e atividade de 

compreensão auditiva:  

 

 introdução do tópico 

Nesse momento, o tema é apresentado pelo professor de forma participativa  

interagindo com a classe. Podemos dizer que esse momento da aula é extremamente 

importante, pois é a partir dele que o interesse inicial da classe pode ser estimulado.  

Em se tratando de uma turma cujo uso da LE é frequente, sempre que possível, o 

professor pode expor os alunos à língua alvo; caso contrário, o profissional deve ter muito 

cuidado ao introduzir o tema da aula, apenas em LE. Sugerimos que as instruções iniciais bem 

como a introdução do tema aconteçam nas duas línguas – língua materna ou primeira língua 

(L1) e LE. Neste caso, o professor pode passar a utilizar o que conhecemos de Code 

Switching
41

 (CS). Schmitt e McCarthy (1997 apud OBAIDULLAH, 2016) explicam que a L1 

de um aprendiz é um dos fatores mais importantes na aprendizagem da LE e, geralmente, os 

professores utilizam o CS para auxiliar seus alunos na compreensão da língua alvo. 

 

 discussão em pares e em grupo 

A partir de um pequeno roteiro de perguntas, propor uma discussão à classe, primeiro 

em pares, em seguida, abrir ao grupo maior (turma), no qual os alunos poderão socializar 

opiniões e impressões acerca do tema, bem como explorar o vocabulário, analisar estrutura 

linguística, checar pronúncia, entre outros aspectos. 

                                                             
41

 Mudança de código (Tradução nossa). 
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Harmer (2007) observa que trabalhos realizados em grupos ou pares apresentam 

muitas vantagens; dentre elas, o estímulo à realização de atividades cooperativas nas quais os 

alunos se interagem no intuito de completar uma determinada tarefa. 

No instante em que os aprendizes são convidados a se reunirem em pequenos grupos 

ou pares para discutirem o tema proposto, podem se sentir motivados a aprender, trocar ideias 

e compartilhar opiniões na língua alvo, mesmo diante de um colega mais jovem ou mais 

velho. 

Como bem ressalta Harmer (2007), não importa em que os aprendizes estejam 

engajados – realizando a discussão de um tópico, representando com um colega ou usando 

aplicativos no celular ou navegando na internet para obter uma informação, escrevendo um 

texto, enfim  em pares ou em grupos, os alunos tendem a participar mais ativamente, 

podendo, muitas vezes sentirem-se mais “a vontade” em ter a chance de se comunicarem na 

língua que se propõem a estudar se estivessem expostos à classe inteira. 

 

 atividade de compreensão auditiva 

Finalizada a discussão, os alunos já podem ser expostos à atividade de compreensão 

auditiva e, ainda em pares, ser recrutados à resolução das questões referentes ao áudio. 

As atividades auditivas sugeridas para o 1º, 2º e 3º momentos, descritos neste 

princípio, são justificadas com base na hipótese do input (uma das cinco hipóteses que 

compõem a teoria da aquisição de segunda língua) defendida por Stephen D. Krashen (1985). 

A Hipótese do input constitui uma das explicações mais difundidas sobre a aquisição de L2, 

na medida em que veio chamar a atenção para a importância dos dados (áudio, vídeo, texto, 

etc.) que são fornecidos ao falante, atribuindo ao input compreensível a eficácia na aquisição 

de uma língua. Segundo essa hipótese, o ser humano adquire uma língua quando compreende 

mensagens ou quando recebe input compreensível. A esse respeito, Valle (1998) acredita que 

é possível que esse input compreensível se realize por um processo de interação (entre 

professor e alunos ou com outros pares, por exemplo). 

Uma vez envolvidos no processo de aprendizagem de uma LE, muitos alunos anseiam 

por entender o que as pessoas falam na língua alvo (LI), seja face a face, na TV, nas estações 

de rádio, no cinema, etc. E se associarmos as atividades auditivas à possibilidade de serem 

realizadas em pequenos grupos ou pares de alunos, acreditamos que o input pode se tornar 

compreensível, principalmente se pensarmos que diferentes fatores podem contribuir para que 

isso aconteça: além do comprometimento dos aprendizes com a aprendizagem do outro, eles 

podem contar, segundo Krashen (1995), com o auxílio do contexto, que inclui informação 
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extralinguística, o conhecimento de mundo e a competência linguística adquirida previamente 

e trazida por cada indivíduo (seja o adolescente ou o adulto). 

 

2º momento – Discussão em pares e em grupo seguida de uma atividade de compreensão 

auditiva (apreciação de vídeo). 

Na sequência, expor, novamente, os alunos à uma atividade de compreensão auditiva 

relacionada a um vídeo. Sugerimos que sejam utilizados pequenos vídeos que o professor 

possa, perfeitamente, baixar ou acessá-los online (se a sala de aula dispuser dos recursos 

necessários para esta ação). 

 

3º momento – Apreciação de canções (em pequenos grupos ou pares) com ênfase no tema 

norteador. 

A principal justificativa apresentada para a realização deste momento é o fato de 

acreditarmos que a audição de canções, além de promover um ambiente descontraído para a 

aprendizagem de inglês, pode contribuir para aprendizagem de pronúncia e a ampliação do 

vocabulário. Estudar a língua-alvo por meio de canções é uma maneira prazerosa e divertida. 

A sonoridade aguça os sentidos. A música “[...] auxilia estudantes a aprimorar a memória, 

aumentar a autoestima, desenvolver a criatividade e a se tornar mais autoconfiantes e 

receptivos a aprender”
42

 (CRUZ, 2004, p. 158). 

Além dos benefícios destacados, a utilização de canções em sala de aula pode tornar a 

aprendizagem significativa  meaningful learning, como proposto por Ausubel (1968 apud 

SOUZA e MEDEIROS, 2000, p. 341):  

 

“[...] a aprendizagem deve envolver um processo mental ativo e estar 

relacionado com o conhecimento existente que o aprendiz já possui. A 

mente, quando envolvida em uma aprendizagem significativa, organizará o 

novo material em blocos e os relacionará com a estrutura cognitiva de modo 

que eles se unam” 
43

.  

 

                                                             
42

 “[…] help students improve memorization, increase self-esteem, develop creativity, and become more self-

confident and receptive to learning” (Tradução nossa). 

 
43

 "[...] learning must involve active mental processes and be related to existing knowledge the learner already 

possesses. The mind, when involved in meaningful learning, will organize the new material into meaningful 

chunks and relate them to existing cognitive structure in a way that they will become attached"  (Tradução 

nossa). 
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Este ponto de vista dialoga perfeitamente com as ideias apresentadas pela hipótese do 

input compreensível, proposta por Krashen, se considerarmos que a música pode oferecer 

uma enorme variedade de “material” compreensível para o aprendiz. 

É importante ressaltarmos que um dos critérios utilizados pelo professor para a escolha 

da canção pode ser o tema da aula. Porém, como já sugerimos anteriormente, os alunos 

podem perfeitamente colaborar na escolha, fazendo sugestões quanto ao estilo musical, à 

banda/cantor e à década/ano de sucesso.  

Enfim, tudo deve acontecer, de maneira que o momento seja prazeroso e significativo. 

Inclusive, o professor pode se utilizar do “recrutamento”, uma das funções do scaffolding, 

quando os aprendizes serão “recrutados”, motivados a apreciar músicas que marcaram ou 

marcam a vida de diferentes faixas etárias na sala de aula. 

 

4º momento – Produção escrita realizada em pares ou pequenos grupos. 

Sugerimos finalizar a sequência de aulas de intervenção com uma produção escrita. 

Esta atividade pode ser realizada em pares ou grupos. Quando os aprendizes chegam a este 

momento do processo, depois de diferentes trocas proporcionadas pelo trabalho de 

colaboração entre os pares e grupos, eles já apresentam uma segurança maior para expressar 

as suas ideias, porém, agora por escrito. Tanto a ZPD quanto a abordagem scaffolding 

auxiliam a concretizar os conceitos de escrita no pensamento dos alunos. Mesmo que a 

produção escrita seja mediada em pares, ainda assim, uma prática individualizada na atividade 

é possível (VERNON, 2001). 

 

Podemos observar a ZPD e as 06 (seis) estratégias presentes no Scaffolding ao longo 

dos 04 (quatro) momentos que estruturam a aula de intervenção, como sugeridos, até mesmo 

na execução de uma única atividade. 

A todo instante, os aprendizes são oportunizados a desenvolver atividades, reconstruir 

e coconstruir conhecimento na LI. O aprendizado organizado cria a ZPD e uma vez que a sala 

de aula, de certa maneira, representa um espaço “organizado” para a aprendizagem, o 

professor pode criar situações para que a ZPD aconteça. Assim,  ele pode auxiliar o aprendiz 

no processo de construção e coconstrução significativa do conhecimento, estando sempre 

presente – monitorando e auxiliando na execução das tarefas, porém, em muitas situações, sob 

a sua supervisão, os alunos poderão solucionar problemas entre si, como por exemplo: acesso 
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a um dicionário impresso ou online, autonomia para o manuseio do equipamento de áudio 

(podendo usar as funções rewind, fast forward e pause
44

, quando necessárias), etc.  

 A estratégia do recrutamento (a primeira das 06 funções do scaffolding), por exemplo, 

segue em todos os momentos. A todo instante, os aprendizes são “recrutados” a se 

envolverem na atividade, utilizando a língua alvo sempre que possível e compartilhando o 

conhecimento linguístico entre pares e grupos.  

A estratégia da simplificação da tarefa é a segunda função que pode ocorrer em 

diversas situações: quando o professor solicita a formação de pares ou grupos de alunos para 

trabalharem juntos, de maneira a construírem andaimes uns para os outros; quando ocorre a 

solicitação de uma pessoa mais experiente (professor ou colega) para o esclarecimento de 

pontos que não tenham sido bem compreendidos (enunciados, vocabulário, pronúncia, etc.) 

A manutenção da atenção é outra função que pode ser observada durante a execução 

das atividades. Caso o foco da atenção venha a ser direcionado para outra situação diferente 

da que está sendo executada (pensamento disperso ou comentários de assuntos extraclasses, 

por exemplo), o aluno/colega pode, perfeitamente, ser chamado à atenção ou convidado a se 

concentrar-se na tarefa, pelo tutor (professor ou parceiros). 

A demonstração dos aspectos relevantes da tarefa vai sendo monitorada pela 

mediação entre pares de maneira gradativa e necessária. Esta função pode ocorrer ao longo 

das atividades. Podemos dizer que todas as vezes que o tutor exemplifica o que fazer ou como 

fazer em um determinado aspecto da atividade, um andaime está sendo colocado para que o 

aprendiz inexperiente “suba” de nível.  

O controle da frustração está sendo monitorado pelo tutor a todo o momento, mesmo 

que de maneira inconsciente. O medo de cometer erros ou falhas na língua alvo pode ser 

amenizado só pelo fato de se estar na presença de um número reduzido de pessoas. O aprendiz 

pode ganhar confiança em se expor depois, diante da classe se, antes disso, os seus erros 

forem monitorados por um aprendiz mais experiente. Afinal, “a resolução de problemas deve 

ser menos perigosa ou estressante ao lado de um tutor do que sem ele”
45

 (WOOD et al., 1976, 

p. 98). 

A demonstração, a sexta e última função do scaffolding, pode ser percebida, 

principalmente, nas atividades orais (compreensão auditiva, pronúncia, entonação, etc.). 

Nesse sentido, o tutelado (o aprendiz menos experiente) imitará a pronúncia do seu tutor (o 

                                                             
44

 Recursos disponíveis em equipamentos de vídeo e áudio e que querem dizer: retornar, avançar e pausar o 

áudio. 

 
45

 “Problem solving should be less dangerous or stressful with a tutor that without” 
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qual, naquele momento, ele considera um modelo) e isso, consequentemente, fará com que ele 

tenha mais confiança para se expor em outras situações de comunicação.  

Para que a ZPD e o scaffolding tenham sucesso, nas atividades aqui propostas, as aulas 

podem proporcionar aos alunos, não apenas uma “quantidade ideal” (VERNON, 2001), mas 

também uma qualidade ideal de suporte (temas e atividades sugeridas pelos aprendizes, por 

exemplo) necessário para que a tarefa seja concluída. Assim, à medida que as trocas entre os 

alunos acontecem, progressivamente, o nível de “assistência” diminui até que esses se tornam 

capazes, por si sós, de completar a atividade de maneira independente. 

 

4.1.5. PRINCÍPIO V – Quanto à avaliação 

 

A avaliação é um processo natural e acontece para que o professor tenha uma ideia ou 

uma resposta do que foi realizado em sala de aula – é uma maneira que o profissional tem, por 

exemplo, de saber se a metodologia de ensino adotada surtiu “efeito” na aprendizagem dos 

alunos. Cavalcanti Neto e Aquino (2009, p. 227) observam que  

 

a avaliação da aprendizagem pode ser definida como um meio de que o 

professor dispõe de obter informações a respeito dos avanços e das 

dificuldades dos alunos, constituindo-se como um procedimento permanente, 

capaz de dar suporte ao processo de ensino e aprendizagem, no sentido de 

contribuir para o planejamento de ações que possibilitem ajudar o aluno a 

prosseguir, com êxito, no seu processo educacional. 

 

Muitas vezes, a avaliação aplicada nas escolas é a tradicional – testes, por exemplo. 

Não que esta última deva ser ignorada, mas ocorre que, “em um modelo de avaliação mais 

tradicional, a responsabilidade pelo processo avaliativo encontra-se exclusivamente nas mãos 

do professor, havendo poucas oportunidades para que o aluno tenha controle ou assuma 

alguma responsabilidade” (SILVA e FERREIRA, 2009, p. 4). Além do mais, em muitos 

casos, este tipo de avaliação se encontra “no final de etapas” – no final do mês, no final de 

unidades etc.  por isso, equivocadamente, a concepção que normalmente se tem (apenas) 

deste tipo de avaliação é que ela está no “fim”, como resultado da aprendizagem. Cavalcanti 

Neto e Aquino (2009, p. 232) acrescentam que  

 

as provas/exames, no caso da aprendizagem escolar, têm por finalidade 

verificar o nível de desempenho do educando em determinado conteúdo e 

classificá-lo em termos de aprovação ou reprovação, por conceitos, notas ou 

algo semelhante [...]avalia-se o resultado final, e não o processo. 
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A orientação que temos quanto à maneira de avaliar o processo de aprendizagem de LI 

nas práticas interativas propostas neste trabalho é uma avaliação mais centrada nos alunos. 

Sugerimos que o processo de aprendizagem na interação entre adolescentes e adultos seja 

acompanhado e avaliado não só no final da intervenção pedagógica, mas que seja, também, 

processual. Até porque esta é uma maneira de o professor poder repensar as suas ações, as 

estratégias utilizadas e, sobretudo, de “ouvir” a “voz” dos aprendizes. Portanto, uma avaliação 

que contribua para se levantarem os efeitos da intervenção sob a perspectiva dos alunos 

participantes, possibilitando constatações significativas, principalmente com relação à 

experiência de compartilhar “momentos”, a todo instante, com o outro. 

Sugerimos, ainda, a utilização da avaliação por meio das narrativas de aprendizagem, 

da discussão em grupo e, principalmente, das observações do professor. 

Quanto às narrativas de aprendizagem, elas podem ser realizadas individualmente e 

por escrito, após cada seção de intervenção, isto é, após a execução de cada plano de aula (04 

horas/aulas), de maneira que estas possam acompanhar o processo, e não finalizá-lo. Fazendo 

uma reflexão da importância desse tipo de instrumento, Lima (2010, p. 11) acrescenta que, 

com relação ao ensino e a aprendizagem de língua estrangeira, as narrativas  

 

[...] têm provado ser de grande valia para detectar a eficiência – ou não – dos 

métodos e abordagens utilizados em sala de aula. Isso talvez, se deva ao fato 

de o professor poder, por meio delas, ter conhecimento de como está se 

dando o processo aquisitivo do aluno, o seja, se o seu trabalho está ou não 

surtindo efeito. 

 

Por meio desse instrumento, os alunos podem expressar opiniões a respeito das aulas, 

das atividades e das atitudes do “outro” nas atividades em pares ou grupo; relatar suas 

dificuldades e aquilo que não aprenderam; sem contar que a interpretação feita pelos alunos 

sobre as causas de seu sucesso ou fracasso exerce uma forte influência na motivação para a 

aprendizagem. 

A avaliação mediante discussão em grupo é outro instrumento bastante interessante e 

pode acontecer de maneira informal com a participação de todos os envolvidos (professor e 

aprendizes). O objetivo é que essa “conversa” possa trazer para o professor a visão que os 

aprendizes têm da dinâmica das atividades, das dificuldades apresentadas ao longo da 

execução das atividades e os possíveis ganhos a partir destas. Afinal, de acordo com 

Cavalcanti Neto e Aquino (2009, p. 228), “quanto mais o professor conhecer as formas como 

os alunos aprendem, melhor será sua intervenção pedagógica”. 
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Por último, a observação do professor, que possibilita o profissional acompanhar os 

alunos em sua sala de aula ao longo do desenvolvimento de seu trabalho, com vistas à 

progressão dos destes. Weisz (2006, p. 94) considera que esse tipo de avaliação é  

 

[...] de percurso – formativa ou processual, [...] feita durante o processo de 

aprendizagem [...]. Como um observador privilegiado das ações do aprendiz, 

o professor tem condições de avaliar o tempo todo, e é essa avaliação que lhe 

dá indicadores para sustentar sua intervenção. 

 

Sugerimos que, como instrumento de avaliação do trabalho proposto, a observação 

seja efetuada ao longo da realização das atividades, com foco nas ações dos aprendizes 

adolescentes e adultos – como eles interagem entre si, como eles solucionam os eventuais 

problemas que surgem durante a realização das atividades (dificuldade com o vocabulário, 

compreensão de áudio/vídeo, pronúncia, etc.).  

As observações podem ser realizadas por meio de registros: ficha guia (Ver 

APÊNDICE K). Esses registros podem ser utilizados, inclusive, como parâmetros diante do 

que os aprendizes registraram nas suas narrativas. O que o professor percebeu e o que os 

alunos perceberam são dois aspectos que podem fazer a grande diferença na hora de elaborar 

os próximos planos de aula e as próximas atividades, por exemplo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Para a realização desta pesquisa, primeiro pensamos em trazer contribuições teóricas 

de diferentes áreas concernentes à adolescência e à adultez; em seguida, realinhamos todas 

essas considerações em discussões em torno do ensino-aprendizagem de LE para adolescentes 

e adultos pela sistematização de uma metodologia pedagógica que estivesse em consonância 

com a perspectiva sociointeracionista.  

Como mencionado anteriormente, tem havido um crescimento significativo nas 

pesquisas referentes ao ensino-aprendizagem de adolescentes, de adultos e, principalmente, de 

jovens e adultos, na modalidade EJA. A originalidade desta pesquisa se reside por estar 

amparada em uma justificativa fortalecida na necessidade de refletir acerca dos problemas que 

acometem as salas de aula de LE, constituídas por diferentes gerações compartilhando as 

mesmas instruções, porém, em contextos diferentes da modalidade EJA. 

Além dos objetivos precípuos desta pesquisa, que foram o de levantar discussões 

acerca do processo de ensino-aprendizagem de LE (inglês) envolvendo aprendizes 

adolescentes e adultos e o de revisar as concepções de interação por meio dos conceitos da 

ZPD (Vygotsky) e do scaffolding (Wood, Bruner e Ross), objetivamos, também, propor 

princípios para a realização de uma intervenção em classes constituídas por aprendizes de 

diferentes idades (adolescentes e adultos). E para alcançarmos tais objetivos, trilhamos um 

caminho em busca de princípios pedagógicos sob a perspectiva sociointeracionista. Ao longo 

desse caminho, deparamo-nos com inúmeros apanhados teóricos que, sem dúvida, foi o que 

trouxe o amadurecimento necessário para a sustentação do nosso trabalho. 

As reflexões apresentadas foram enriquecidas com as contribuições da Psicologia em 

Bruner, Campos, Durkin, Ferrigno, Papalia et al., Vygotsky; da Sociologia em Bourdieu, 

Forquin, Karl Mannheim; da área de aquisição de línguas (Linguística, Linguística Aplicada, 

Educação) em Krashen, Ellis, Harmer, Lima, Macowski, entre outros. 

À guisa de conclusão do trabalho, acreditamos ser importante retomarmos as 

perguntas de pesquisa apresentadas na introdução deste trabalho, as quais nortearam a 

investigação, isto é a “garimpagem” bibliográfica, bem como a elaboração do plano de 

intervenção pedagógica. 

As perguntas foram organizadas em duas categorias: a primeira, com foco no 

processo de ensino-aprendizagem; a segunda, nos aprendizes adolescentes e adultos. 

Os questionamentos com foco no processo de ensino-aprendizagem: 
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Das quatro questões que acompanham esta categoria, agrupamos três que podem ser 

respondidas por meio de uma mesma linha argumentativa. 

 

 Como se poderia potencializar o processo de aprendizagem dos aprendizes, 

oferecendo-lhes novas opções de contextos de interação – passando a realizar 

atividades junto a colegas mais velhos/jovens? 

 

  A partir da perspectiva sociointeracionista, seria possível propor uma metodologia 

que pudesse guiar o processo de aprendizagem envolvendo aprendizes adolescentes e 

adultos?  

 

 De que maneira, na escolha das atividades, o professor pode promover a prática 

interativa e a coconstrução do conhecimento da LE? 

 

É importante que os professores de línguas, sobretudo de LE, estejam preparados para 

ensinar não somente a língua através do conteúdo curricular de um curso ou que sejam 

proficientes para se comunicarem na língua alvo. Eles devem também estar aptos a ensinar 

compreendendo o processo de aprendizagem, ou seja, como seus alunos aprendem e, indo um 

pouco mais além, também sobre as condições desse aprendizado, para que se aprende.  

O encontro de diferentes gerações – pessoas de diferentes idades, adolescentes e 

adultos, por exemplo  é um aspecto comum no contexto familiar, seja ele forçado ou 

espontâneo; muitas vezes, o encontro de pais e filhos, avós e netos chega a ser uma situação 

agradável e produtiva. Mas o fato é que muitos “têm” que se aguentar, afinal os “laços” 

familiares os unem de algum modo.  

Porém, quando esse encontro se dá no ambiente de sala de aula, em muitos momentos 

a situação parece ser incômoda.  

As teorias do desenvolvimento humano têm nos mostrado que as diferenças de 

aprendizagem existem e, se forem levadas em consideração pelo professor, muitos dos 

problemas podem ser amenizados. Não podemos ser indiferentes à diferença (PERRENOUD, 

1986 apud ANDRÉ, 1999). Tanto os adolescentes como os adultos estão passando por 

transformações. O adolescente passa por inúmeras e diferentes transformações (biológicas, 

físicas, psicológicas e sociais); o adulto, por sua vez, pode demonstrar ser mais objetivo na 

tarefa de aprender uma língua estrangeira (SMITH e STRONG, 2009), a sua experiência de 
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vida (trabalho, viagens, etc.) pode ser um fator auxiliador em situações de aprendizagem, mas 

pode também dificultar esse processo (HARMER, 2007). 

Em vários aspectos, podemos perceber que aprendizes adultos aprendem de maneira 

diferente de aprendizes adolescentes. Porém, as teorias nos mostram que é possível 

potencializar o processo de aprendizagem desses aprendizes, oferecendo-lhes novas opções de 

contextos de interação; que é possível propor uma metodologia que possa guiar o processo de 

aprendizagem envolvendo aprendizes adolescentes e adultos. As chances de sucesso no 

processo de aprendizagem desses aprendizes se tornam ainda maiores se os recrutarmos a 

participar da organização do que eles vão estudar e de como vão estudar; se os envolvermos 

nas escolhas dos temas e dos tipos de atividades a serem trabalhados. 

Na proposta de intervenção pedagógica apresentada neste trabalho, vimos que há uma 

enorme possibilidade de proporcionarmos diferentes atividades que envolvam os aprendizes 

em práticas interativas, de maneira que eles possam ter a oportunidade de desenvolver não 

somente o aprendizado da língua, mas também de desenvolver as formas de pensar e auxiliar 

o “outro” e em como melhorar a qualidade do seu aprendizado e a do “outro”. 

 

 Como o professor poderia conciliar princípios pedagógicos e andragógicos, uma vez 

inserido em uma sala de aula na qual a diversidade etária se apresenta?  

 

“O professor tem que estar preparado para atender aos diversos níveis de dificuldades 

e/ou conhecimentos” (MARTINS R., 2013, p. 152). Ao iniciar os argumentos necessários 

para esta resposta, trouxemos essa citação por verdadeiramente acreditarmos nessas palavras. 

Conduzir uma sala de aula constituída de aprendizes que se encontram em diferentes fases da 

vida – passando pela adolescência, adultência jovem, média e velha – é uma tarefa realmente 

difícil e que exige do profissional realizar ações que vão além das “velhas” práticas 

pedagógicas com as quais ele está familiarizado. 

Diferentemente de uma sala de aula, na qual os aprendizes são “convidados” a entrar 

por compartilharem a mesma faixa etária, um ambiente organizado por alunos de diferentes 

idades requer do professor um olhar mais crítico, sensível e compreensivo frente às 

diferenças. 

A simples presença de aprendizes adolescentes e adultos compartilhando as mesmas 

instruções pode causar certa insegurança em qualquer professor. Na verdade, porém, perante 

de tal fato, devemos pensar que estamos diante de uma nova forma de ensinar (orientar, 
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facilitar, conduzir, mediar... O que quer que seja!), mas estamos lidando com uma nova arte, a 

arte da cooperação, da colaboração. 

Com base no referencial teórico exposto (subitem 1.4.3), na seção 1 deste trabalho, 

tanto a Pedagogia quanto a Andragogia podem contribuir, cada uma a seu tempo, com o 

ensino-aprendizagem entre adolescentes e adultos compartilhando a mesma sala de aula, pois 

essa seria uma maneira de respeitar os alunos e suas capacidades cognitivas, lançando 

constantes desafios para ambas as partes.  

As atividades propostas somadas à maneira estratégica com os aprendizes podem se 

organizar em sala de aula (em pares ou pequenos grupos) sob uma orientação pedagógica e 

adragógica, promovendo um ambiente de interação e colaboração na aprendizagem da língua 

alvo. 

Concluiremos esta pequena argumentação com as palavras de Harmer (2007, p. 15) -

“Aprendizes de diferentes idades possuem diferentes características, o modo como os 

ensinamos será diferente, também”
46

. O que não podemos, no entanto, é continuarmos 

engessados com as mesmas práticas e indiferentes às diferenças. No intuito de valorizarmos 

as características dos aprendizes, de um modo geral, podemos oferecer-lhes uma variedade de 

atividades que pode, perfeitamente, ser realizada em conjunto, de modo que nem os 

adolescentes nem os adultos se sintam “infantilizados”. 

 

Os questionamentos com foco nos aprendizes adolescentes e adultos: 

 Como os aprendizes adolescentes e adultos poderiam colaborar, entre si, com o 

processo de aprendizagem?  

 

Podemos iniciar esta argumentação dizendo que as interações mais simples e 

cotidianas permeiam as atividades que o professor propõe e criam condições para que elas 

aconteçam. Consideramos que as interações ocorridas na sala de aula de LE podem 

proporcionar oportunidades de aprendizagem colaborativa entre os aprendizes, fazendo com 

que, em muitos casos, a aprendizagem de conhecimentos se dê de forma satisfatória e tenha 

                                                             
46

 “Students at different ages have different characteristics, the way we teach them will differ too” (Tradução 

nossa). 
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reflexos positivos no “filtro afetivo” (Krashen, 1982)
47

 desses alunos, tornando esse 

aprendizado mais significativo. 

 

 Como engajá-los nas escolhas de atividades e temas para discussão em LI, para 

serem realizadas em sala de aula? 

 

A Psicologia e as teorias da aprendizagem nos mostram que adultos e adolescentes 

carregam características distintas, no entanto, na sala de aula, ambos, em seus papéis de 

aprendizes, tais características não parecem tão distantes. Para Silva A. et al. (2012), os 

adultos podem totalmente conduzir-se a si mesmos em várias dimensões da sua vida, como 

pais, esposos, filhos, trabalhadores e cidadãos. Oliva (2004 apud SANTOS B. et al., p. 5) 

atestam que, na adolescência, os jovens “manifestam uma necessidade crescente  de que lhes 

seja permitido tomar decisões e controlar seus próprios assuntos”. Porém, quando ambos 

participam de um curso ou de qualquer outra situação de educação, exercem, nesse momento, 

o papel de dependência, solicitando que o professor lhes diga o que ser feito e como ser feito. 

E é nesse momento que o professor pode “resgatar” a característica de independência e 

autonomia já existente nos adultos e em formação nos adolescentes, lançando mãos da 

pedagogia e da andragogia, no sentido de tornar as aulas mais  participativas, estimulando-os 

a se engajarem nas escolhas de atividades, temas de discussão, solicitando sugestões nas 

etapas de elaboração das aulas, etc. 

Acreditamos que os objetivos propostos para esta pesquisa foram alcançados e que 

todas as discussões e reflexões empreendidas possam trazer uma significativa contribuição 

para a Linguística Aplicada e auxiliar “colegas” docentes de LI a acreditarem na possibilidade 

das práticas interativas no processo de ensino-aprendizagem entre adolescentes e adultos na 

mesma sala de aula. 

Ter realizado esta pesquisa nos possibilitou expandir um pouco mais nossos “mundos” 

principalmente pelo fato de poder colaborar com o trabalho de professores que vivem a 

realidade de ensinar em grupos cuja diversidade etária se faz presente. 

É importante salientar que este trabalho não teve por objetivo trazer verdades 

absolutas acerca da adolescência e da adultez, muito menos conceber a proposta de 

intervenção pedagógica como uma “receita pronta” de como lidar com a diversidade estaria 

                                                             
47

 Para Stephen D. Krashen, o “filtro afetivo” é um bloqueio mental que impede os aprendizes de utilizar 

plenamente o insumo compreensível que recebem para a aprendizagem da língua alvo. “Aprendizes pouco 

motivados, inseguros, ansiosos e com baixa auto estima teriam um filtro afetivo alto [...]” (PAIVA, 2014. p. 32). 
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constituída por adolescentes e adultos; não só por ter a certeza de que isso ultrapassaria os 

limites de uma dissertação de mestrado, mas também, pela constatação de que o tema 

interação no ensino-aprendizagem de adolescentes e adultos, embora relevante, ainda é pouco 

explorado, porém bastante complexo. Como bem atesta Bohn (2013, p. 79), “falar sobre o 

ensino de línguas num país como o Brasil é uma tarefa complexa e amedrontadora. Exige o 

domínio de uma vasta literatura frequentemente repleta de discursos, de in(verdades [...]”. 

Os princípios propostos para uma intervenção pedagógica e as sugestões de atividades 

nelas inseridas, de certo modo, resumem como buscamos usar, na prática, a construção teórica 

produzida para esta pesquisa que representa nosso próprio percurso teórico e prático como 

professores e pesquisadores. Como defende Lüdke (2001, p. 80), “o professor deveria 

experimentar em cada sala de aula, tal como num laboratório, as melhores maneiras de atingir 

seus alunos, no processo de ensino/aprendizagem”. 

Acreditamos que este trabalho tem suas limitações. Ele constitui-se como um processo 

de investigação que considera a sala de aula um local em que pode ocorrer a interação para a 

coconstrução de conhecimentos. As discussões e reflexões teóricas nos levaram a pensar uma 

intervenção pedagógica que proporcionasse essa interação.  

Fica evidente, no entanto, a necessidade de transpor a ideia da intervenção para uma 

prática real em sala de aula. Pensamos que chegaremos a resultados reais se nos 

comprometermos com um trabalho mais voltado para as necessidades dos alunos. As 

diferenças sempre existirão, porém isso não quer dizer que as práticas em sala de aula tenham 

que ser diferentes para adequar a este ou aquele grupo, mas sim que essas práticas 

proporcionem um respeito às diferenças entre os grupos. 

Em suma, quando tratamos de educação, ensino-aprendizagem de línguas, sobretudo 

de LE, há sempre novas portas que se abrem, novos caminhos que nos convidam a trilhá-los, 

possibilidades de novas descobertas. 
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APÊNDICE A - Tabela de divisões e subdivisões da adultez 

 

 

 

DIVISÕES E SUBDIVISÕES DA ADULDEZ 

 

Divisão / Idades 

correspondentes 

Subdivisão / Idades 

correspondentes 

Teóricos 

 Transicional  

 Primeiro estágio 

 Segundo estágio 

18 a 30 

30 a 45  

45 a 85  

*** 

*** 

 Idade da sabedoria 

 Idade da integridade 

 

 

 

45 – 65 

65+ 

 

 

Sheehy (1996 apud 

CAMARANO, 2006) 

 Adultez jovem  20 a 40 

 Adultez jovem inicial 

 Adultez jovem plena 

 Adultez jovem final 

20 a 25 

25 a 35 

35 a 40 

Mosquera (1982, apud 

SANTOS e 

ANTUNES, 2007) 
 Adultez média 40 a 65 

 Adultez média inicial 

 Adultez média plena 

 Adultez média final 

40 a 50 

50 a 60 

60 a 65 

 Adultez velha 65 a 75+ 

 Adultez velha inicial 

 Adultez velha plena 

 Adultez velha final 

65 a 70 

70 a 75 

75+ 

 Adultez jovem  

 Adultez média 

 Adultez tardia  

20 a 40 

40 a 65 

65+ 

             *** 

*** 

*** 

 

*** Papalia et al. (2009) 

 Jovem adulto  

 Meia idade 

 Idade avançada 

18 a 40 

41 a 65 

66+ 

             *** 

*** 

*** 

 

*** Durkin (2014) 

Fonte: Autoria Própria 
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APÊNDICE B – Plano de ações Padagógicas 

 

 

 

Nome da instituição de ensino: _____________________________________________ 

 

Professor Responsável: ____________________________________________________ 

 

Período de execução: _____/ ______/ ______ a _____/ ______/ ______ 

 

Nº de alunos: ___________ 

 

 

PLANEJAMENTO DO CURSO 

 

1. Características do curso e público-alvo: 

 

a. O curso foi estruturado para ser realizado em um período de 05 (cinco) intervenções; 

cada intervenção corresponde a uma carga horária de 04 (quatro) horas/aulas, 

totalizando uma carga horária de 20 horas/aulas. 

 

b. O curso tem como foco o processo de aprendizagem de inglês e é direcionado a alunos 

adultos que estão entre a faixa etária de 18 (dezoito) a 60+ (sessenta ou mais) anos de 

idade e adolescentes que estão entre os 13 (treze) e 17 (dezessete) anos de idade.  

 

c. Os aprendizes participantes das aulas podem apresentar níveis diferentes de 

proficiência em língua inglesa que vão desde o nível básico ao avançado; 

 

 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Promover, em sala de aula, a aprendizagem de língua inglesa por meio de práticas 

interativas, pelas quais esperamos que os aprendizes possam reconhecer a importância das 

trocas entre parceiros, não como disputa de conhecimentos ou embate entre diferenças, mas 

como momentos significativos na aprendizagem de línguas rumo à coconstrução do 

conhecimento, em especial, da língua inglesa. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Ao longo das aulas de intervenção, esperamos que os alunos possam: 

a) Perceber a importância do trabalho em pares e em grupo; 

b) Por meio de atividades e tarefas realizadas (em língua inglesa) em dupla ou grupos: 

i. discutir acerca dos temas propostos;  

ii. solucionar possíveis problemas de compreensão nas atividades auditivas (áudio e 

vídeo); 

iii. engajar-se nas atividades de produção oral (discussões, pequenas encenações – roll-

plays, etc.); 

iv. Produzir pequenos textos; 
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c) Por meio de narrativas (escritas), descrever o processo de aprendizagem da língua alvo 

em parceira com o “outro”; 

  

3. Recursos  

 

 Sala de aula com carteiras tipo “universitárias”, quadro branco e marcadores para 

quadro branco; 

 Aparelho de som ligado a um sistema “Home Theater”, para melhor amplificação do 

som na extensão sala de aula; 

 CDs e DVDs; 

 Quadro branco; 

 Marcadores para quadro branco; 

 Folhas impressas 

 

Observação: Outros materiais que poderão ser utilizados serão desenvolvidos ao longo da 

intervenção metodológica a partir dos planos de aula e, também, da necessidade decorrente do 

próprio processo de aprendizagem dos envolvidos. 

 

4. Avaliação 

 

A avaliação será conduzida, principalmente, por meio de observações realizadas pelo 

professor e das narrativas redigidas pelos aprendizes do processo de aprendizagem 

 

Fonte: Autoria Própria 
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APÊNDICE C – Sugestão de questionário para aplicar junto à classe 

 

 

 

QUESTIONÁRIO  

 

 

 

 

 

Data: ___/___/ ___ 

 

 

1. Quais temas você gostaria que fossem abordados em sala de aula?  

(    ) Esportes (    ) Trabalho 

(    ) Cinema (    ) Literatura 

(    ) Política (    ) Artes 

(    ) Tecnologia (    ) Gastronomia 

(    ) Outros. Especifique: (    ) Turismo 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Quais os tipos de atividades você gostaria que fossem trabalhadas em sala de aula?  

(    ) Jogos (    ) Encenações 

(    ) Atividades com música (    ) Atividades com filmes 

(    ) Discussões (    ) Atividades de compreensão auditiva 

(    ) Atividades orais envolvendo leituras 

prévias de contos e romances. 

  

(    ) Outros. Especifique:   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
Fonte: Autoria Própria 
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APÊNDICE D - Esquema de disposição dos alunos em pares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Adolescente    +    Adulto 
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APÊNDICE E - Esquema de disposição dos alunos em grupo 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Adulto 

Adulto 

Adolescente 
Adolescente 
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APÊNDICE F – Modelo de Plano de aula 

 

PLANO DE AULA  

 

 Período de execução: ___/ ___/  a ___/ ___/ ____.   

 

TEMA: Bullying 

CONTEÚDOS 

 Os conteúdos (Ex.: vocabulário, aspectos gramaticais) serão trabalhados ao longo da aula, 

à medida que os alunos forem expostos às atividades propostas relacionadas ao tema. 

 

OBJETIVO GERAL 

 Colaborar nos trabalhos de parceria ou grupo partilhando saberes e responsabilidades. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Por meio da prática interativa em pares ou grupo, os alunos deverão: 

 Discutir com um colega, em língua inglesa, sobre o tema proposto; 

 Expressar, em língua inglesa, opinião sobre o tema proposto; 

 Ouvir a narrativa: A man’s confession about bullying 

 Descrever como o personagem da narrativa enfrentou o bullying sofrido na infância e 

como isso reflete na sua vida adulta atual. 

 Assistir ao vídeo “Oak Park Elementary - Inside Out”; 

 Identificar as diferentes definições de “respeito” e bullying apresentadas pelas crianças 

entrevistadas; 

 Interpretar a canção Dare To Be Different, de Rachael Lynn (Official Anti Bullying Music 

Video); 

 Realizar as atividades relacionadas à canção ouvida; 

 Com base em uma imagem, produzir um pequeno texto escrito. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 1º MOMENTO – Discussão e Compreensão auditiva (Arquivo de áudio) 

 Apresentação do tema; 

 Com base em um roteiro (perguntas acerca do tema), promover discussões à turma, 
primeiro, em dupla; 

 Após a discussão “fechada”, em duplas, propor que todos os alunos compartilhem suas 

opiniões e ideias relacionadas ao tema. 

 Em dupla, realizar uma atividade de compreensão auditiva a partir do áudio “A man’s 

confession about bullying” e, em seguida, socializar resultados”. 

(Ver APÊNDICE G) 

 

 2º MOMENTO – Compreensão auditiva (arquivo de vídeo) 

 Em dupla, realizar uma atividade de compreensão auditiva a partir do vídeo “Oak Park 

Elementary - Inside Out”e, em seguida, socializar resultados”. 

 (Ver APÊNDICE H) 
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 3º MOMENTO – Compreensão auditiva (Canção) 

 Em dupla, realizar uma atividade de compreensão auditiva e interpretação a partir da 

audição da canção “Dare To Be Different”, de Rachael Lynn (Official Anti Bullying 

Music Video) e, em seguida, socializar resultados”. 

(Ver APÊNDICE I) 

 

 4º MOMENTO – Produção de texto escrito  

 A partir de uma imagem e com base no tema proposto, produzir um texto escrito em 
dupla. 

(Ver APÊNDICE J) 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 Quadro branco;  

 Marcador para quadro branco; 

 Aparelho de TV;  

 Mídia de CD e DVD; folhas impressas. 

 

AVALIAÇÃO 

 Observações realizadas ao longo das atividades propostas, com base nos objetivos 
(geral e específicos) estabelecidos para a aula. 

 

REFERÊNCIAS: 

A man’s confession about bullying.  

Disponível em:<www.listenaminute.com/b/bullying.html>; 

 

Oak Park Elementary.  

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=WbzRAwUH8BU>; 

 

LYNN, R. Dare to be different.  

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=j17axG1s1fo>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.listenaminute.com/b/bullying.html
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APÊNDICE G – Atividade proposta para o 1º MOMENTO 

 

ACTIVITY 1            

 LISTEN TO A MAN’S CONFESSION ABOUT BULLYING 

 

   BEFORE LISTENING  

 

Pair Work: Discussion 

1) What springs to mind when you hear the word „bullying‟? 

2) What different types of bullying are there? 

3) Was / Is bullying a big problem at your school? 

4) Is it worse for children or adults to get bullied? 

5) Why do people bully each other? 

6) Do you think bullying should be made a crime or is it part of growing up? 

7) Is cyber-bullying (online bullying) worse than face-to-face bullying? 

8) What experiences of bullying do you have? 

9) How bad is bullying in your country? 

10) What kind of person is a bully? 

11) What message do you have for bullies? 

 

 

1. Put the sentences in the correct order according to what you hear. 

A. (     ) The school bullies took away my belief in myself. 

B. (     ) I‟ve never understood. 

C. (     ) I was bullied when I was a child. 
 

2. How old is the man now? ___________________________________________________ 

3. When was the man bullied? _________________________________________________ 

4. Where was the man bullied? ________________________________________________ 

 

5. Put the sentences in the correct order: 

a.  I have no confidence now. 

b.  I was not safe during break times 

c.  I was really afraid to go to school. 

d.  I‟m afraid to speak up for myself. 

e.  It was a living hell. 

f.  Make the life of another person so miserable. 

g.  The physical scars have gone. 

h.  They made me hate school. 
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6. Listen to “A man’s confession about bullying” again and fill in the gaps 

 

I‟ve never _________________________ bullying. Why do _________________ have to 

make the __________________ of another ________________ so miserable? Why do they 

think they have the right to punch and kick someone they think is weaker than them. I was 

bullied when I was a ________________. It was a living hell. I was really 

________________ to go to school, for many, many years. I knew I was not safe during break 

times. It was always a group of bullies that got me in the corridors, or on the playing fields. 

They made me hate ________________. I know they also changed me for life. I have no 

___________________ now. I‟m 32 years old but I‟m afraid to speak up 

________________________. The school bullies took away my belief in myself. They didn‟t 

know that they would scar me for life. The physical __________________have gone but not 

the emotional ones. 

 
 

Fonte: http://www.listenaminute.com/b/bullying.html 

Fonte da atividade: Adaptada pelo autor da pesquisa  

http://www.listenaminute.com/b/bullying.html
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APÊNDICE H – Atividade proposta para o 2º MOMENTO 

 

ACTIVITY 1 

 

 

 

              AFTER WATCHING THE VIDEO 

 

 

 

Pair Work: Discussion on the video “Bullying Elementary Children share their thoughts on 

bullying” 

 

 

1) The kids presented some definitions for bully. With your own words, write down 

some of them. 

 

 

 

 

 

2) According to the kids, what does it feel like? 

 

 

 

 

 

3) What are some of the ideas presented by the kids to stop bullying? 

 

 

 

 

 

 

Fonte do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=WbzRAwUH8BU 

Fonte da atividade: Autoria Própria  
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APÊNDICE I – Atividade proposta para o 3º MOMENTO 

 

ACTIVITY 3 

 

              LISTEN TO THE SONG 

 

 

I – Fill in the blanks: 

He __________________ to school 

_____________________ notices 

He hides the ___________________ 
Underneath his _________________ 

His __________________ don't ask 

And _________________ won't tell 

All his _______________ 

don't _________________ him "oh so well"... 

 

 

 

II – Put the sentences in the correct order: 

 But I think, he's just bent 

 Dare to be different 

 Everybody says that he's broken 

 Nobody knows that he's breaking? 

 Nobody knows where he's been 

 

 

II – Circle the right word: 

She  walks     /      talks     to class 

With her      hood     /     hoodie   on 

Between     /      Behind      the mask 

She's warm     /     worn     so long 

 

 

 

III – fill in the blanks: 

The _________________ don't _______________ 

All the rumors ___________________ 

Or the ___________________ sayin' 

How I wish I was ___________________ / Who will care that she's breaking?... 
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Cont. 

 

 

 

IV – Match the columns: 

 

PART 1 

 

 

 

 

PART 2 

 

01 Just another …  …done 

02 With the damage …  …their eyes 

03 You never know how …  …you will see 

04 Look into …  …how their meant to be 

05 And maybe …  …day 

06 That everyone is …  …your words can cut someone 

 

It's time for us to care that they're breaking 

Time for us to care where they've been 

You might say that we're broken 

But I think, we're all a little bent 

 

Ohhhh Dare to be different 

Ohhhh Dare to be different 
 

 

Fonte da canção:  
Áudio - http://redmp3.su/10906591/rachael-lynn-dare-to-be-different.html 

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=j17axG1s1fo 

Fonte da atividade: Autoria Própria 

 

 

 

 

 

 

 

01 Who wrote the book …  …will be well spent 

02 What makes me …  …on what is right? 

03 I know my time here …  …I dare 

04 Cause …  …to be different 

05 Yeah, …  …I dare 

06 I dare …  … so wrong? 
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APÊNDICE J – Atividade proposta para o 4º MOMENTO 

  

 

ACTIVITY 4 

 

 

              WRITING 

 

 

STUDENTS‟ NAMES: ________________________________________________________ 

                                       ________________________________________________________ 

 

I – With your partner, write a story of one or two paragraphs about the picture below: 

 

 

(Title of your story) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte da imagem: http://www.senhoraterapia.com.br/crianca/bullying-comportamento-e-

intervencao/ 

Fonte da atividade: Autoria Própria 
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APÊNDICE K – Modelo da ficha de observação  

 

Nome da instituição de ensino: _____________________________________________ 

Professor Responsável: ____________________________________________________ 
Data: _____/ ______/ ______  

Duração: 4 horas/aulas 

Tema da aula: Bullying 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO DOS ALUNOS E DAS ATIVIDADES PROPOSTAS 

 

 

BLOCO A – Desempenho dos alunos nas atividades propostas 

A1 - Quanto ao envolvimento nas discussões realizadas em dupla/grupo 

a. Como se dá a interação com os parceiros respeitando as diversidades, singularidades e 

características pessoais? 

Comentários: 

 

 

b. Demonstram interesse em ouvir o outro?  

Comentários: 

 

 

 

 

A3 - Quanto à troca de conhecimento para a aprendizagem da língua-alvo  

a. Os aprendizes adultos/adolescentes, mais experientes na língua alvo, demonstram atitude 

de cooperação na tarefa de auxiliar aprendizes menos experientes? 

Comentários: 

 

 

b. Utilizam estratégias para amenizar as dificuldades do outro com relação a aprendizagem 

da língua-alvo? (gestos, exemplos, buscas por informações (ou traduções) em meios 

eletrônicos – celular, tablets ou dicionários impressos? 

Comentários: 

 

 

c. Utilizam-se de uma linguagem (na língua alvo) mais acessível de maneira que o(s) 

parceiro(s) menos experiente(s) possam compreendê-los? 

Comentários: 

 

 

d. Aceitam intervenções feitas pelo(s) colega(s)? 

Comentários: 
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BLOCO B – Quanto às atividades propostas 

B1 - Proporcionam a prática interativa entre os aprendizes? 

Comentários: 

 

 

B2 - Os alunos conseguiram compreender o foco e a proposta da atividade (sem recorrer o 

auxílio do professor?) 

Comentários: 

 

 

 

B3 - Quais atividades apresentaram maior dificuldade para a execução: compreensão 

auditiva, produção oral, escrita, leitura? 

Comentários: 

 

 

 

 

Outras observações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


