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Experiences remain hidden in a box 

Fragments of memories can tell a story 

Moments of sadness or glory 

All can be shared or shut 

Opening the box might hurt 

Still necessary 

A way to say I am ready 

To live once more 

Stories of the past 

Looking back I see my path 

The first and the last steps 

I find a new meaning for my story 

It helps to continue the journey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

Esta pesquisa é fruto do trabalho desenvolvido junto ao Programa de Pós-graduação em 

Educação PPGed/UESB, na linha de Currículo e Práticas Educacionais. Foi realizada no 

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Salinas, com a participação de docentes 

de Inglês que atuam na Educação Básica de Nível Médio, integrado ao Ensino Técnico. O 

suporte teórico metodológico ancora-se em Nóvoa (2010), Souza (2006, 2008, 2015), 

Clandinin e Connely (2006, 2011), Abrahão (2003, 2009, 2011) e outros. Assim, diante do 

questionamento “Como as contribuições das experiências de aprendizagem do Inglês 

vivenciadas no decorrer de percursos formativos influenciam nas práticas de ensino da LI no 

Ensino Médio na rede federal IFNMG – Salinas?”, buscamos compreender as contribuições 

das experiências de aprendizagem do Inglês para o ensino do idioma a partir das narrativas 

(auto)biográficas docentes, relacionando aspectos entre as narrativas (auto)biográficas e os 

relatos docentes sobre as suas práticas de ensino de LI; compreender as metodologias de 

ensino da Língua Inglesa e analisar a representação de identidade profissional construída nas 

narrativas (auto)biográficas. A produção dos dados ocorreu por meio das entrevistas 

narrativas realizadas em encontros individuais, utilizando a técnica de Jovchelovitch e Bauer 

(2002). Os dados produzidos foram analisados por meio da dimensão metodológica de Souza 

(2010, 2014) que contempla a análise interpretativa – compreensiva das narrativas em três 

tempos, a fim de extrairmos as Unidades de Análise Temática (UAT). As UAT e suas 

significações apreendidas no discurso dos sujeitos participantes foram organizadas e 

discutidas com autores específicos das temáticas. Entrelaçando as histórias de vida das 

professoras, ficaram evidentes nas entrevistas narrativas as memórias vinculadas ao processo 

de formação, aprendizagem do idioma e práticas de ensino. Autores como Paiva (2003), Leffa 

(1988), Tardif (2011), Almeida (2012), entre outros, contribuíram para a discussão da análise. 

Um dos aspectos relevantes apontados a partir da análise dos dados foi a percepção dos 

sujeitos participantes sobre suas práticas de ensino do idioma Inglês vincularem-se à 

Abordagem Comunicativa de ensino de idiomas. Ademais, a pesquisa evidenciou que as 

experiências de aprendizagem do idioma vivenciadas pelos sujeitos contribuem 

significativamente para o desenvolvimento das práticas em sala de aula, nesse sentido 

perpetuam-se práticas de ensino vinculadas a experiências que resultaram em aprendizagens 

significativas e prazerosas e excluem-se experiências consideradas traumáticas. 

 

Palavras-chave: (Auto)biografia. Aprendizagem do Inglês. Experiências de formação e 

ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

This research is the result of the work developed cooperatively with UESB‟s PPGed Post-

Graduation Program (Programa de Pós-graduação em Educação PPGed/UESB), in 

Curriculum and Teaching Practices. It was held at the Federal Institute of Northern Minas 

Gerais (Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – IFNMG), city of Salinas. English 

teachers that work in Basic Education, High School Courses integrated with Technical 

Courses participated in this research. The theoretical and methodological support is founded 

on Nóvoa (2010), Souza (2006 2008, 2015) Clandinin and Connely (2006, 2011), Abrahão 

(2003, 2009, 2011) and others. Thus, by questioning, “how do the contributions of previous 

English learning experiences lived in training courses influence their English teaching 

practice in the High School of IFNMG – Salinas?”, we have sought to understand the 

contributions of previous English learning experiences to English teaching using teachers‟ 

auto biographical narratives establishing connections between teachers‟ English learning 

narratives and their reports of English teaching practice; it was our aim to understand the 

methodologies for English teaching and to analyze the representation of professional identity 

presented in the narratives. Data was produced in individual meetings using the technique of 

Narrative Interviews by Jovchelovitch and Bauer (2002). Data produced was analyzed 

considering the methodological dimension of Souza (2010, 2014) which involves an 

analytical-interpretive reading that led to the construction of units of thematic analysis (UTA). 

The UTA and their significations extracted from the teachers‟ narrative interviews were 

organized and discussed based on specific authors that deal with the themes. Along with 

teachers‟ life stories memories related to learning process and experiences of teaching 

practices became evident in the narratives. Authors like Paiva (2003), Leffa (1988), Tardif 

(2011), Almeida (2012), among others are present in the analysis‟ discussion. One of the 

relevant aspects pointed out through data analysis was the participants‟ perception of their 

English teaching practices being related to Communicative Approach. Besides, the research 

showed that English learning experiences contribute significantly for the teaching practices 

developed in the classrooms. In this perspective, learning experiences that were meaningful 

and pleasant in the teachers‟ perspective are applied in their classes whereas traumatic 

experiences are discarded.  

 

Keywords: (Auto)biography. English learning. Training and teaching experiences. 
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O PERCURSO: LINHAS INICIAIS 

 

O início de um percurso não conhecido é permeado por ansiedade, dúvidas, temores e 

incertezas, mas ao mesmo tempo somos confrontados com o que nos impulsiona a seguir: os 

sonhos, as curiosidades, as vontades de descobrir e sentir diferentes emoções. Assim 

entendemos os percursos da vida, estejam eles ligados a projetos pessoais ou profissionais, em 

cada momento que vivenciamos reside a possibilidade de extrairmos memórias, pensamentos 

e lembranças repletos de significados. Especialmente nos contextos em que passamos grande 

parte da nossa vida, na escola e no trabalho, percebemos como o que somos e construímos em 

termos profissionais está entrelaçado com nossas histórias de vida pessoais e, quando 

narramos esses acontecimentos, vivenciamos sentimentos e atribuímos novos significados às 

experiências. 

Cada etapa vivida contribui com aprendizagens, nem sempre positivas, para a 

formação de nossa individualidade e é essa individualidade que influencia nossas escolhas, 

sejam elas de natureza pequena, média ou grande. Como profissionais da educação, mais 

especificamente, como docentes, entendemos nossa atuação como uma atividade individual e 

coletiva, pois dificilmente dois professores que dominam um mesmo conteúdo ensinam ou 

fazem escolhas similares em termos de abordagem do conteúdo. A abordagem está, assim, 

vinculada a um olhar pessoal, uma interpretação daquilo que consideramos relevante, 

proveitoso, eficiente, interessante, e nesse momento de escolha sobre como ensinar é que 

imprimimos nossa subjetividade, nossa história de vida composta por nossas aprendizagens, 

vivências e percursos. 

Nessa perspectiva, deixemos de lado, por um momento, a voz plural de pesquisadoras 

e escrevamos o relato individual de algumas lembranças vinculadas ao percurso profissional 

individual, que não deixa de estar implicado à minha experiência de como aprendi o idioma 

Inglês e como fui impulsionada a continuar na carreira docente. 

Minha experiência com o idioma Inglês iniciou-se na infância, quando aos 7 anos de 

idade comecei a estudar Inglês em uma escola de idiomas, o Centro de Cultura Anglo-

Americana (CCAA). Apesar de inicialmente não gostar de estudar Inglês, continuei os meus 

estudos até a conclusão do nível avançado, em 2003. 

Em 2001, fui surpreendida com a proposta de lecionar no CCAA. Embora estivesse 

um pouco apreensiva, pois tinha apenas 16 anos, resolvi aceitar a oferta do emprego. Fui 

informada de que, para lecionar o idioma na proposta da escola, cuja abordagem 

metodológica predominante era o Método Audiolingual, bastaria possuir um bom domínio de 
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Inglês e competência com as técnicas da metodologia. Nesse período, realizei alguns cursos, 

oferecidos pela própria franquia CCAA, sobre a abordagem metodológica, a fim de me 

qualificar e iniciar minha carreira docente. 

Na busca de aperfeiçoar meus conhecimentos na língua e, ao mesmo tempo, de 

desenvolver mais habilidades na profissão docente, optei por fazer a licenciatura em 

Letras/Inglês na Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes, em 2003. O curso 

teve a duração de quatro anos e, nesse período, foi possível desenvolver mais conhecimentos 

sobre a profissão docente por meio das disciplinas de Didática e Estágio. 

Ao traçar um paralelo entre meu contexto de trabalho, minha formação e o ensino da 

Língua Inglesa nas escolas regulares, estadual e privada, com que tive contato, direta e 

indiretamente, comecei a observar alguns aspectos com relação ao processo de ensino e 

valorização do professor de idiomas bem antagônicos. Entre os aspectos gerais, posso 

mencionar a diferença da realidade salarial nos diversos espaços – rede estadual, rede privada 

e escolas de idiomas; as condições de trabalho em termos de quantitativo de alunos, carga 

horária e valorização profissional. Com relação aos aspectos mais específicos do ensino do 

idioma, destaco a questão dos materiais didáticos e recursos disponibilizados, bem como a 

condução do ensino por parte dos professores. Após analisar essas realidades, decidi continuar 

a minha carreira docente na escola de Inglês CCAA, por entender, naquele momento, que o 

professor era mais valorizado, havia um menor quantitativo de alunos por sala e o suporte era 

mais adequado para o ensino. 

Ciente da necessidade de dar continuidade aos meus estudos, ingressei em um 

programa de pós-graduação lato sensu, em 2007, oferecido pela Universidade Federal de 

Minas Gerais – Especialização em ensino de Língua Inglesa. Foi uma experiência muito 

enriquecedora, pois pude aprofundar meus estudos nos campos da linguística, fonética e 

preparação de materiais, além de poder praticar o Inglês de forma mais efetiva, visto que as 

interações na sala de aula ocorriam no idioma. 

Após a realização de vários cursos de qualificação profissional e de diversas 

experiências com o ensino de Inglês em diferentes instituições, ingressei no Instituto Federal 

do Norte de Minas Gerais – IFNMG, onde leciono atualmente. Minha história de vida, 

imbricada ao meu percurso profissional, trouxe a inquietação sobre o caminho que deveria 

percorrer com minha prática pedagógica. Essa reflexão e busca de uma prática mais efetiva 

para ensinar Inglês aos meus alunos conduziu a um resgate de lembranças, memórias de 

minhas aprendizagens, de meus contextos formativos e toda experiência de ensino que havia 

vivenciado. Diante da percepção de que o ensino envolve uma subjetividade latente, passei a 
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questionar como os professores do idioma Inglês desenvolvem suas práticas, levando em 

consideração não apenas os relatos de experiências em sala de aula, mas ouvindo o contexto 

da história de vida, aspectos formativos e da própria aprendizagem do idioma pelos docentes. 

Buscar entender como os professores de Inglês desenvolvem suas práticas de ensino no 

IFNMG, tendo como foco a subjetividade decorrente da história de vida, contribui para novas 

discussões na área. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
Nothing is ever really lost to us as long as we remember it. 

(Lucy Maud Montgomery) 

 

 

A famosa escritora canadense do século XX, conhecida como L. M. Montgomery, 

autora do livro Anne of Green Gables, transmite-nos o poder da memória por meio dessa 

epígrafe, que traduzida para o português significa “Nada é realmente perdido desde que nos 

lembremos”. Acreditamos que esse pensamento corrobora o estudo que decidimos realizar 

com as professoras de Inglês do IFNMG, campus Salinas, pois buscamos uma compreensão 

da realidade a partir da narração de acontecimentos, experiências, fatos, percepções e 

vivências resgatadas das suas memórias. Compreendemos que o movimento de resgatar, 

narrar, descrever, compartilhar lembranças impede que os arquivos das experiências vividas 

se percam e nos direciona para um entendimento da realidade que vivenciamos. Esse 

entendimento, por sua vez, colabora para a reflexão de nossas ações e ao mesmo tempo 

contribui para que outros pensem suas ações. 

Nessa perspectiva, esclarecemos que não foi nossa intenção encontrar dados objetivos 

nem categorias generalizadas para a explicação do ensino do Inglês, pois ancoramos nossos 

estudos no método (auto)biográfico. Esse método permite-nos compreender os sujeitos de forma 

holística, contemplando suas histórias individuais e subjetividades no contexto em que atuam. 

Entendemos que os professores de línguas estrangeiras desenvolvem estratégias de 

abordagem do idioma, planos de aulas e atividades de aprendizagem para os discentes a partir 

dos percursos formativos e das experiências de aprendizagem do idioma que se iniciaram 

ainda enquanto estudantes. Nessa ótica, desenvolvem um ensino que reflete suas crenças, 

valores, princípios e experiências de vida individuais (RICHARDS; RODGERS, 2001). 

Nossa inquietação como investigadoras do ato de ensinar o Inglês surge, assim, da nossa 

própria história profissional na área e vai além das manifestações observáveis em sala de aula, 

pois consideramos que os professores podem refletir e aperfeiçoar as suas práticas mediante 

um olhar cuidadoso sobre as próprias experiências de aprendizagens do idioma e de ensino 

implicadas nas histórias de vida.  

Compreender as contribuições advindas das experiências de aprendizagens e ensino do 

Inglês, vinculadas à história individual dos docentes, implica voltarmos nosso olhar para 
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entendermos as práticas de ensino do idioma no contexto do IFNMG perpassando por uma 

subjetividade latente. Essa subjetividade, por sua vez, conduz-nos ao entendimento do ensino 

do Inglês em contextos específicos. Almeida (2012) salienta que as experiências de 

aprendizagens do idioma anteriores influenciam consideravelmente nossa prática em sala de 

aula, em outras palavras, pensamos nossos objetivos e escolhas sobre o que e como ensinar 

baseados nas nossas vivências. 

Nessa linha de raciocínio, compreendemos o ensino em uma concepção de que vários 

saberes são mobilizados/articulados pelo professor ao desempenhar sua prática pedagógica 

(GAUTHIER, 2006; TARDIF, 2011). Esses saberes provenientes de diferentes esferas de 

conhecimento são apontados por Gauthier (2006) como um reservatório de saberes que 

compreende a disciplina (matéria), o currículo (programa), as ciências da educação, a tradição 

pedagógica, a experiência e a própria ação pedagógica. Embora Gauthier (2006) saliente a 

necessidade de estudos para a compreensão do saber da ação pedagógica, ou seja, 

entendermos como atos provenientes do saber experiencial podem ser teorizados e validados, 

preocupamo-nos, neste estudo, com a relação que o sujeito estabelece com o saber do 

conteúdo aprendido no decorrer do percurso formativo e como as experiências de 

aprendizagem do idioma contribuem para o desenvolvimento das suas práticas. 

Nosso interesse difere das propostas de Shulman (1986) sobre entender a 

representação do conhecimento do conteúdo na mente do professor, mas aproxima-se do que 

o autor denomina como conhecimento pedagógico do conteúdo. Tal conhecimento refere-se 

ao conhecimento da matéria utilizado pelo professor para ensinar. Nesse pensamento, o 

professor utiliza abordagens de ensino baseadas nos critérios que julga relevantes a partir das 

próprias experiências vivenciadas. 

Estudo realizado pelo Instituto de Pesquisas Plano CDE para a British Council sobre o 

Ensino de Inglês na Educação Pública Brasileira em 2015 que contemplou escolas das redes 

estadual e municipal revelou que “o ensino do Inglês é pouco regulamentado no Brasil e sua 

oferta apresenta pouca padronização”. Ainda segundo a pesquisa, torna-se difícil acompanhar 

“a qualidade da oferta e gerar estratégias comuns para melhorar seu aprendizado” (BRITISH 

COUNCIL, 2015, p. 37). Embora a pesquisa citada não mencione o ensino de Inglês nas 

escolas federais, entendemos que a falta de padronização para o ensino do idioma, como 

apontado, ocorre entre outros fatores devido à heterogeneidade de contextos, diferentes 

realidades das instituições, bem como a própria subjetividade docente que influencia a prática 

de ensino do Inglês. Nesse sentido, acreditamos que a compreensão das experiências de 

aprendizagem docente do idioma Inglês resgatadas dos percursos formativos potencializa a 
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discussão dessa temática, pois ao ouvirmos os relatos dos docentes encontramos aspectos 

pertinentes à aprendizagem do idioma, aprendizagem da profissão e da própria história de 

vida que permeiam as escolhas de abordagens de ensino do Inglês. 

Assim, decidimos ouvir as vozes dos docentes de Língua Inglesa de uma instituição 

em particular, o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), campus Salinas. Essa 

escolha justificou-se, além do vínculo da pesquisadora, por ser um contexto que prima pela 

formação propedêutica vinculada ao técnico e pela carência de estudos sobre o ensino de 

Inglês na rede federal. O campus Salinas está vinculado ao Instituto Federal do Norte de 

Minas Gerais, cuja reitoria se encontra na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. O IFNMG 

é uma instituição multicampi que atua em diferentes cidades do norte de Minas Gerais. O 

campus da cidade de Salinas constitui-se como um dos mais antigos dessa rede federal por ter 

existido anteriormente como a Escola Agrícola do município. 

A Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, estabeleceu a criação e regulamentou a 

atuação dos Institutos Federais, que têm como um dos seus objetivos “ministrar educação 

profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os 

concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos.” É nesse 

contexto de educação profissional técnica de nível médio que o Inglês se insere como 

disciplina obrigatória no IFNMG do campus Salinas. A instituição oferta também cursos 

superiores, cursos de Agropecuária, Agroindústria e Informática na modalidade integrada ao 

Ensino Médio (EM). No EM as disciplinas de Inglês e Espanhol estão inseridas como línguas 

estrangeiras modernas em caráter obrigatório e opcional, a depender da série.  

No âmbito do IFNMG, no campus da cidade de Salinas, o ensino da Língua 

Estrangeira Moderna no EM encontra-se estruturado da seguinte forma: os cursos integrados 

do 1º ano contam com uma aula semanal de cinquenta minutos de Língua Inglesa e uma aula 

de Língua Espanhola. Ao final dessa etapa, os alunos optam pelo idioma no qual desejam 

aprofundar seus estudos: Espanhol ou Inglês. Assim, na segunda e terceira séries do Ensino 

Médio, os alunos realizam as aulas na língua escolhida, contando com carga horária de duas 

aulas semanais, com duração de cinquenta minutos cada. O material didático escolhido pelo 

Programa Nacional do Livro Didático 2011 Língua Estrangeira Moderna (PNLD 2011-LEM) 

para o ensino do Inglês é disponibilizado para os alunos em suas respectivas séries.  

Como explanado acima, o IFNMG – campus Salinas realizou avanços estruturais 

significativos para o ensino da Língua Estrangeira (LE) moderna no Ensino Médio, no entanto, 

percebemos a necessidade de buscarmos ampliar nossa compreensão sobre o ensino do Inglês a 
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partir do ponto de vista das professoras e suas histórias individuais. Acreditamos que esse olhar, 

contribui para o entendimento da realidade específica e novas discussões na área. 

Nesse sentido, optamos por discorrer brevemente sobre os objetivos da disciplina de 

Língua Inglesa, conforme expressos no documento Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio OCEM (BRASIL, 2006). Nesse documento, há a proposta de orientação para o ensino 

de LE no Ensino Médio, apresentando elementos significativos para uma reflexão sobre as 

práticas de ensino. Inicialmente, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio apontam 

para o grande desafio da etapa final da educação básica como sendo o de “preparar o jovem 

para participar de uma sociedade complexa como a atual, que requer aprendizagem autônoma 

e contínua ao longo da vida” (BRASIL, 2006, p. 6). Tendo como base tal desafio, entendemos 

que o lugar da disciplina de LE, assim como as demais disciplinas, ultrapassa o ensino que se 

preocupa meramente com o conteúdo a ser ensinado. O próprio documento amplia essa 

discussão por apresentar uma proposta de ensino que contemple o desenvolvimento das três 

habilidades – leitura, comunicação oral e prática escrita – como práticas culturais 

contextualizadas que atinjam os objetivos de uma formação para o desenvolvimento da 

cidadania crítica. Em contrapartida, como apresentado inicialmente, o professor desenvolve 

sua prática de abordagem do ensino do idioma baseando-se em sua subjetividade, ou seja, em 

julgamentos e critérios próprios que foram construídos ao longo do percurso formativo e de 

experiências individuais de aprendizagem do Inglês. Assim, questionamos: Como as 

contribuições das experiências de aprendizagem do Inglês vivenciadas no decorrer de 

percursos formativos docentes influenciam nas práticas de ensino da Língua Inglesa? 

Com essa questão estabelecemos o objetivo geral da pesquisa como o de compreender 

as contribuições das experiências de aprendizagem do Inglês para o ensino do idioma a 

partir das narrativas (auto)biográficas docentes e definimos três objetivos específicos: 

primeiro - relacionar aspectos entre as narrativas (auto)biográficas e os relatos docentes 

sobre as suas práticas de ensino de LI; segundo - compreender as metodologias de ensino de 

LI; terceiro - analisar a representação de identidade profissional construída nas narrativas 

(auto)biográficas docentes. 

 

Organização da dissertação 

 

A fim de orientar o leitor sobre a escrita da dissertação, discorremos neste momento 

sobre a estrutura organizacional do trabalho, buscando relatar brevemente o tema de cada 

capítulo.  



21 
 

No primeiro capítulo, intitulado “Conhecendo e delimitando os caminhos 

metodológicos da pesquisa”, abordamos as características do método (auto)biográfico e as 

possibilidades de construção de dados a partir das entrevistas narrativas (EN). A escolha das 

entrevistas narrativas justifica-se pela riqueza de contribuição que estas proporcionam no 

campo de formação de professores e a imbricação com as práticas de ensino, pois ao 

trabalharmos com narrativas entendemos os sujeitos de forma holística, consideramos as suas 

subjetividades, sentimentos e experiências individuais. Dentre os principais teóricos presentes 

no trabalho, destacamos: Nóvoa (2010), Souza (2006, 2008, 2014), Jovchelovitch e Bauer 

(2002), Abrahão (2003), Finger (2010), Ferrarotti (2010), Clandinin e Connelly (2011). 

No segundo capítulo, “Considerações sobre o ensino de língua estrangeira: o encontro 

com estradas percorridas”, apresentamos uma perspectiva histórica sobre a legislação e a 

evolução do ensino de LE por meio dos métodos e metodologias de ensino empregadas no 

contexto brasileiro. Abordamos os objetivos para o ensino da Língua Inglesa tendo como base 

os Parâmetros Curriculares Nacionais para Ensino Médio (2000), PCN+ (BRASIL, 2002), as 

Orientações Curriculares (OCEM) de 2006 (BRASIL, 2006) e o lugar do Inglês nos cursos 

Técnicos do IFNMG – campus Salinas. Nesse capítulo, reportamo-nos aos pressupostos de 

Paiva (2003), Leffa (1988), Almeida (2012), Richards e Rodgers (2001), entre outros. 

O terceiro capítulo deste trabalho tem como título “Narrando experiências do 

percurso: percepções docentes sobre formação, aprendizagem e ensino da Língua Inglesa”. 

Esse capítulo concludente apresenta os dados produzidos durante a pesquisa a partir dos 

estudos sobre entrevista narrativa de Jovchelovitch e Bauer (2002). A análise realizada por 

meio da dimensão metodológica de Souza (2014) sobre a Leitura compreensiva em três 

tempos permitiu-nos a reconstrução das narrativas em Unidades de Análise Temáticas (UAT). 

Ao explorarmos as UAT decorrentes das entrevistas narrativas orais, conseguimos ampliar o 

nosso entendimento sobre as práticas de ensino das docentes do IFNMG – campus Salinas 

implicadas com suas histórias de vida e experiências de aprendizagem do idioma.  

Em “A linha de chegada e o vislumbre de outros caminhos”, finalizamos o trabalho 

apontando como os objetivos propostos foram cumpridos no decorrer da análise dos dados 

produzidos e reiteramos a necessidade de novos olhares, novas pesquisas que colaborem para 

o entendimento e aperfeiçoamento do ensino do Inglês, especialmente na escola pública.  
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1 CONHECENDO E DELIMITANDO OS CAMINHOS METODOLÓGICOS DA 

PESQUISA 

 

 
[a]utobiographical method offers opportunities to return to our 

own situations, our „rough edges‟, to reconstruct our 

intellectual agendas
1 (PINAR, 1981). 

 

 

À medida que fomos identificando a nossa intenção de pesquisa na área de ensino do 

Inglês e delimitando o objeto em torno da subjetividade de professores de Inglês no processo 

de ensino do idioma, optamos por buscar um método de pesquisa que contemplasse a 

subjetividade docente na objetividade das práticas exercidas. Assim, escolhemos o caminho 

do método autobiográfico, no segmento das narrativas de si, pela possibilidade da 

compreensão da realidade social via histórias e experiências individuais (NÓVOA, 2010). 

Convery (1999) salienta que entender a história dos professores acarreta dois benefícios 

específicos. Primeiro, fornece-nos informações para aperfeiçoarmos nosso conhecimento 

sobre Educação. Segundo, o engajamento nas reflexões e narrações dá aos participantes 

oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional. 

Sobre o termo método autobiográfico, também grafado (auto)biográfico neste 

trabalho, remetemos aos estudos de Nóvoa e Finger (2010), que apresentam fontes 

(auto)biográficas como método de pesquisa e prática de formação. Consideramos como fontes 

(auto)biográficas os dados produzidos nas entrevistas narrativas (JOVCHELOVITCH; 

BAUER, 2002). No entanto, alguns autores como Bertaux (1981) apresentam observações de 

diferenças de significados com relação aos termos.  

Compartilhamos do pensamento de Ferrarotti, que posiciona o indivíduo como parte 

essencial de um todo quando afirma que “cada indivíduo não totaliza diretamente uma 

sociedade global, mas totaliza-a pela mediação do seu contexto social imediato, pelos grupos 

restritos de que faz parte, pois esses grupos são por sua vez agentes sociais ativos que 

totalizam seu contexto” (FERRAROTTI, 2010, p. 52). Dessa forma, partimos da abrangência 

da pesquisa autobiográfica, no segmento das narrativas, a fim de construirmos os caminhos da 

pesquisa com os professores de Inglês do Ensino Médio, buscando ouvir desses sujeitos o 

                                                           
1
 Métodos autobiográficos oferecem oportunidades de retornarmos às nossas próprias situações, “nossos limites 

difíceis” a fim de reconstruirmos nossos planejamentos intelectuais. 
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conjunto de relações sociais individuais constituídas em seus diferentes espaços e a partir das 

suas distintas e singulares experiências.  

 

1.1 Nas trilhas do método (auto)biográfico: o encontro com as narrativas 

 

O método (auto)biográfico possui raízes socioepistemológicas na Hermenêutica, 

radicalizada por Habermas (filósofo e sociólogo alemão nascido em 1929). Ele a situou com o 

papel de formação política no sentido de que a Hermenêutica contribui a “criticar as 

ideologias que os indivíduos modernos interiorizaram no decurso da sua socialização” 

(FINGER, 2010, p. 125). Tal crítica, direcionada para uma sociedade mais justa e uma pessoa 

mais autônoma, conduziu para um saber específico dos sujeitos da sociedade moderna, sendo 

que esse saber específico pode ser valorizado por meio de uma metodologia e prática de 

investigação social denominada por Finger (2010) como “Método biográfico”. Assim, 

concordamos com o autor, quando afirma: 

 

Esse saber apresenta-se assim não só como crítico, reflexivo e histórico, mas 

também implica uma investigação da parte da pessoa, uma pesquisa 

fundamentalmente formadora. Com efeito, esse saber reflexivo e crítico insere-se 

num processo, e mais precisamente em processos de tomada de consciência. Esses 

últimos têm um objetivo emancipador para a pessoa e para a sociedade [...] 

(FINGER, 2010, p. 126). 

 

Como o autor, entendemos o método (auto)biográfico em sua dimensão de prática 

formadora que permite às pessoas uma elaboração da sua identidade em sociedade a partir da 

tomada de consciência de forma que, ao empregarmos a metodologia de Entrevistas 

Narrativas como possibilidade de construção de dados, visamos à inserção dos sujeitos no 

contexto da pesquisa, contemplando esse despertar para uma tomada de consciência crítica, 

uma autorreflexão.  

A pesquisa (auto)biográfica possibilita ao pesquisador trabalhar com emoções, 

subjetividades e intuições, pois reconhece o estudo do fenômeno enquanto processo e não 

uma realidade com dados exatos e acabados (ABRAHÃO, 2003). A questão da subjetividade, 

como colocada por Bueno (2002), é uma característica marcante da ruptura e mudança das 

ciências humanas com o paradigma dos métodos experimentais no âmbito das ciências 

biológicas e exatas, que primam por uma ciência objetiva e racional. É nesse contexto de 

insatisfação com a ciência clássica que surge a pesquisa qualitativa, que, embora não 
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desconsidere os métodos quantitativos, atribui valor à construção de metodologias que visam 

a explicações totalizantes.  

Ferrarotti (2010) aponta para uma renovação do método biográfico no sentido de 

buscarmos valorizar os materiais biográficos primários, ou seja, as narrativas autobiográficas, 

produzidas a partir de uma interação e recolhidas por um investigador em detrimento do 

material secundário mais característico da comprovação objetiva. O autor exemplifica os 

materiais biográficos secundários, como correspondências, fotografias, testemunhos escritos, 

documentos oficiais, processos verbais, recortes de jornal etc. O material biográfico de 

natureza primária apresenta-se como uma produção rica e impregnada de subjetividade da 

práxis humana. Entendemos a práxis humana individual, assim como o autor a apresenta:  

 

[...] atividade sintética, totalização ativa de todo um contexto social. Uma vida é 

uma práxis que se apropria das relações sociais (as estruturas sociais) interiorizando-

as e voltando a traduzi-las em estruturas psicológicas, por meio de sua atividade 

desestruturante-reestruturante (FERRAROTTI, 2010, p. 44). 

 

Diante dessas colocações e buscando contextualizar a possibilidade metodológica das 

narrativas para investigarmos nosso objeto de estudo, compreendemos os professores de 

Inglês do IFNMG – campus Salinas como um grupo específico, com características singulares 

atravessadas pelas suas histórias de vida e por outras que fazem parte de um contexto social, 

no qual se apresentam e são apresentados por intermédio da dimensão psicológica da 

subjetividade em seus atos. A motivação da investigação no curso metodológico esboçado 

centra-se, portanto, na compreensão dos sujeitos docentes de Língua Inglesa por meio dos 

relatos de si. Ao ouvirmos suas histórias de vida implicadas com as experiências de formação, 

aprendizagem do idioma e práticas de ensino, buscamos compreender como as docentes 

desenvolvem suas práticas de ensino do Inglês.  

Percebemos que o processo em que as docentes estão envolvidas, o ensino de um 

idioma estrangeiro, abarca um conjunto de situações e realidades repletas de subjetividades, 

intuições, impressões e emoções que não podem ser desconsideradas na busca da 

compreensão do ensino da Língua Inglesa, pois cada professor possui uma percepção 

individual sobre o contexto em que atua, sobre os materiais que utiliza e os objetivos que 

pretende atingir com suas práticas. 

Outro aspecto evidente nas narrativas autobiográficas sob a epistemologia das histórias 

de vida ou da investigação – formação, conforme salientado por Abrahão (2009), com 

inspiração em Bolívar, é o entendimento tridimensional que elas possibilitam: fenômeno, 
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metodologia de investigação e processo formativo de ressignificação do vivido. Nessa linha 

de pensamento, o método (auto)biográfico possibilita a investigação de um fenômeno social 

no campo da educação – o ensino do idioma Inglês no IFNMG (campus Salinas) – e ao 

mesmo tempo oportuniza às docentes o processo de reflexão e ressignificação das 

experiências vivenciadas. Nessa perspectiva, o tempo relaciona-se a esse aspecto 

tridimensional por sua configuração de um fenômeno narrado no presente, tendo como 

referência o passado e uma implicação com o futuro (RICOEUR, 1995 apud ABRAHÃO, 

2009). 

Na pesquisa autobiográfica, é também marcante o papel desempenhado pela memória. 

Conforme salienta Souza (2008), as narrativas são discursos da memória ressignificados pelos 

sujeitos narradores. Essa memória, seletiva, intencional ou não, traz à tona experiências ricas, 

repensadas, reconstruídas e revividas na construção do relato, oral ou escrito, de forma que, 

ao compartilharem tais experiências, os sujeitos realizam um movimento pessoal e social, 

individual e coletivo. 

A pesquisa autobiográfica tem sido utilizada em vários segmentos: na psicologia, 

antropologia, ciências sociais, entre outros. No contexto educacional, Souza salienta que os 

estudos das histórias de vida focalizam o professor. 

 

Os estudos das histórias de vida no campo educacional centram-se na pessoa do 

professor, com ênfase nas subjetividades e identidades que as histórias comportam. 

Com a centralização dos estudos e práticas de formação na pessoa do professor, 

busca-se abordar a constituição do trabalho docente levando-se em conta os 

diferentes aspectos de sua história: pessoal, profissional e organizacional, 

percebendo-se uma tomada de consciência que nos leva a reconhecer os saberes 

construídos pelos professores, no seu fazer pedagógico diário, o que não acontecia 

anteriormente nos modelos de formação de professores (SOUZA, 2007, p. 69). 

 

Assim, entendemos a narrativa autobiográfica como forma de trabalhar e significar a 

formação, pois o professor, enquanto sujeito da pesquisa, é convidado a repensar sua 

experiência formativa, seu fazer pedagógico, sua subjetividade e sua identidade, narrando o 

processo em um tempo não cronológico e não linear.  

Como salientam Pereira e Rios (2013, p. 172), “O saber docente traz consigo a história 

vivida pelo sujeito nos percursos formativos e ao longo da vida, nos diversos contextos e 

relações estabelecidas”. A pesquisa autobiográfica, no segmento de histórias de vida, torna 

possível a compreensão holística de um aspecto relevante no processo de ensino do idioma, 

pois o professor, ao refletir, resgatar e narrar sua própria experiência com o idioma, nos 
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percursos formativos e na prática docente, proporciona uma reflexão de como ocorre o ensino 

do idioma no contexto vivido. 

Diante do entendimento das características da pesquisa autobiográfica e buscando uma 

metodologia que contemplasse ouvir os relatos docentes com suas marcas individuais, 

optamos por realizar as Entrevistas Narrativas, uma técnica ancorada em Jovchelovitch e 

Bauer (2002), como possibilidade de construção de dados. As narrativas docentes produzidas 

a partir de encontros individuais formaram um material profícuo para entendermos aspectos 

da aprendizagem do idioma, formação, experiências de trabalho e ensino da Língua Inglesa. 

 

1.2 Uma pausa para conhecimento do contexto e sujeitos da pesquisa 

 

Participaram da pesquisa duas professoras do IFNMG – campus Salinas, um 

quantitativo representativo, visto que em vigência da pesquisa o campus contava com três 

professoras, as duas participantes que são efetivas e uma substituta. A opção de não inclusão 

da substituta foi por estabelecermos previamente o critério de que a pesquisa seria realizada 

com professores efetivos, por se tratar de uma temática de estudo vinculada ao IFNMG e os 

servidores efetivos possuírem vínculo permanente com a instituição. As professoras com 

vínculo efetivo na instituição atuam no ensino da Língua Inglesa como disciplina estrangeira 

moderna que compõe a matriz curricular do Ensino Médio integrado aos cursos técnicos de 

Agropecuária, Agroindústria e Informática. Além desta modalidade, existe a oferta de Língua 

Inglesa Instrumental no curso superior de Tecnologia e Produção de Cachaça e possibilidade 

de oferta do Inglês no centro de línguas da instituição, que se encontra em fase de 

estruturação. 

O campus Salinas do IFNMG trata-se de uma instituição cuja história data da década 

de 1950, sendo nesta época chamado de “Escola de Iniciação Agrícola de Salinas”. Em 1993, 

passou a ser denominado “Escola Agrotécnica Federal de Salinas” pela Lei nº 8.731, de 16 de 

novembro. Em 24 de abril de 2007, com a publicação do Decreto Federal nº 6.095, foram 

estabelecidas diretrizes para que houvesse a integração das instituições federais de ensino 

técnico, a fim de constituir os Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia. Nesse 

período, a proposta apresentada para formação do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, 

composto, inicialmente, pelo CEFET Januária e suas Unidades de Ensino Descentralizadas 

(UNEDs) de Almenara, Arinos e Pirapora e a EAF Salinas, foi aprovada pelo MEC/SETEC e, 

por meio da Lei nº 11.892/2008, de 29 de dezembro de 2008, o campus Salinas foi criado. No 
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período de 2009 a 2014, houve a expansão do IFNMG com mais unidades, de forma que 

conta atualmente com 11 campi. 

Embora o campus Salinas possua alguns prédios de construção antiga, que também 

fazem parte da história da instituição, notamos que prédios mais modernos foram edificados a 

fim de disponibilizar mais salas de aula, incluindo a sala de centro de línguas. O campus conta 

ainda com laboratórios de Informática, Biologia, Química, Física, Análise Sensorial, 

Microbiologia, biblioteca, ambientes esportivos, alojamentos, refeitório, entre outros. Além 

disso, possui uma propriedade rural, “Fazenda Santa Isabel”, com área total de 56,30ha, 

situada no km 10 da rodovia MG-404 (Salinas-Taiobeiras), onde são desenvolvidos projetos 

de fruticultura, plantio de cana-de-açúcar e produção de cachaça de alambique. Nessa 

excelente estrutura física trabalham mais de 100 professores e mais de 100 técnicos 

administrativos.
2
 

 

Figura 1 - Portaria do IFNMG – campus Salinas 

 

Fonte: Acervo da autora. 

  

                                                           
2
 Texto construído a partir do Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal do Norte de Minas 

Gerais (2014 a 2018). 
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Figura 2 - Fachada do IFNMG – campus Salinas 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

Na abordagem inicial da apresentação do trabalho de pesquisa que realizamos com as 

professoras efetivas de Inglês, percebemos uma empolgação e ao mesmo tempo apreensão por 

saberem que eram nossas únicas interlocutoras. Entretanto, após explicarmos os objetivos da 

pesquisa, a dimensão metodológica, bem como a contribuição desta para o campo de ensino 

da Língua Inglesa, notamos um empenho positivo em participar. 

Antes de realizarmos os encontros para a produção dos dados por meio das Entrevistas 

Narrativas, apresentamos ao diretor substituto o termo solicitando a autorização para que os 

encontros ocorressem no próprio campus. Após a assinatura deste, agendamos o primeiro 

encontro com a professora Jane Austen (pseudônimo) que prontamente sugeriu o dia e horário 

mais conveniente para a realização da entrevista. Assim, pouco antes do horário agendado, 

escolhemos uma sala onde preparamos o equipamento, a fim de apresentar as imagens que 

auxiliaram na construção da narrativa oral da entrevista (ANEXO A). O encontro com a 

professora Charlotte Brontë (pseudônimo) ocorreu similarmente em sala de aula da própria 

instituição e foram utilizadas as mesmas gravuras como auxílio para a construção da narrativa 

oral e um gravador digital.  

Cada entrevista durou cerca de 40 minutos e no momento da produção dos dados foi 

necessário fazermos algumas perguntas, com o objetivo de obtermos mais produção oral. 

Ambas as professoras atuam na instituição lecionando a Língua Inglesa como disciplina de 

Língua Estrangeira Moderna no Ensino Médio integrado aos cursos Técnicos de Informática, 

Agropecuária e Agroindústria. Os pseudônimos foram escolhidos tendo em vista o gosto 

pessoal das pesquisadoras, que no processo de aprendizagem da Língua Inglesa tiveram a 

oportunidade de estudar e admirar algumas obras específicas das autoras Jane Austen e 

Charlotte Brontë.  
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A professora Jane Austen possui uma vasta experiência no ensino da Língua Inglesa, 

visto que já atuou em diferentes instituições: escolas pública e privada, instituto de idiomas e 

Universidade. Alguns aspectos da narrativa remetem à família e a pessoas que fizeram parte de 

sua formação ou contribuíram para esta. A professora utilizou também outras vozes para 

confirmar e detalhar relatos de experiências de aprendizagem e ensino. Apesar de ter apenas um 

ano no IFNMG, em sua narrativa foi perceptível a paixão pela profissão e o desejo de contribuir 

com o seu melhor no ensino da Língua Inglesa. Percebemos ainda uma atitude positiva por 

mencionar mudanças que efetuou nas suas práticas de ensino no decorrer dos anos. 

A professora Charlotte Brontë possui cinco anos de experiência no IFNMG e em sua 

narrativa foi possível identificarmos experiências de formação, aprendizagem do idioma, 

relações familiares, decepção com a docência e experiências de ensino. Por possuir maior 

tempo na instituição, notamos também que pôde relatar aspectos diferenciados com relação às 

mudanças que ocorreram para o ensino de Língua Inglesa.  

 
 

1.3 Construindo rotas para prosseguirmos: Entrevista Narrativa e questionário 

 

Inicialmente, situamos nossa inquietação sobre a utilização de um instrumento que 

proporcionasse condições de extrairmos os relatos das docentes com seus sentimentos e 

subjetividades, sem perder o foco do objeto de estudo: compreender as contribuições das 

experiências de aprendizagem do Inglês nas narrativas docentes para o ensino do idioma 

como disciplina de Língua Estrangeira Moderna (LEM) no IFNMG. Todavia, nossa 

preocupação foi minimizada quando nos deparamos com a possibilidade de aplicarmos a 

Entrevista Narrativa (EN). A técnica da Entrevista Narrativa, comumente utilizada na 

pesquisa social, permite a narração de acontecimentos vividos por meio de uma história 

composta por enredo e personagens ligados ao tempo e carregados de sentidos. Assim, nessa 

técnica específica sistematizada por Schutze (1977; 1983; 1992), o informante ou entrevistado 

conta a história do contexto social ou algum acontecimento significativo em sua vida. No 

nosso trabalho, focamos como acontecimento significativo a aprendizagem do idioma Inglês 

nos diversos contextos de formação vivenciados pelas docentes e as experiências de ensino do 

idioma. 

Jovchelovitch e Bauer (2002) salientam que o processo de produção da história na 

Entrevista Narrativa é guiado por um esquema autogerador composto por três características 

principais envolvendo o informante: textura detalhada: refere-se à necessidade de fornecer 

informações detalhadas; fixação da relevância: a narração de aspectos temáticos importantes 
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na visão do informante; fechamento da Gestalt: diz respeito a um acontecimento narrado em 

sua totalidade. 

Essa visão da narrativa sendo estruturada pelo próprio contador remete ao papel do 

entrevistador. Diferentemente dos conhecidos modelos sequenciais de perguntas em uma 

entrevista tradicional, a entrevista narrativa restringe as interferências do entrevistador, como 

salientam Jovchelovitch e Bauer (2002, p. 95): 

 

[...] a influência do entrevistador deve ser mínima e um ambiente deve ser preparado 

para se conseguir esta minimização da influência do entrevistador. A EN vai mais 

além que qualquer outro método ao evitar uma pré-estruturação da entrevista... Ela 

emprega um tipo específico de comunicação cotidiana, o contar e escutar história, 

para conseguir este objetivo. 

 

Visando atingir essa proposta, a pesquisa foi realizada com duas professoras de Inglês 

do IFNMG – campus Salinas em momentos separados, contemplando as técnicas delineadas 

por Jochelovitch e Bauer (2002) ancoradas em Schutze, conforme o Quadro 1: 

 

Quadro 1 - Técnicas para realizar EN, segundo Jochelovitch e Bauer 

Fases Regras 

Preparação Exploração do campo 

Formulação de questões exmanentes 

 

1. Iniciação Formulação do tópico inicial para narração 

Emprego de auxílios visuais (ANEXO A) 

 

2. Narração 

central 

Não interromper  

Somente encorajamento não verbal para continuar a narração 

Esperar para os sinais de finalização (“coda”) 

3. Fase de 

perguntas 

Somente “Que aconteceu então?” 

Não dar opiniões ou fazer perguntas sobre atitudes  

Não discutir sobre contradições  

Não fazer perguntas do tipo “por quê?” 

Ir de perguntas exmanentes para imamentes 

4. Fala 

conclusiva  

 

Parar de gravar 

São permitidas perguntas do tipo “por quê?” 

Fazer anotações imediatamente depois da entrevista 
Fonte: Jochelovitch e Bauer (2002). 

 

O Quadro 1 serviu-nos como orientação para a condução das fases da estruturação da 

narrativa, auxiliando o nosso posicionamento de entrevistadoras. Destacamos, no entanto, que 

houve necessidade de apresentarmos aos sujeitos entrevistados gravuras que funcionaram 

como base para ativação da memória e condução da narração de aspectos temáticos 
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específicos. Nesse sentido, selecionamos uma gravura inicial que contemplou o tópico da 

formação. Nesse início foi solicitado o relato livre sobre como ocorreu o ingresso na 

licenciatura e as motivações que influenciaram na escolha do curso. A segunda imagem, 

referente às relações familiares, visou buscar informações mais detalhadas sobre as histórias 

individuais vinculadas ao ingresso na docência; na terceira, sobre o processo de aprendizagem 

do Inglês, pedimos que relatassem sobre as experiências de aprendizagem do idioma Inglês 

nos diferentes contextos; a quarta focou nos materiais didáticos, assim as professoras 

relataram a quais materiais tiveram acesso durante a aprendizagem e como esse material 

contribuiu para a aprendizagem da língua; a quinta gravura tinha por objetivo ativar a 

memória das participantes para os relatos das experiências de ensino da Língua Inglesa, em 

especial as primeiras experiências em início de carreira; a sexta e última figura foi uma foto 

do IFNMG – campus Salinas, que direcionou para o relato das práticas de ensino 

desenvolvidas nesse contexto, a percepção individual sobre o ensino da disciplina de Língua 

Inglesa nos cursos em que atuam, bem como os aspectos positivos e negativos relacionados à 

atuação na instituição. As gravuras contribuíram também para minimizar a interferência da 

entrevistadora. 

Visando ampliar a produção dos dados, Bogdan e Biklen (1994) salientam que pode 

ocorrer a necessidade de aplicação de questionários em estudos com histórias de vida em que 

os investigadores procuram detalhar uma caracterização minuciosa dos sujeitos. Portanto, 

optamos por elaborar o instrumento do questionário a partir das informações explícitas e 

também não expressas nas narrativas individuais. 

Assim, a utilização do questionário ocorreu por entendermos que este complementaria 

informações relevantes e não relatadas na construção da entrevista narrativa. Nessa 

perspectiva, o questionário auxiliou na construção do perfil dos sujeitos da pesquisa, bem 

como oportunizou-lhes complementar informações pontuais que porventura foram 

despercebidas durante a entrevista narrativa. 

Informações pessoais das professoras, tais como os cursos realizados, instituição da 

graduação, bem como tempo de atuação em diferentes contextos, foram agregadas por meio 

do questionário. O instrumento (APÊNDICE D) foi enviado por e-mail, tendo-se solicitado 

retorno das informações preenchidas em um prazo de 7 dias. Juntamente com o questionário, 

enviamos o arquivo com a transcrição da entrevista narrativa, como forma de possibilitar a 

participação dos sujeitos, no sentido de retirarem ou acrescentarem alguma informação. 

Apenas uma professora manifestou o desejo de efetuar correções relacionadas ao uso da 

Língua Portuguesa, visto que a fala apresentou pequenos erros de concordância, mas foi 
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explicado que a transcrição completa da entrevista não constaria no trabalho e, portanto, não 

seria necessária tal correção. A análise das questões abertas foi realizada visando à inserção do 

conteúdo nas temáticas abordadas nas Entrevistas Narrativas e está pormenorizada no 

Capítulo 3 deste trabalho. 

 

1.4 As curvas e os desafios: perspectiva de análise das produções 

 

Sabemos que analisar e interpretar a voz do outro, nas narrativas escritas e orais, 

requer esforço e um posicionamento cauteloso do pesquisador. A análise das produções da 

pesquisa autobiográfica, como explicado por Abrahão (2009), não pode ser reduzida à visão 

positivista e interacionista pautada em uma compreensão de dados concretos do passado ou 

que privilegia apenas a construção dual da interação entre pesquisador e sujeito.  

Clandinin e Connelly (2011, p. 186) chamam-nos a atenção para não 

desconsiderarmos a “audiência e o impacto social e pessoal de nosso trabalho.” Para 

contemplarmos esse impacto social e pessoal, os autores sugerem que, embora devamos ter 

cuidado com a inserção teórica, faz-se necessário compreendermos que apenas as pessoas, 

sujeitos da pesquisa, não representam categorias ou noções teóricas isoladas. Devemos nos 

lembrar de que os sujeitos são pessoas com suas complexidades. Assim, analisamos o material 

produzido com esse olhar cuidadoso, não buscando categorias generalizadas, ou verdades 

absolutas, mas tentando extrair das produções a percepção das docentes vinculada às suas 

histórias de vida e ao contexto de atuação. 

Dada a natureza efêmera e pessoal das narrativas, é necessário que busquemos formas 

de relação de significados e descobertas utilizando os dados contidos na narrativa, as diversas 

percepções obtidas no trabalho de campo e nosso trabalho criativo como investigadores do 

discurso (MELLO, 2002). No entanto, procuramos não interferir nos significados já 

produzidos pela voz dos sujeitos nas narrativas, pois lembramos que estamos diante de 

percepções e visões de mundo de indivíduos, as quais não representam conceitos universais. 

Mello (2002, p. 233) destaca a necessidade de considerarmos os dados de forma analítica e 

reflexiva. Para o autor, é comum a prática analítica de separação de partes das narrativas e 

agrupamentos em categorias, mas é necessário cuidado para que não causemos uma ruptura 

do discurso, gerando assim uma falta de contexto a ponto de provocar uma perda de sentido. 

Além disso, ao fragmentar as partes do texto, podemos reduzir o potencial advindo do 

material como um todo.  
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Portanto, optamos por utilizar a dimensão de análise compreensiva-interpretativa das 

narrativas por meio da leitura metafórica em três tempos, delineada por Souza (2014): Tempo 

I: Pré-análise/leitura cruzada; Tempo II: Leitura temática-unidades de análise descritivas; 

Tempo III: Leitura interpretativa-compreensiva do corpus. Esse tipo de análise visa 

“evidenciar a relação entre o objeto e/ou as práticas de formação numa perspectiva 

colaborativa, seus objetivos e o processo de investigação-formação, tendo em vista aprender 

regularidades e irregularidades de um conjunto de narrativas orais ou escritas” (SOUZA, 

2014, p. 43). 

O Tempo I: Pré-análise/leitura cruzada refere-se ao momento de organização e leitura 

das narrativas em que se busca construir o perfil dos sujeitos pesquisados, tanto em âmbito 

individual como coletivo. Entre as características desse perfil, visamos identificar questões 

biográficas (idade, família, gênero etc.), culturais, socioeconômicas, de formação e de 

elementos outros advindos da construção das narrativas. Souza (2014) recomenda que, 

durante o processo de mapeamento inicial de significações e unidades temáticas, o 

pesquisador realize uma escuta atenta e sensível em que possa extrair das singularidades de 

cada história de vida o objeto específico da pesquisa. 

A construção de unidades de análise temática (UAT) visando à análise compreensiva-

interpretativa é realizada no segundo tempo, Tempo II: Leitura temática ou unidades de 

análise temática (UAT)/descritiva, sendo que este momento está vinculado às leituras 

cruzadas do Tempo I, visto que é por meio do perfil biográfico do grupo pesquisado e das 

particularidades e subjetividades de cada história que são extraídos significados e 

significantes. Souza (2014, p. 44) destaca que a construção das UAT produz uma reconstrução 

das narrativas partindo-se do pressuposto de representação e agrupamento “a fim de apreender 

sutilezas, o indizível, as subjetividades, as diferenças e as regularidades históricas que 

comportam e contêm as fontes (auto)biográficas.” 

O mapeamento das UAT ocorre mediante a percepção de regularidades, 

irregularidades, recorrências e referências socioculturais advindas com o processo de leitura 

cruzada, leitura analítica e leitura compreensiva-interpretativa, devendo tais procedimentos 

metodológicos estar acompanhados da ética do pesquisador (SOUZA, 2014). 

As leituras e releituras das narrativas e dos agrupamentos de UAT, bem como das 

demais fontes que são realizadas com possibilidade de triangulações entre as produções do 

corpus com questões relacionadas ao trabalho docente, cotidiano escolar, percursos 

formativos, aprendizagens e experiências ocorrem no Tempo III: análise interpretativa-

compreensiva. 
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Clandinin e Connely (2011) abordam a transição do encerramento da construção dos 

textos de campo para a composição do texto da pesquisa como um momento de reconstrução 

complexa, pois se inicia a fase em que buscamos sentidos e significâncias sociais e são esses 

aspectos que formam a análise e interpretação do trabalho. Inicialmente, é recomendada a 

organização do corpus produzido, haja vista contextos, temáticas e datas em que foram 

compostos, a fim de facilitar e dinamizar as leituras, pois esse é um processo que demanda 

muito do pesquisador, em especial, por ser uma fase em que prevalece tensão e incerteza. 

Ampliando a discussão sobre o momento da composição do texto da pesquisa, os 

autores acima citados mencionam a tensão associada ao falar aos nossos leitores, de como 

consideramos ou não nossa audiência, a preocupação de capturarmos a voz dos participantes e 

a tensão de como situar nossa pesquisa. Assim, “Seguindo a noção de espaço tridimensional 

da pesquisa narrativa, o escritor tenta compor um texto olhando retrospectiva e 

prospectivamente, introspectiva e extrospectiva, situando a experiência dentro de um lugar” 

(CLANDININ; CONNELY, 2011, p. 187). 

Uma característica recorrente no momento da produção do texto da pesquisa está 

relacionada às múltiplas vozes que acompanham essa construção, pois o pesquisador depara-

se com a necessidade de expressar sua própria voz, não se esquecendo de que analisa textos 

com as vozes dos sujeitos participantes e ao mesmo tempo pode contemplar a voz do público. 

Nessa vertente, é necessário considerarmos as vozes ouvidas e não ouvidas, ou seja, 

contemplarmos, no texto da pesquisa, as vozes e silêncios múltiplos presentes nos textos de 

campo. No entanto, o pesquisador deve ser cauteloso para não construir um texto fragilizado 

que contemple, por um lado, sua forte subjetividade a ponto de obscurecer o ponto de vista 

dos participantes e, por outro, não permitir que outros textos e teorias assinem o texto do 

autor, tornando-o, portanto, com autoria fragilizada (CLANDININ; CONNELY, 2011). 

Assim, primamos por contemplar um olhar cauteloso no processo de análise dos dados 

produzidos para a construção do texto da pesquisa visando contemplar a visão dos sujeitos 

participantes também nessa etapa que abarca interpretação e subjetividade.  

Ao realizarmos a análise dos questionários, buscamos encaixar o entendimento das 

informações em harmonia com aspectos explicitados nas entrevistas narrativas. Nesse sentido, 

foi possível esclarecermos a instituição e o ano de formação inicial, tempo de docência em 

diferentes instituições e conhecimentos vinculados ao ensino da Língua Inglesa no IFNMG – 

campus Salinas, como, por exemplo, a utilização do material didático, os objetivos de ensino 

e os aspectos relacionados à aprendizagem docente. 
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2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: O 

ENCONTRO COM ESTRADAS PERCORRIDAS 

 

 
I never teach my pupils, I only attempt to provide the 

conditions in which they can learn.
3
 (Albert Einstein) 

 

 

Ensinar um idioma estrangeiro no contexto da escola pública no Brasil não é uma tarefa 

fácil, pois vários fatores contribuem para que o ensino e a aprendizagem do idioma ocorram de 

forma insatisfatória. A literatura sobre a ineficácia do ensino de idiomas é extensa. Trabalhos 

que remetem à formação deficitária do professor, à falta de consciência e motivação do aluno, 

às crenças de que ensinar na escola pública não funciona, à falta de políticas públicas para 

melhorar o ensino, à escassez de recursos didáticos, ao grande número de alunos na sala de aula, 

e assim por diante. Não ficaremos, portanto, na vertente de buscar um “bode expiatório” (culpar 

o professor, o aluno, o governo) nem no campo neutro da inocência (ninguém é culpado e 

instaura-se a política da carnavalização e manutenção do sistema), como salienta Leffa (2011). 

Acreditamos na possibilidade de encontrarmos soluções plausíveis para ensinar 

línguas estrangeiras com mais qualidade no contexto da escola pública quando pensamos no 

ensino do idioma como uma atividade orientada por objetivos (LEFFA, 2011) e como um 

campo de mobilização de conhecimentos e saberes específicos (SHULMAN, 1987; 

ALMEIDA FILHO, 2002; GAUTHIER, 2006). Em outras palavras, é necessário 

compreendermos os objetivos das nossas práticas de ensino do Inglês, como disciplina, no 

contexto em que atuamos, os objetivos dos alunos que frequentam a escola e os objetivos 

esperados pela sociedade sobre nosso ofício. Ademais, precisamos entender quais 

conhecimentos ou saberes utilizamos e necessitamos aprofundar, a fim de orientarmos nossas 

práticas de ensino do idioma. 

Nessa perspectiva, apresentamos a necessidade de as pesquisas buscarem tangenciar 

de forma mais efetiva “o olhar e as vozes dos professores” provenientes das suas histórias de 

vida vinculadas às experiências de aprendizagem do idioma, pois muitas vezes a forma como 

conduzimos nossas escolhas de como ensinar reside em um construto pessoal que se iniciou 

na própria relação de aprendizagem que estabelecemos com o idioma. Assim, antes de 

percorrermos o caminho para adentrarmos na subjetividade docente buscando em suas 

                                                           
3
 “Eu nunca ensino meus alunos, apenas tento prover as condições necessárias para que eles possam aprender” 

(tradução nossa). 
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narrativas a compreensão de suas experiências de aprendizagens e abordagens de ensino, 

iniciaremos uma discussão sobre a história do ensino de Língua Inglesa no Brasil. 

 

2.1 Ponto de partida: o ensino da Língua Inglesa e os documentos oficiais 

 

Iniciamos este subtema com uma discussão acerca do ensino do Inglês nas escolas 

regulares no Brasil, buscando nas leis implantadas subsídios para entendermos o ensino de 

línguas estrangeiras nas escolas no decorrer dos anos. Segundo Chagas (1967 apud PAIVA, 

2003, p. 54), o ensino oficial de línguas estrangeiras iniciou-se com a criação do colégio 

Pedro II em 1837. As línguas denominadas modernas – o Inglês, o Francês e o Alemão – 

passaram a ser de caráter obrigatório; também de caráter obrigatório as línguas clássicas – 

latim e grego –, sendo o italiano facultativo.  

No decorrer da história, Paiva (2003) salienta que o Francês ocupou uma ligeira 

vantagem com relação ao Inglês, visto que a cultura e a ciência brasileiras sofriam forte 

influência da França, tendo isso mudado na década de 1920, com a chegada do cinema falado 

e o fortalecimento da influência do Inglês após a Segunda Guerra Mundial, com a 

dependência cultural e econômica dos Estados Unidos. 

Os estudos de Paiva (2003) indicam que as Leis de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDBEN) de 1961 e 1971 retiraram a obrigatoriedade do ensino de Língua Estrangeira (LE) 

do ensino, deixando facultativa aos estados a opção de inserção da LE nos currículos. 

Segundo a autora, a partir da década de 1960, cresceu a opção pelo Inglês e observou-se “uma 

explosão de cursos particulares de inglês a partir da intensificação do senso comum de que 

não se aprende língua estrangeira nas escolas regulares” (PAIVA, 2003, p. 54). Assim, na 

opinião da autora, as políticas públicas para o ensino de LE contribuíram para que esta se 

desenvolvesse como uma disciplina de caráter inferior nas escolas regulares.  

Constatamos que a LDB (BRASIL, 1961) no art. 40 estabeleceu que o Conselho 

Federal de Educação e os Conselhos Estaduais organizassem a distribuição das disciplinas 

obrigatórias e escolhessem livremente duas disciplinas optativas para comporem o currículo. 

Dessa forma, o ensino da língua estrangeira perdeu seu espaço na matriz curricular das 

escolas e consequentemente sua relevância, sendo muitas vezes caracterizado como apenas 

um extra para o aluno. 

Com relação à carga horária de ensino, Leffa (1999) menciona que em 1961 houve 

uma redução de 2/3 na carga horária de ensino de LE. Em 1971, ocorreu a redução de um ano 

escolar, passando de 12 para 11 anos e isso teve um grande impacto sobre o ensino de LE, 
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pois muitas escolas optaram por retirar esse ensino do 1º grau (Fundamental) e destinaram 

apenas uma hora semanal para o ensino de LE no 2º grau (Ensino Médio), às vezes durante 

apenas um ano (LEFFA, 1999). Em 1976, a LE passou a ter um significado relevante 

novamente com a Resolução nº 58, de 1º de dezembro, que estabeleceu o estudo da LE 

moderna como parte do núcleo comum e com obrigatoriedade para o 2º grau. Para o 1º grau, 

no entanto, houve apenas uma recomendação do ensino, ficando este a cargo das escolas que 

tivessem condições de fazê-lo. 

No primeiro Encontro Nacional de Política de Ensino de Línguas (I ENPLE), 

promovido pela Associação de Linguística Aplicada do Brasil (ALAB), em 1996, foi 

divulgada a Carta de Florianópolis, que propôs um documento para que a aprendizagem de 

línguas no país ocorresse de forma a contemplar a formação integral do aluno. Finalmente, em 

dezembro de 1996, a LDBEN (BRASIL, 1996) trouxe o ensino de LE como disciplina 

obrigatória a partir da quinta série do Ensino Fundamental. No Ensino Médio, houve uma 

mudança significativa por trazer a possibilidade de inclusão além de uma língua estrangeira 

obrigatória, uma segunda de caráter optativo. No entanto, a Lei nº 13. 415, de 16 de fevereiro 

de 2017, alterou novamente a lei de 1996 com relação ao currículo do Ensino Médio, 

incluindo o estudo da Língua Inglesa como obrigatório e a oferta de uma segunda língua, 

preferencialmente o Espanhol, em caráter optativo, de acordo com a disponibilidade de oferta 

da instituição de ensino. Consideramos que essa mudança representou uma perda para o 

ensino de línguas estrangeiras nas escolas públicas de Ensino Médio, pois nos posicionamos a 

favor de políticas de ensino que promovam mais oportunidades de aprendizagem e não 

diminuam tais oportunidades. 

Apesar de o cenário instaurado a partir da lei de 1996 ter garantido o ensino da língua 

estrangeira nas instituições escolares em caráter obrigatório, os anos posteriores revelaram 

que houve negligência com relação à criação de políticas públicas que pudessem contribuir 

para que o ensino de línguas ofertado ocorresse com mais qualidade. Isso ficou evidente nos 

problemas apontados: pouca carga horária, grande quantidade de alunos em sala, falta de 

material e recursos didáticos, falta de professores qualificados e a própria desvalorização da 

disciplina nas escolas (BRASIL, 2000). 

Com o passar dos anos, no entanto, mudanças gradativas e significativas ocorreram, a 

fim de proporcionar um ensino de mais qualidade nas escolas públicas. Nesse sentido, citamos 

Paraquett (2009), quando aponta os PCN (2000) e as Orientações Curriculares (2006) como 

documentos que se preocuparam em ressaltar a aprendizagem de línguas em seu caráter 

político e humanístico. Em especial as OCEM (2006), que posicionaram a aprendizagem de 
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línguas estrangeiras visando atender uma sociedade marcada por diferenças sociais e não 

apenas como veículos para saciar necessidades imediatistas da era tecnológica ou para o 

mercado de trabalho (PARAQUETT, 2009). 

Essa visão dos documentos oficiais remete-nos novamente aos objetivos do ensino de 

línguas estrangeiras como disciplinas. Em momento anterior, posicionamos a necessidade de 

os docentes compreenderem o ensino do idioma como uma atividade orientada por objetivos 

(LEFFA, 2011). Assim, acreditamos que, quando o professor de línguas estrangeiras busca 

entender os objetivos expressos nesses documentos, seja durante a formação inicial ou 

posteriormente, isso se torna evidente nas aulas, ou seja, o ensino não se limita a mera 

transmissão de conteúdo da língua, mas cumpre um objetivo maior de contribuir para a 

formação dos indivíduos, ajudando-os na construção de um posicionamento crítico diante da 

realidade apresentada. 

Outro aspecto que colaborou para o avanço do ensino de línguas estrangeiras nas 

escolas públicas foi a inclusão do material didático no PNLD-2011 LEM, uma conquista que 

contribuiu para sanar a dificuldade encontrada por muitos professores sobre a condução das 

aulas. Jorge e Tenuta (2011, p. 127) salientam que “a distribuição do LD ao aluno 

potencializa a criação de uma „agenda‟ de objetivos para que se alcance uma melhor 

qualidade relativa ao ensino de língua estrangeira”. Nesse contexto, as autoras afirmam que a 

distribuição do material contribui significativamente para a organização e o planejamento do 

professor, pois são demarcados papéis mais claros sobre professor e aluno no processo 

ensino-aprendizagem, conduzindo, assim, a aprendizagens mais significativas. 

Acreditamos que seja necessária a consolidação de outras políticas de incentivo ao 

ensino de línguas estrangeiras nas escolas, a fim de aprimorar a qualidade de ensino. 

Reconhecemos, no entanto, que o LD representou um grande avanço, em especial porque o 

trabalho com o livro didático na proposta do PNLD 2011 trouxe a concepção de ensino da LE 

por meio da integração das quatro habilidades, privilegiando-se a comunicação e expressão. 

Todavia, entendemos que apenas o fato de o material didático ser disponibilizado aos alunos 

não garante o efetivo processo de ensino e aprendizagem do idioma. Cabe aqui ressaltar 

também que existem, neste momento, as tomadas de decisões sobre o que ensinar e como 

utilizar as atividades propostas dos livros, ou seja, a interferência da subjetividade do 

professor sobre o que considera relevante diante da realidade contextual. Não entendemos a 

subjetividade como algo negativo que deva ou possa ser abolido, mas acreditamos na 

importância de buscarmos entender a base como a subjetividade se constitui a partir dos 

relatos docentes sobre suas próprias aprendizagens e experiências com o idioma, pois esse 
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entendimento pode acarretar contribuições relevantes tanto para os docentes envolvidos no 

estudo como para outros docentes refletirem sobre suas abordagens de ensino. 

 

2.2 Um universo a ser explorado: compreendendo o ensino da Língua Inglesa a partir de 

métodos, abordagem comunicativa e avanços 

 

Falar sobre o ensino da Língua Inglesa envolve entendermos alguns aspectos 

conceituais sobre as estratégias de abordagem do idioma. Nesse sentido, vale lembrar que, em 

busca de aperfeiçoar a qualidade do ensino de línguas, vários estudiosos, como linguistas, 

linguistas aplicados e sociolinguistas, empenharam-se no entendimento sobre como as línguas 

são aprendidas, como uma língua é representada e organizada na memória e como está 

estruturada (RICHARDS; RODGERS, 2001). Esses estudos conduziram à formulação de 

princípios, teorias e fundamentos de como abordar o ensino da língua de forma mais eficaz 

por meio dos chamados métodos e abordagens. Sobre a conceituação e diferenciação dos 

métodos e abordagens, optamos pela definição de Richards e Rodgers (2001), que apresentam 

abordagem como o conjunto de crenças e princípios que constituem a base para o ensino de 

línguas. Nesse sentido, o autor exemplifica como abordagem, entre outros: a) ensino 

comunicativo de línguas; b) ensino de línguas baseado em competências; c) instrução baseada 

no conteúdo; d) aprendizagem cooperativa; e) abordagens lexicais; f) inteligências múltiplas; 

g) abordagem natural. 

O método, em contrapartida, é definido como um modelo de instrução específica ou 

sistematizada em uma teoria de linguagem e aprendizagem de línguas. Assim, apresenta 

detalhadamente especificações sobre o conteúdo, papel dos professores, papel dos alunos, 

técnicas e procedimentos de ensino. Entre os exemplos citados pelo autor estão: o método 

audiolingual; o modo silencioso e o ensino de línguas situacional. 

Na tentativa de entender como o ensino da Língua Inglesa ocorreu no contexto das 

escolas regulares no Brasil, decidimos apresentar um percurso histórico sobre esse processo 

de ensino, buscando conexões com as características dos métodos e abordagens utilizadas. 

Nesse sentido, Leffa (1999, p. 4) aponta que, durante o Império, “a metodologia para o ensino 

das chamadas línguas vivas era a mesma das línguas mortas: Tradução de textos e Análise 

gramatical”. Esse era o chamado Grammar-translation Method. A definição e as 

características desse método são assim expressas: 
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Grammar Translation Method is a way of studying a language that approaches the 

language first through detailed analysis of its grammar rules, followed by 

application of this knowledge to the task of translating sentences and texts into and 

out of the target language… Reading and writing are the major focus; little or no 

systematic attention is paid to speaking or listening (RICHARDS; RODGERS, 

2001, p. 5-6).
4
 

 

Dessa forma, podemos afirmar que o método que deu início ao ensino de línguas no 

Brasil tinha como foco as habilidades de leitura e escrita, sendo a audição e a fala habilidades 

pouco trabalhadas. Ainda hoje é possível encontrarmos resquícios deste modelo quando a 

prática dos professores fica centralizada no trabalho com textos e nas estruturas gramaticais 

desvinculadas do contexto. 

Em 1931, houve uma mudança significativa na metodologia de ensino da LE por ter 

sido introduzido um método já usado na França, o Método Direto. O Colégio Pedro II foi o 

pioneiro na aplicação do Método Direto e realizou mudanças estruturais e metodológicas 

significativas para o ensino, como, por exemplo, divisão das turmas, renovação de materiais e 

contratação de novos professores (LEFFA, 1988). O Método Direto, como salientado por 

Larsen-Freeman (2000), tinha uma regra básica de não permitir a tradução. O aluno deveria 

aprender a pensar na língua-alvo. Paiva (2015) confirma o registro de um livro encontrado no 

Colégio Pedro II adotado pela instituição em 1939, An English Method. Alguns princípios do 

Método Direto, segundo a autora: 

 

A abordagem direta tinha como princípios a exclusão da língua materna; o ensino de 

vocabulário mediado por mímicas, figuras e objetos da própria sala de aula; e a 

aprendizagem indutiva da gramática, ou seja, a não explicitação de regras 

gramaticais (PAIVA, 2009, p. 327). 

 

Ao analisarmos os princípios do Método Direto, notamos que este método significou 

um rompimento com o modelo então vigente e muitos dos princípios passaram a ser utilizados 

por muitos anos, inclusive em abordagens recentes é possível percebermos características que 

retomam o Método Direto. 

Leffa (1988) menciona que, durante a Reforma Capanema, nos anos 1940 a 1950, o 

Brasil viveu os chamados anos dourados de ensino de LE, visto que os alunos saíam da escola 

lendo e apreciando livros de literatura das línguas ensinadas. Nesse sentido, é importante 

destacar que quatro línguas eram ensinadas na Educação Básica (Ginásio ao Científico): 

                                                           
4
 “O método de Gramática - Tradução é uma forma de estudar a língua por meio de uma abordagem da língua 

primeiramente pela análise detalhada das suas regras gramaticais, seguindo a aplicação desse conhecimento a 

exercícios de tradução de frases e textos dentro e fora da língua-alvo... Leitura e escrita são o foco principal, 

pouca ou nenhuma atenção sistemática é dada à fala ou audição” (RICHARDS; RODGERS, 2003, p. 5-6, 

tradução nossa). 
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Latim, Francês, Inglês e Espanhol. A metodologia, nesta época, era recomendada pelo 

Ministério da Educação (MEC), a sugestão era a aplicação do Método Direto. Houve nesse 

período uma preocupação metodológica com ênfase em um ensino prático, mas reconhecia-se 

também a necessidade de objetivos educativos e culturais. Leffa (1999) detalha a orientação 

da aplicação pedagógica em sala de aula: 

 

O vocabulário seria escolhido pelo critério de frequência: a leitura deveria iniciar-se 

por manuais “de preferência ilustrados” dentro e fora da sala de aula, começando 

com “histórias fáceis” e progredindo até a leitura de obras literárias completas; os 

recursos audiovisuais, desde giz colorido, ilustrações e objetos até discos gravados e 

filmes são amplamente recomendados (LEFFA, 1999, p. 10). 

 

Embora a metodologia proposta baseada no Método Direto tenha sido a recomendação 

do Ministério da Educação, Leffa salienta que houve uma substituição do método em sua 

aplicação na sala de aula, pois o que parece ter acontecido foi “uma versão simplificada do 

método de leitura, usado nos Estados Unidos” (LEFFA, 1999, p. 11). 

A partir da década de 1950, no Brasil, houve também a inserção de materiais didáticos 

inovadores, como o Spoken English, que enfatizava a oralidade. Muitos outros materiais 

didáticos foram introduzidos no país, acompanhando as evoluções tecnológicas. 

Paiva (2009) relata que, no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, o método 

audiolingual chegou ao Brasil por meio de materiais importados e destaca a importância da 

professora Solange Ribeiro de Oliveira, da UFMG, por ter produzido um material didático 

completo e inovador que passou a ser utilizado por diversas instituições de ensino no território 

nacional. Sobre o material, Paiva afirma: 

 

A coleção de Solange ignorava a rigidez metodológica e introduzia a leitura já na 

segunda unidade do livro 1. Ela reconhecia, no livro do professor, a importância da 

oralidade, mas argumentava que para o contexto brasileiro a leitura era a atividade 

mais útil. Isso, no entanto, não a fez trilhar pelos caminhos do extremismo como 

aconteceu com outros professores renomados que pregavam o foco exclusivo na 

leitura e o fazem até hoje (PAIVA, 2009, p. 330). 

 

O método audiolingual, baseado em conceitos estruturalistas e behavioristas, cujas 

raízes retomavam o Método Direto, surgiu com os americanos durante a Segunda Guerra 

Mundial, devido à necessidade do exército americano de produzir falantes fluentes em várias 

línguas estrangeiras. A ênfase no ensino do método audiolingual era o discurso, a fala 

baseava-se no pressuposto de que aprendemos a falar antes de escrever e que, portanto, o 

ensino deveria focar a língua. Outra teoria que caracterizava este método era a teoria 

behaviorista de estímulo-resposta, na qual a resposta positiva deveria ser reforçada, a fim de 
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produzir um hábito, e a resposta negativa desencorajada, para que não se repetisse 

(RICHARDS; RODGERS, 2001). 

O método audiolingual tornou-se comumente utilizado em institutos de idiomas que 

baseavam o ensino na memorização de diálogos, práticas repetitivas de exercícios chamados 

drills e aprendizagem de palavras em um contexto linguístico cultural. Almeida (2012, p. 336) 

confirma essa característica da seguinte forma: “[...] because before the decade of 1980, 

almost every single language institute in Brazil based its teaching upon the premises of the 

audio lingual method. Even today, a great many of them continue to do so.”
5
 

Segundo Leffa (2008), muitas críticas surgiram com relação ao método audiolingual, 

mas nenhuma proposta de metodologia melhor foi apresentada. Outros métodos surgiram 

após o método audiolingual, como o método de Asher, o método silencioso e outros. Almeida 

(2012) sugere que, a partir da década de 1980, as práticas pedagógicas nas escolas estavam 

voltadas para um perfil estruturalista no qual predominava o Inglês para fins específicos ou 

Abordagens Comunicativas. A Abordagem Comunicativa, fruto do trabalho de linguistas 

aplicados britânicos que focavam em conceitos alternativos para o currículo, marcou uma 

mudança de paradigma no ensino de línguas. Alguns princípios baseados na interpretação de 

Finocchiaro e Brumfit (1983) sobre a Abordagem Comunicativa são: 

1. O sentido é essencial. 

2. Aprendizagem da língua é para comunicação. 

3. Tentativas de comunicação devem ser estimuladas desde o início. 

4. A competência comunicativa é o objetivo a ser alcançado. 

5. A contextualização é um preceito básico. 

6. Qualquer dispositivo que ajude os estudantes é aceitável – variando de acordo 

com a idade, interesse etc. 

7. Os professores ajudam os estudantes visando motivá-los a trabalhar com a língua. 

8. Espera-se que os alunos interajam com outras pessoas, seja por meio de trabalhos 

em dupla, em grupo ou na escrita de textos. 

As características mais destacadas da Abordagem Comunicativa, como salienta Leffa 

(1988), são a ênfase na comunicação, na qual se privilegia o desenvolvimento de saber usar a 

língua para se comunicar, e o uso autêntico de materiais. O objetivo do ensino da língua, na 

Abordagem Comunicativa, é desenvolver aquilo que Hymes (1972) chama de competência 

                                                           
5
 “[...] porque, antes da década de 1980, quase todo instituto de línguas no Brasil baseava o ensino nas premissas 

do método audiolingual. Até mesmo hoje, grande parte deles continua a fazer dessa forma” (ALMEIDA, 2012, 

p. 336, tradução nossa). 
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comunicativa. Na perspectiva de Hymes (1972), ao adquirir a competência comunicativa, o 

indivíduo adquire conhecimento e habilidades relacionadas ao que é formalmente possível, 

provável, adequado ao contexto e de fato realizável no campo linguístico. Nesse sentido, as 

atividades de aprendizagem compatíveis visam à comunicação mediante a troca de 

informações, negociação de significados e interação. Richards e Rodgers (2001) relatam que 

os princípios gerais da Abordagem Comunicativa foram adotados e reformulados em outras 

práticas de ensino que afirmam manter os princípios básicos da Abordagem Comunicativa.  

A influência da Abordagem Comunicativa nas práticas de ensino dos professores nas 

escolas regulares ficou evidente a partir da preocupação em ensinar o idioma com o objetivo 

de levar o aluno a se comunicar na língua-alvo. Almeida (2012) confirma esse fato ao 

mencionar que o conceito de muitos professores sobre os objetivos de ensinar Inglês nas 

escolas é influenciado pela forma como aprenderam Inglês nas escolas de idiomas, ou seja, 

acreditam que o objetivo principal é o de promover a habilidade de speaking. Não podemos 

desconsiderar que as aprendizagens oriundas desses contextos formativos influenciam as 

abordagens escolhidas sobre o que e como ensinar o idioma nas escolas. 

Imaginamos a ansiedade e a frustração que possivelmente permeavam as práticas dos 

professores de Língua Inglesa na década de 1980 e nos anos iniciais da década de 1990, uma 

vez que a formação na maioria dos cursos de graduação em Letras consistia em licenciatura 

dupla, sendo o foco principal a Língua Portuguesa e limitado o ensino da língua estrangeira. 

Além disso, não contavam com o suporte do material didático nas escolas públicas, fator 

indicador de que muitas vezes o planejamento sobre o que ensinar ficava à mercê dos 

materiais didáticos disponíveis aos quais os professores tinham acesso. 

Com relação aos materiais didáticos para aprendizagem do Inglês, Paiva (2015) 

menciona algumas coleções que chegaram ao Brasil por volta de 1977 que claramente 

explicitavam o foco da aprendizagem da língua para comunicação, revelando a influência da 

Abordagem Comunicativa. 

Leffa aponta que, em 1996, com a obrigatoriedade da inserção da LE no currículo 

comum, houve um abandono da ideia “de um único método certo, já que o ensino será 

ministrado com base no princípio do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas” 

(LEFFA, 1999, p. 15). Em 1999, foram criados os PCNEM (BRASIL, 2000), que serviram 

para orientar o ensino de línguas estrangeiras nas escolas. Esse documento recebeu várias 

críticas, em especial por apresentar uma proposta de ensino da língua com foco na habilidade 

de leitura. A justificativa para o ensino da língua estrangeira priorizando a leitura pautou-se na 
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concepção de aplicabilidade, tendo em vista a quantidade dos alunos em sala de aula e 

visando atender ao objetivo social da escola. 

A controvérsia gerada a partir dos PCN (BRASIL, 2000) trouxe uma discussão em 

torno do ensino de línguas estrangeiras nas escolas sobre o que deveria ser priorizado na sala 

de aula. Ao passo que o texto dos PCN (BRASIL, 2000) sugere a ênfase na leitura, muitos 

professores e estudiosos entenderam que o documento sugeriu uma orientação restritiva ou 

limitada para o ensino de línguas nas escolas regulares. 

Em 2006, foi publicado um novo documento, a fim de nortear a condução do ensino 

de línguas estrangeiras no país: as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, OCEM 

(BRASIL, 2006). Esse documento salienta que “o valor educacional da aprendizagem de uma 

língua estrangeira vai muito além de meramente capacitar o aprendiz a usar uma determinada 

língua estrangeira para fins comunicativos” (BRASIL, 2006, p. 92). Assim, há a sugestão de 

que o professor de língua estrangeira busque contemplar uma abordagem do Inglês que 

ultrapasse a transmissão do idioma, mas que contemple o conceito de cidadania. As 

habilidades de comunicação oral, leitura e prática escrita são entendidas em uma “visão 

alternativa de heterogeneidades abertas e sócio-culturalmente contextualizadas” (BRASIL, 

2006, p. 110). Dessa forma, as OCEM (BRASIL, 2006) sugerem o desenvolvimento das 

habilidades a partir de temas.  

Nessa perspectiva, o professor de Inglês busca contemplar o conceito de cidadania e 

ao mesmo tempo ensinar o idioma por meio de uma abordagem intercultural. Essa abordagem 

de ensino contribui para que os estudantes do idioma entendam modelos e identidades e 

aprendam a se posicionar diante dessas identidades (HALL, 2012). A abordagem intercultural 

baseia-se no entendimento do Inglês como idioma desterritorializado, ou seja, desprendido de 

suas raízes e utilizado por falantes de diferentes línguas maternas (OTRIZ, 2006). Tal 

entendimento relaciona-se também ao aspecto da globalização e do uso do Inglês como língua 

franca, como apontado por Siqueira e Barros (2013). 

Richards e Rodgers (2001), ao conceituarem a era pós-métodos, apontam para a 

natureza generalizada das abordagens, que, por não possuírem uma aplicação clara dos 

pressupostos e princípios em sala de aula, contribuem para que muito do ensino seja baseado 

na interpretação, habilidade e expertise individual do professor. Nesse sentido, Almeida Filho 

(2002) acrescenta que o docente de LE constrói sua abordagem de ensino por meio do 

conhecimento implícito, ou seja, as intuições, crenças e experiências, e do conhecimento 

teórico. Entendemos, assim, que muito da prática de ensino de línguas estrangeiras nas 

escolas permanece implicado com a subjetividade docente. 
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Tardif (2011, p. 230) aborda a necessidade de registrarmos “o ponto de vista dos 

professores, ou seja, sua subjetividade de atores em ação, assim como os conhecimentos e o 

saber-fazer por eles mobilizados na ação cotidiana.” Assim, ao ouvirmos das docentes de 

Língua Inglesa sobre seus percursos formativos, suas experiências de aprendizagem e 

histórias de vida, visamos à compreensão da percepção das docentes sobre as práticas de 

ensino desenvolvidas a partir desses elementos. 

Visto que a subjetividade do professor é reconhecida como um aspecto essencial para 

compreendermos o desenvolvimento da prática docente e essa subjetividade pode assumir 

enfoques diferentes, faz-se necessário esclarecermos e definirmos o que entendemos por 

subjetividade. Tardif (2011) discute três grandes orientações teóricas que permeiam os 

trabalhos sobre a subjetividade dos professores. A primeira, de inspiração psicológica, voltada 

para o pensamento e a cognição do professor; a segunda, orientada por uma visão existencial; 

e a terceira, de caráter social. O enfoque da subjetividade nesta pesquisa configura-se com o 

caráter existencial, pois percebemos a importância e influência das histórias de vida dos 

docentes e das experiências vividas na prática cotidiana e, ao mesmo tempo, contemplamos o 

conceito de identidade profissional contextualizada na prática social. Nessa ótica, 

concordamos com Tardif (2011, p. 232), quando comenta que o professor “aborda a sua 

prática e a organiza a partir de sua vivência, de sua história de vida, de sua afetividade e de 

seus valores. Seus saberes estão enraizados em sua história de vida e em sua experiência no 

ofício de professor”. 

Essa discussão leva-nos a considerar que o ensino de língua estrangeira no contexto de 

escolas regulares do Brasil na atualidade não se vincula a um método ou abordagem 

específica de ensino, pois a subjetividade docente parece orientar a melhor forma de conduzir 

as práticas de ensino do idioma Inglês. Alguns estudiosos, como Richards e Rodgers (2001) e 

Kuramadivelu (2008), também compartilham desse pensamento de que vivenciamos a era 

pós-métodos e que o método ideal ocorre no contexto específico de ensino, onde várias 

abordagens e conhecimentos são utilizados. Entendemos que a subjetividade influencia as 

escolhas sobre o que ensinar e como ensinar, assim, a história de vida do docente, as 

experiências de aprendizagem do idioma, bem como o percurso profissional, contribuem 

fortemente para o desempenho em sala de aula. Mesmo tendo a seu dispor materiais didáticos 

que tendem a direcionar para certas abordagens, o professor é quem determina o que e como 

ensinar. Ressaltamos, assim, a necessidade de analisarmos o ponto de vista dos professores, o 

relato da história de vida imbricado com os processos de aprendizagens e o caminho que 

escolhem percorrer no ensino do idioma.  
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2.3 Uma pausa para o conceito de identidade  

 

A necessidade de introduzirmos essa temática pauta-se no entendimento de que, ao 

buscarmos uma compreensão da história e experiência das professoras, precisamos refletir 

também sobre as características conceituais da identidade, pois essa questão está presente nos 

discursos delas. Consideramos pertinente, portanto, abordarmos o conceito de identidade a 

que nos referimos a partir dos pressupostos de Dubar (2005), Hall (2006) e Silva (2000). Para 

Dubar (2005), a definição de identidade está ligada a um caráter dual de identidade para si e 

para o outro. Nesse sentido, as identidades para si e para o outro constituem-se como 

inseparáveis e possuem uma ligação problemática, pois a percepção que temos de nós 

mesmos completa-se a partir do olhar dos outros e a forma que temos para compreender as 

observações atribuídas a nosso respeito é a comunicação, pois não podemos estar no 

pensamento do outro. Essa relação constitui-se problemática pela incerteza presente na 

comunicação. Assim, Dubar afirma: “Eu nunca posso ter certeza de que minha identidade 

para mim mesmo coincida com minha identidade para outro. A identidade nunca é dada, ela 

sempre é construída e deverá ser (re)construída em uma incerteza maior ou menor e mais ou 

menos duradoura” (DUBAR, 2005, p. 135). 

Consideramos, assim como Dubar (2005), a concepção de identidade de si e para o 

outro como um processo sociológico, construído a partir da interação. Nessa perspectiva, a 

identidade apresenta-se como “o resultado a um só tempo estável e provisório, individual e 

coletivo, subjetivo e objetivo, biográfico e estrutural dos diversos processos de socialização 

que, conjuntamente, constroem os indivíduos e definem as instituições” (DUBAR, 2005, p. 

136). As nuances relacionadas ao entendimento da identidade na perspectiva sociológica 

fogem ao padrão de identidade fechada e imutável como proposto no modelo cartesiano.  

Hall (2006) concebe a identidade com as mesmas características de inconstância, 

antagonismo e fragmentação e agrega a relação do indivíduo com a cultura. O autor apresenta 

um conceito de identidade relacionado ao sujeito pós-moderno (HALL, 2006).  

Corroborando esse pensamento, Silva (2000) aponta para a identidade em uma relação 

inseparável com a diferença, sendo que ambas são frutos de atos da criação linguística, ou 

seja, não são coisas que simplesmente estejam aí, esperando ser reveladas ou descobertas, 

respeitadas ou toleradas, mas são produzidas pelo mundo cultural e social. Concebemos 

assim, a identidade dos docentes de Língua Inglesa com algumas características da 

linguagem. Silva (2000) esclarece que, na linguagem, o signo remete-nos à presença, à marca 
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ou ao traço de um conceito abstrato ou concreto e que, nessa representação do que é, reside 

também a diferença do que não é. Assim, as características de indeterminação e instabilidade 

presentes na linguagem são estendidas à identidade e diferença, tornando impossível uma 

fixação da identidade, pois esta, assim como a linguagem, está sempre escapando. 

Silva (2000) lembra-nos que a identidade e a diferença, na teoria cultural 

contemporânea, encontram-se relacionadas aos sistemas de representação pós-estruturalista, 

ou seja, uma representação equivalente a um sistema de significação, uma atribuição de 

sentido indeterminada, arbitrária e ligada às relações de poder. Visto que representar implica 

remeter a um significado, questionar a identidade significa também questionar os sistemas de 

representação que lhe dão suporte e sustentação (SILVA, 2000). 

Essas características relacionadas ao conceito de identidade apresentadas pelos autores 

ajudam-nos na compreensão da representação de identidade apontada nas narrativas das 

docentes de Língua Inglesa. Nesse sentido, entendemos que a identidade construída a partir 

das experiências e dos percursos formativos docentes sofre alteração por meio da percepção 

do outro, ou seja, além da representação desenvolvida em nível individual, há também o 

posicionamento de outros sujeitos da comunidade escolar: os alunos, os colegas de trabalho e 

da supervisão de ensino. 

 

2.4 Uma rota possível: objetivos do ensino de língua estrangeira nas escolas regulares 

 

Os documentos oficiais sempre deixaram evidente a preocupação em estabelecer 

claramente sugestões de objetivos a serem alcançados no ensino da língua estrangeira, por 

exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN+ Ensino Médio (BRASIL, 2002) 

destacaram a necessidade do ensino de línguas estrangeiras mediante o desenvolvimento dos 

três níveis de competência: interativa, gramatical e textual, com ênfase na leitura. 

 

A competência primordial do ensino de línguas estrangeiras modernas no ensino 

médio deve ser a leitura e, por decorrência, a da interpretação. O substrato sobre o 

qual se apóia a aquisição dessas competências constitui-se no domínio de técnicas de 

leitura – tais como skimming, scanning, prediction – bem como na percepção e na 

identificação de índices de interpretação textual (gráficos, tabelas, datas, números, 

itemização, títulos e subtítulos, além de elementos de estilo e gênero) (BRASIL, 

2002, p. 97). 

 

Esse trecho sugere que no Ensino Médio as práticas de ensino das línguas estrangeiras 

modernas deveriam ter como foco principal o desenvolvimento prioritário da leitura, mas não 

desconsidera o trabalho com as outras habilidades. Traçando um paralelo com as Orientações 
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Curriculares de 2006 (BRASIL, 2006), notamos uma preocupação mais abrangente quanto ao 

ensino da língua estrangeira, visto que essas orientações apontaram para o ensino de línguas 

estrangeiras com enfoque nas habilidades de leitura, prática escrita e comunicação oral 

contextualizadas.  

As OCEM (BRASIL, 2006, p. 87) para o ensino de línguas estrangeiras apresentam 

como um dos objetivos do documento “introduzir as teorias sobre a linguagem e as novas 

tecnologias (letramentos, multiletramentos, multimodalidade, hipertexto) e dar sugestões 

sobre práticas de ensino de Línguas Estrangeiras por meio dessas”.  

Segundo esse documento, há diferença entre os objetivos de ensino de línguas nos 

institutos de idiomas, cuja finalidade restringe-se à preocupação em transmitir um 

conhecimento instrumental e focado no conteúdo, e o ensino de línguas estrangeiras na 

instituição escolar, especificamente do Ensino Médio. A proposta sugere que o ensino das 

línguas estrangeiras esteja aliado a uma formação cidadã, ou seja, promover um ensino que 

envolva questões para o desenvolvimento de uma consciência crítica na sociedade. Nessa 

perspectiva, o documento lembra-nos que a disciplina de línguas estrangeiras na escola “visa 

a ensinar um idioma estrangeiro e, ao mesmo tempo, cumprir outros compromissos com os 

educandos, como por exemplo, contribuir para a formação de indivíduos como parte de suas 

preocupações educacionais” (BRASIL, 2006, p. 91). 

Rajagopalan (2011, p. 64) salienta que as escolas de idiomas, diferentemente das 

escolas públicas, “não têm, de modo geral, nenhuma pretensão de participar do contexto 

maior de educação num país. Elas são, antes de qualquer outra coisa, empresas”. Como 

empresas, cumprem metas pontuais e imediatistas. Esse entendimento corrobora as OCEM 

(BRASIL, 2006), que apontam para o objetivo do ensino de línguas estrangeiras nas escolas 

como um ensino que deva ir além da capacitação para fins comunicativos. A contribuição 

valiosa do ensino de línguas estrangeiras, segundo o documento, reside no enfoque do ensino 

com objetivos culturais, educacionais, que valorizem a inclusão, de heterogeneidade da 

linguagem e contextos socioculturais. 

Diante dessas colocações, entendemos que uma condição para que o ensino do Inglês 

como língua estrangeira nas escolas ocorra de forma qualitativa é o conhecimento do professor 

sobre os métodos e metodologias disponíveis, das leis e dos objetivos salientados em 

documentos oficiais, o conhecimento do próprio idioma em um nível de fluência que permita o 

trabalho com as práticas de leitura, comunicação oral e escrita, além do conhecimento da 

própria realidade inserida, nesse sentido os objetivos dos alunos e da disciplina. 
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2.5 Descobrindo o lugar do Inglês nas propostas pedagógicas dos cursos técnicos do 

IFNMG – campus Salinas 

 

Acreditamos que, para compreendermos a subjetividade dos docentes no ensino do 

Inglês por meio dos relatos de aprendizagens das professoras e das experiências de práticas de 

ensino, é essencial conhecermos o contexto em que estão inseridas. Portanto, destinamos este 

tópico para analisarmos alguns aspectos pertinentes ao ensino da Língua Inglesa no campus 

Salinas do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – IFNMG. Inicialmente, destacamos 

que a instituição elaborou o Plano Pedagógico de Curso (PPC), a fim de orientar a prática 

pedagógica dos cursos técnicos de Agropecuária, Agroindústria e Informática integrados ao 

Ensino Médio ofertados no campus Salinas. No próprio documento encontramos a seguinte 

declaração: 

 

A proposta aqui apresentada tem por finalidade retratar a realidade vivenciada pelo 

campus quanto à atualização, adequação curricular, realidade cultural e social, 

buscando garantir o interesse, os anseios e a qualificação da clientela atendida, 

despertando o interesse para o ensino, a pesquisa e a extensão e ainda, ao 

prosseguimento vertical dos estudos (BRASIL, 2014). 

 

Esse documento fornece orientações específicas sobre o contexto do IFNMG – 

campus Salinas e justifica a oferta dos cursos Técnicos de Agroindústria, Agropecuária e 

Informática integrados ao Ensino Médio tendo como base a realidade de abrangência 

socioeconômica da região. O PPC delineia também a organização da matriz curricular bem 

como a carga horária e disciplinas presentes durante os três anos dos cursos. Duas disciplinas 

de línguas estrangeiras estão presentes em caráter obrigatório na primeira série do Ensino 

Médio, Língua Inglesa e Língua Espanhola, ambas com a carga horária de uma aula semanal 

de cinquenta minutos. Ao final da primeira série, os alunos optam pela língua a cujos estudos 

darão continuidade, sendo que na segunda e terceira séries possuem duas aulas semanais 

apenas na língua escolhida. Além disso, o curso de Informática possui na Segunda Série duas 

aulas de Inglês instrumental na matriz curricular da formação Técnica. 

O PPC apresenta as ementas das disciplinas presentes na estrutura curricular dos 

cursos para cada série do Ensino Médio e do curso Técnico. A ementa da disciplina de Língua 

Inglesa na primeira série destaca o desenvolvimento introdutório e o funcionamento da língua. 

Foca a compreensão de textos mediante o estudo de estruturas básicas, bem como o 

desenvolvimento da competência comunicativa. A ementa da segunda série visa ao 

desenvolvimento introdutório da língua, nível II, com o mesmo foco na competência 
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comunicativa em situações reais e com temáticas relacionadas aos cursos técnicos, visando a 

uma integração curricular. O nível III sugere a compreensão textual mediante temas 

transversais e ampliação das competências comunicativas com o estudo de diversos gêneros 

textuais e uso de situações comunicativas linguísticas e socioculturais. 

Notamos que não há uma diferença significativa entre as ementas da disciplina de 

Língua Inglesa nos cursos Técnicos de Agroindústria, Agropecuária e Informática, no entanto, 

cada ementa direciona para uma contextualização com temáticas referentes aos respectivos 

cursos. O enfoque salientado no documento sobre os objetivos do ensino da língua estrangeira 

pauta-se em um ensino do idioma para objetivos comunicacionais e não é feita menção da 

abordagem intercultural ou que contemple a abrangência delineada nas OCEM (BRASIL, 

2006). Confrontando tais objetivos com as narrativas docentes, observamos que há uma 

compatibilidade de objetivos, pois as professoras relataram que trabalham com a Abordagem 

Comunicativa e buscam trabalhar as quatro habilidades com os alunos. 

As professoras de Inglês da instituição utilizam o material didático High up, de autoria 

de Reinildes Dias, Leina Jucá e Raquel Faria (2013), para o Ensino Médio. Em uma visão geral 

da coleção, percebemos que as atividades do material foram elaboradas visando contemplar os 

objetivos delineados nos documentos oficiais brasileiros – Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 2000), Orientações Educacionais Complementares, PCN+ (BRASIL, 2002) e 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006). Notamos, em especial, a 

preocupação do material em estabelecer atividades nas quais os estudantes possam expressar a 

opinião sobre as temáticas propostas. Nesse sentido, a coleção apresenta uma variedade 

significativa de temas e problemáticas da realidade social do país. No entanto, nas narrativas das 

professoras foi salientado que o nível de dificuldade do livro é muito grande. Uma professora 

destacou que os livros apresentam textos longos e além da linguagem dos alunos. Ambas 

reconhecem, no entanto, a relevância do suporte do material didático. 

Uma questão que não podemos deixar de mencionar sobre o ensino de línguas 

estrangeiras no âmbito do IFNMG – campus Salinas, em especial do Inglês, tem sido a 

preocupação em ofertar cursos no Centro de Línguas, que se encontra em fase de estruturação. 

Tais cursos, que são ofertados via edital, visam atender às comunidades interna e externa, com 

o objetivo de ensinar um idioma estrangeiro, como Inglês, Espanhol e Libras. Destacamos que 

os próprios docentes são os responsáveis por desenvolverem tais cursos e a carga horária é 

somada dentro do regime de 40 horas, em dedicação exclusiva. A sala disponibilizada está em 

fase de adaptações tecnológicas. Acreditamos que o Centro de Línguas da instituição possa 

contribuir para o ensino de idiomas com os objetivos que alguns buscam alcançar sobre a 
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competência comunicativa, mas nos posicionamos entendendo que os objetivos do ensino do 

Inglês como disciplina de língua estrangeira no Ensino Médio contemple uma função mais 

abrangente do que apenas o ensino para fins comunicacionais. 
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3 NARRANDO EXPERIÊNCIAS DO PERCURSO: PERCEPÇÕES DOCENTES 

SOBRE FORMAÇÃO, APRENDIZAGEM E ENSINO DA LÍNGUA INGLESA 

 

 
The teacher‟s conceptualizations of language, learning, and 

teaching are situated within that person‟s wider belief system 

concerning such issues as human nature, culture, society, 

education and so on
6
 (CLARK; PETERSON, 1986). 

 

 

Iniciamos este capítulo contextualizando o percurso que trilhamos para chegarmos à 

discussão da análise dos dados, assim, destacamos que, após a autorização do Diretor de 

Ensino para que a pesquisa acontecesse na instituição IFNMG – campus Salinas, procuramos 

as professoras, a fim de conversarmos sobre nossa intenção de pesquisa e possível 

colaboração das docentes. Diante de um posicionamento favorável, realizamos conversas 

individuais com as professoras, com o objetivo de apresentarmos mais detalhes da pesquisa e 

solicitarmos que agendassem um horário para a produção dos dados por meio das Entrevistas 

Narrativas (EN) ancoradas na técnica de Jovchelovitch e Bauer (2002). Visando garantir o 

sigilo da identidade conforme mencionado em acordo do Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE, APÊNDICE B), optamos por utilizar os pseudônimos de Jane Austen e 

Charlotte Brontë, autoras clássicas da Literatura Inglesa, para nos referirmos às docentes 

participantes da pesquisa. Ambas as professoras, Jane Austen e Charlotte Brontë, optaram por 

um horário após o expediente das aulas. 

Em momento anterior à gravação das entrevistas narrativas, consideramos relevante 

fazermos uma breve explicação a Jane Austen e Charlotte Brontë que, por tratar-se de uma 

pesquisa ancorada no método (auto)biográfico, o importante era o contar da história, os 

relatos que pudessem resgatar sobre o assunto proposto. Mencionamos também que, 

diferentemente da técnica de entrevista convencional de perguntas e respostas prontamente 

respondidas, a EN visa ao relato livre, com poucas interferências do entrevistador. 

O primeiro encontro foi realizado com Jane Austen e, apesar de ter sido um dia 

cansativo para a professora por ter lecionado quatro horários no matutino e quatro no 

vespertino, essa se mostrou animada para a realização da entrevista. Antes de ligarmos o 

gravador, esclarecemos que seriam apresentadas algumas gravuras, com o objetivo de auxiliar 

a construção da narrativa. Como salientado por Clandinin e Connely (2011), a nossa memória 

                                                           
6
 Os conceitos dos professores sobre língua, aprendizagem e ensino estão situados dentro de um sistema de 

crenças pessoais mais abrangentes relacionados a natureza humana, cultura, sociedade, educação, e assim por 

diante.  
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pode ser ativada por meio de fotos que nos fazem rememorar o vivido, nesse caso, 

selecionamos gravuras vinculadas ao objeto de estudo e montamos uma apresentação em 

PowerPoint com um total de seis gravuras (ANEXO A). 

Jovtchelovitch e Bauer (2002, p. 93) indicam que a ideia central da EN é a 

“reconstrução de acontecimentos sociais a partir da perspectiva dos informantes, tão 

diretamente quanto possível”, assim, solicitamos a Jane Austen que nos contasse sua história 

vinculada à formação, as experiências de aprendizagem do Inglês, bem como experiências de 

ensino do idioma, tendo as gravuras apenas como fio condutor da memória. Jane Austen 

iniciou a narração da sua história tendo como ponto de partida a formação inicial e finalizou 

narrando as experiências das práticas desenvolvidas no IFNMG – campus Salinas. À medida 

que passávamos as gravuras, novas lembranças, sentimentos e emoções surgiam no contar da 

história. Visando aprofundarmos o perfil de Jane Austen, decidimos apresentar o Quadro 2, 

que nos fornece informações relevantes sobre esta participante. 

 

Quadro 2 - Perfil da professora Jane Austen 

Sujeito 

 

Jane Austen 

Instituição formadora Universidade Estadual de Montes Claros 

 

Ano de conclusão da graduação 

 

1991 

Cursos de formação inicial e 

continuada 

- Graduação Letras Português/Inglês 

- Especialização lato sensu em Língua Inglesa 

- Mestrado em Letras 

 - Doutoranda em Estudos Linguísticos 

 

Lecionou em institutos de 

idiomas 

 

Sim 

Experiência em escolas privadas 20 anos 

 

Experiência em escolas públicas 10 anos 

 

Experiência no IFNMG 1 ano 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Em uma perspectiva semelhante ao encontro com Jane Austen, realizamos o encontro 

com Charlotte Brontë. Nesse sentido, fornecemos os esclarecimentos necessários e utilizamos 

os mesmos recursos visuais, a fim de orientar a produção da Entrevista Narrativa. No entanto, 
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sentimos a necessidade de maior interferência no decorrer da narrativa, visto que Charlotte 

Brontë apresentou-se menos falante e apenas o encorajamento não verbal para continuar a 

narração não foi suficiente. Dessa forma, salientamos que foi necessário o uso de algumas 

questões imanentes, a fim de obtermos mais produção oral (JOVCHELOVITCH; BAUER, 

2002). O quadro a seguir fornece mais informações sobre a segunda participante da pesquisa, 

Charlotte Brontë. 

 

Quadro 3 - Perfil da Professora Charlotte Brontë 

Sujeito Charlotte Brontë 

Instituição formadora 

 

Universidade Estadual de Montes Claros 

Ano de conclusão da 

graduação 

 

2003 

Formação inicial e 

continuada 

- Graduação Letras Português/Inglês 

- Especialização lato sensu Docência em 

curso superior 

- Mestrado em Estudos Literários 

 

Lecionou em institutos de 

idiomas 

 

Não 

Experiência em escolas 

privadas 

 

1 ano 

Experiência em escolas 

públicas 

 

8 anos 

Experiência no IFNMG 

 

6 anos 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os quadros 2 e 3 visaram à apresentação detalhada dos perfis dos sujeitos participantes 

e foram elaborados a partir de informações declaradas nos questionários que decidimos 

utilizar. Ao relacionarmos as informações dos perfis dos sujeitos com as entrevistas 

narrativas, encontramos elementos que nos ajudaram a visualizar justificativas, motivações, 

objetivos, crenças e reflexões que ampliaram nossa compreensão sobre a experiência de vida 

e formação das professoras. Esses dados serão discutidos nos subtópicos que se seguem. As 

EN foram registradas com gravador digital e o áudio posteriormente transcrito de forma ética 

e cuidadosa. A transcrição proporcionou o fluxo das ideias, para compreender e interpretar o 

texto produzido. 
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A análise e a interpretação das EN ocorreram a partir da leitura metafórica em três 

tempos, baseada nos pressupostos metodológicos de Souza (2006; 2014). No Tempo I, 

empreendemos a leitura das entrevistas narrativas, visando à construção do perfil dos sujeitos 

em nível individual, que acabaram por dialogar com as informações do questionário. Assim, 

buscamos, em cada narrativa oral, marcas que complementaram as informações dos quadros 

dos perfis dos sujeitos. Souza (2014) salienta que, neste momento singular da leitura, 

buscamos mapear dados identificadores relacionados a questões biográficas (relações 

familiares, idade e outros), questões socioeconômicas e culturais, formação, dificuldades com 

relação à narrativa oral ou escrita, a fim de estruturarmos as unidades temáticas de análise no 

Tempo II. Durante a leitura inicial no Tempo I, também denominada pré-análise, 

compreendemos as entrevistas narrativas como produções singulares e marcadas pela 

subjetividade dos sujeitos. 

A leitura do Tempo II permitiu-nos a construção das Unidades de Análise Temática. 

Levando em consideração as regularidades, irregularidades e particularidades presentes em 

cada entrevista narrativa, constatamos que predominaram relatos sobre formação, 

experiências de aprendizagem do Inglês e experiências de práticas de ensino. Assim, a partir 

de leituras cruzadas e circulares, conseguimos reconstruir as narrativas agrupando os excertos 

nas UAT.  

Visando contemplar a dimensão metodológica da análise compreensiva-interpretativa 

do Tempo III descrito por Souza (2014), buscamos apreender sentidos e significados 

presentes nos relatos de experiências e aprendizagens, dialogando com autores que tratam das 

temáticas relacionadas. Decidimos apresentar cada unidade de análise temática em tópicos 

deste capítulo e as significações como subtópicos, a fim de discorrermos sobre a análise dos 

dados. O agrupamento das UAT foi realizado a partir das constantes leituras cruzadas das 

narrativas orais. Por meio das leituras, percebemos que eram recorrentes, em virtude também 

das gravuras apresentadas, relatos de memórias dos cursos de formação, memórias de 

aprendizagem do idioma em diferentes contextos e aspectos relacionados às memórias de 

práticas de ensino da Língua Inglesa. Assim, elaboramos o esquema a seguir, a fim de 

demonstrarmos como foi realizada a análise em três tempos. 
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Figura 3 - Esquematização da análise em três tempos 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.1 Resgatando memórias de formação: construção dos perfis dos sujeitos 

 

Falar de nossa história implica voltar no tempo e resgatar lembranças daquilo que 

vivenciamos. Nesse movimento de resgatar, evocamos não apenas fatos concretos dos 

acontecimentos, mas rememoramos pessoas, sentimentos e emoções que podem nos levar à 

atribuição de um novo significado para a experiência (ABRAHÃO, 2009). Ao ouvir as 

entrevistas narrativas das docentes, transcrever as gravações e relê-las, fomos refletindo no 

discurso como uma forma de veicular o significado das experiências, mas também pensando 

nas interlocutoras com uma visão humana de filhas, colegas, mães e professoras, pois é 

impossível dissociarmos a pessoa e o profissional (MOITA, 1995). 

Analisando o percurso formativo das professoras, observamos que ambas realizaram a 

formação inicial na mesma instituição e no mesmo curso de dupla licenciatura em 

Português/Inglês e que, apesar de terem se graduado em diferentes épocas, Jane Austen em 

1991 e Charlotte Brontë em 2003, as duas relataram a angústia da formação insatisfatória: 

 

Charlotte Brontë: Então assim, não atendia muito nem a área de português nem a 

área de Inglês. Só que tive bons professores e o que ajudou muito foi na questão da 

fonética... então, essa postura de didática, a questão da pronúncia, a graduação me 

ajudou muito só que acho que ficou a desejar a questão de ser dupla habilitação, 
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então não foi muito focada, a questão de literatura a gente viu muito pouco, foi só 

para dizer mesmo que estava no currículo e a gente ter que seguir. 

  

Jane Austen: [...] eu vim de uma graduação bem precária, uma graduação em que os 

professores eles eram competentes, tinham muita boa vontade, mas eles não tinham 

o cuidado de se preparar de se qualificar muito, foi uma época que, eu tenho 45 anos 

então, eu fiz com 16 anos, então você imagina que época era essa na Unimontes, os 

professores nem especialistas eram, então não havia uma cultura de estudo, foi uma 

graduação bem precária.  

 

Jane Austen: [...] na graduação nós estudamos na disciplina de Língua Inglesa, o b, a 

bá do Inglês, a professora, ela tinha que ensinar o presente do verbo to be, ficou 

muito nisso porque a grande maioria não sabia absolutamente nada e as turmas não 

eram divididas. 

 

As falas das professoras remetem-nos a algumas questões sobre o curso de formação 

inicial, que muitas vezes deixa a desejar. Em especial, a fala de Charlotte Brontë, que 

relaciona a formação deficitária com a dupla habilitação, apontando que o curso não atendeu 

as expectativas nem do Inglês, nem do Português. Jane Austen, por sua vez, atribui a 

formação deficitária à época vivenciada, quando os professores não tinham a preocupação de 

se qualificarem, além do fato de alunos com variados níveis de Inglês estudarem no mesmo 

espaço, dificultando a prática docente, a qual se restringia ao ensino básico do idioma. Ambas 

as professoras, no entanto, prosseguiram com os estudos, a fim de se qualificarem, não 

ficaram acomodadas com apenas o curso de formação inicial, realizaram cursos de 

especialização lato sensu e stricto sensu e outros cursos para aperfeiçoarem a proficiência do 

Inglês. 

Os trechos das narrativas remetem-nos ainda às palavras de Paiva (2003) sobre os 

cursos de formação em Letras com licenciatura dupla. Segundo a autora, gera-se uma disputa 

de carga horária entre as disciplinas de Língua Portuguesa e Língua Estrangeira e, mesmo nos 

cursos de licenciatura única, há o pretexto da supremacia da língua materna, que dificulta o 

ensino de qualidade da LE. Sabemos que muitos cursos de formação inicial empenharam-se 

em modificar essa realidade e isso produz avanços notórios. A mesma instituição estadual 

mencionada pelas professoras, por exemplo, separou o curso de Letras com licenciatura dupla, 

sendo que atualmente são oferecidos cursos de licenciatura única em Letras Português, Letras 

Espanhol e Letras Inglês. Acreditamos que o modelo de licenciatura única é um caminho 

possível para o aperfeiçoamento da qualidade dos cursos de formação em Letras e, 

consequentemente, do ensino de idiomas nas escolas. 

Os trechos das narrativas indicam ainda outro fator que deixa a desejar no que tange à 

prática formadora do professor de LI, o próprio ensino do idioma, em especial a competência 

comunicativa do professor de LI. Muitas vezes, as aulas de LE não são conduzidas na língua-
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alvo e ficam restritas a uma aprendizagem do idioma deficitária (IALAGO; DURAN, 2008). 

Essa formação que indica a limitação de aprendizagem do conteúdo que devem ensinar pode 

implicar a prática de ensino inconsistente, pois um dos fatores que caracteriza a profissão é ter 

o conhecimento sobre o que se ensina (GAUTHIER, 2006; SHULMAN, 1987).  

Relacionando a relevância do conhecimento da matéria, adquirido na formação inicial 

e ao longo do processo com o conhecimento pedagógico do conteúdo, destacado nos estudos 

de Shulman (1987), optamos por apresentar algumas reflexões pertinentes presentes no 

trabalho de Marcon, Graça e Nascimento (2010). Os autores defendem que os conhecimentos 

do conteúdo, adquiridos nos diferentes contextos do percurso profissional e trajetória de vida 

“dão forma à base de conhecimentos do estudante-professor e, além de serem requeridos para 

o ensino, também influenciam e determinam a maneira como desempenhará as suas funções 

nas situações de ensino e aprendizagem e no exercício da profissão docente” (MARCON; 

GRAÇA; NASCIMENTO, 2010, p. 3). Concordamos com essa linha de pensamento e 

acreditamos na relevância da aprendizagem do conhecimento do conteúdo, no contexto do 

curso de Letras com dupla habilitação ou habilitação única como elemento fundamental para 

uma prática mais efetiva do ensino do Inglês. 

Ialago e Duran (2008) apontam que pesquisas realizadas com os egressos da 

licenciatura evidenciam baixo nível de satisfação com a formação recebida em vários campos: 

os licenciados egressos mencionam que os professores deveriam dar mais ênfase ao processo 

ensino-aprendizagem, aos problemas ligados à realidade da educação brasileira, e propõem a 

revisão dos estágios, apontando para análise dos problemas concretos da realidade em sala de 

aula e em uma perspectiva de construção de teoria na prática. Nessa ótica, Almeida Filho e 

Oliveira (2016) aprofundam o âmago da questão da Formação de Professores de Línguas por 

defenderem uma reformulação do currículo dos cursos de Letras que possa ir além de uma 

“preparação teórica para fundamentar decisões e práticas apropriadas para se produzir um 

processo compensador de ensino”. Os autores apontam para a necessidade de um currículo 

que atinja o cerne da Formação: “processos interconectados de adquirir/aprender e ensinar 

línguas nas condições reais brasileiras” (ALMEIDA FILHO; OLIVEIRA, 2016, p. 209). 

Nesse sentido, enfatizam, entre outros aspectos, que os professores profissionais estudem e 

entendam a história do ensino de línguas no Brasil e no mundo e compreendam as realizações 

bem como as negligências das políticas de línguas nas leis, planos e diretrizes.  

Gatti (2010) apresenta alguns dados sobre os cursos de licenciaturas que convergem 

para as pesquisas sobre a formação inicial do profissional de LE nos cursos de licenciatura. 

Pertinente a nossa discussão, apontamos a ausência de saberes relacionados às tecnologias de 
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ensino e falta de matérias vinculadas à questão do Currículo, Gestão Escolar e Ofício 

Docente. Concordamos com a autora sobre a importância de tais conhecimentos na formação 

inicial no curso de graduação, especialmente em se tratando dos saberes relacionados às 

tecnologias de ensino, visto que há várias possibilidades metodológicas para o ensino da LE 

por meio dos recursos tecnológicos disponíveis que poderiam ser contemplados nos cursos de 

graduação em Letras. Além disso, a discussão de eixos temáticos como Currículo, Gestão 

Escolar e Ofício Docente nos cursos de licenciatura colabora para uma formação globalista do 

educador, como sugerido por Therrien (1997), uma abordagem que tem por base a concepção 

de ensino ancorada na práxis e que forneça aos docentes condições de autonomia, reflexão e 

ação diante da realidade enfrentada. 

 

3.1.1 Escolha do curso  

 

Fazer escolhas é algo natural em nosso cotidiano, a todo instante somos confrontados 

com decisões em que temos que optar por um caminho, uma direção ou um percurso a seguir. 

Em especial, quando necessitamos decidir o curso no qual iremos ingressar, muitas emoções e 

fatores podem determinar nossa escolha: afinidade na área, busca de rápida inserção no 

mercado de trabalho, maior retorno financeiro aliado à profissão, influência familiar ou de 

pessoas próximas e outros. Nas EN de Jane Austen e Charlotte Brontë, fica evidente que a 

motivação pela escolha do curso surgiu a partir de uma afinidade com o idioma, ou seja, 

buscaram a graduação visando ampliar os conhecimentos do idioma e porque gostavam do 

Inglês.  

 

Jane Austen: foi uma escolha meio às cegas, na verdade, quando eu entrei pra 

faculdade de Letras, foi na Unimontes, o curso era de Letras com dupla habilitação, 

Inglês e Português e eu tinha 16 anos, eu terminei o Ensino Médio um ano mais 

cedo que o normal, e eu não tinha na verdade muita maturidade para fazer essa 

escolha, não tinha um acompanhamento, no colégio, acho que eles também não 

viram necessidade de fazer esse trabalho, e eu estudava Inglês em uma escola de 

curso livre, no Yázigi, gostava muito das aulas de Inglês e pensei: bem vou fazer 

uma faculdade de Inglês e optei por isso, no entanto, foi uma surpresa grande para 

mim quando eu descobri que eu ia ser professora, que eu ia ser professora, na 

verdade, eu não achava que eu iria ser professora, eu não entendia, naquela época, o 

que era um curso de licenciatura, o que era uma licenciatura, e fiz um ano dessa 

faculdade e acabei parando, eram pessoas bem mais velhas que eu, eu era muito 

menina, eu me lembro até que no primeiro dia que eu cheguei na Unimontes eu não 

entrei, eu fiquei esperando, porque não tinha porteiro, eu estava muito acostumada 

com, com uma...eu estudava no colégio Marista, era tudo muito organizadinho, a 

entrada... aí eu fui para faculdade assim também, muito imatura. 

 

Jane Austen: Não gostei do primeiro ano que eu fiz, tranquei e depois de um ano eu 

resolvi, aí eu falei: “não, é para ser professora então tá, talvez eu goste de fazer isso” 
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e completei o curso. Éh eu costumo, quando eu penso sobre esse assunto, e até falo 

às vezes para meus alunos, eu costumo dizer que não era minha paixão ser 

professora, na verdade eu acho que eu não queria fazer isso, mas quando eu fui dar 

aulas eu gostei tanto, fiquei tão apaixonada com a docência que eu penso que não foi 

por acaso essa escolha, que mesmo eu não sabendo o que eu estava fazendo eu fui 

direcionada para aquilo de alguma maneira porque é algo que eu gosto tanto, fui 

gostando tanto ao longo do tempo, tanto trabalhar com crianças quanto com 

adolescentes, até no ensino superior, na EAD, tudo que eu faço que se refira a 

ensinar eu gosto muito. Então foi uma trajetória que não foi escolhida, eu costumo 

até dizer que eu acho que a docência me escolheu porque eu não parei para pensar 

nisso como tendo escolhido. 

 

Charlotte Brontë: Então, a vontade de ser professora eu já tinha antes de escolher um 

curso na graduação, é eu fiz o antigo “Normal Superior”, aliás, “Normal”, naquela 

época era “Normal”, tanto que eu não estudei as outras matérias como física, 

química, eu fiz um Ensino Médio voltado para dar aula em sala de primeira à quarta. 

E assim que eu terminei o curso do Ensino Médio aí eu tentei, né, o curso de Letras, 

com dupla habilitação, Português e Inglês. 

 

Charlotte Brontë: A afinidade minha até então foi devido fazer o curso de Inglês, 

desde os 15 anos eu fazia o curso de Inglês em uma escola particular, o antigo * 

(nem sei se existe mais essa instituição) então foi isso que mais ajudou a ter essa 

tendência voltada para o Inglês. 

 

Nesses trechos, notamos as marcas pessoais das histórias de vida das professoras. Jane 

Austen menciona que não teve um direcionamento para a escolha do curso de licenciatura em 

Letras Português/Inglês e que essa escolha baseou-se simplesmente no desejo de aprender 

mais o idioma Inglês. Ela revela que não sabia que o objetivo do curso era a formação de 

professores e atribui à imaturidade da idade a escolha que fez, chegou a abandonar o curso 

durante um ano, mas decidiu retornar ao ver a possibilidade de vir a gostar da licenciatura. 

Esse fragmento da narrativa de Jane Austen nos direciona ainda para a compreensão do seu 

primeiro dia vivenciado na Universidade, quando a participante relata que suas expectativas 

para o curso vinculavam-se a sua experiência escolar anterior. Nesse sentido, menciona que, 

por ter estudado em um colégio onde se destacava a organização e a presença do porteiro, 

esperava encontrar esse mesmo contexto na Universidade. Pensamos nas palavras de Jane 

Austen como uma experiência ressignificada, pois apresenta elementos de uma reflexão sobre 

sua atitude, diante de um contexto em que se vê com uma atitude imatura.  

O trecho da narrativa de Charlotte Brontë aponta para a escolha da graduação de 

Letras Português/Inglês pela afinidade que tinha com o idioma, por estudar em uma escola de 

Inglês, mas salienta que já possuía o desejo de ser professora por ter realizado o curso 

“Normal” no Ensino Médio, que visava à preparação para o Ensino Infantil. 

Notamos, assim, que ambas as professoras, ao ingressarem na graduação, já possuíam 

vínculo e certo nível de conhecimento do idioma Inglês. Segundo Scovel (2001), a motivação 

para aprendizagem de uma segunda língua pode ser de natureza instrumental, ou seja, ligada a 
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razões profissionais, práticas, para um fim específico ou de natureza integradora, ligada a 

aspectos pessoais. Scovel (2001) salienta ainda que o mais importante na aprendizagem é a 

quantidade e não o tipo de motivação. No caso das professoras a motivação foi essencial para 

continuarem a aprendizagem do idioma, pois notamos que ambas possuíam tanto a motivação 

integradora, de buscarem aprender o idioma porque gostavam, e a instrumental, por 

procurarem um curso cuja finalidade era a capacitação profissional.  

 

3.1.2 Relações familiares 

 

Trazer à tona lembranças da família no nosso processo de escolarização é um aspecto 

recorrente quando trabalhamos com as narrativas autobiográficas, em parte porque, ao 

fazermos a seleção das nossas lembranças, optamos por relatar nos nossos discursos aquilo 

que nos toca, que representa algum significado especial (LARROSA, 2002). Assim, 

observamos que, nas EN de Jane Austen e Charlotte Brontë, as relações familiares estão 

presentes quando mencionam o posicionamento da família diante da escolha da profissão.  

 

Jane Austen: Então você sabe que eu não gostava nem de brincar de escolinha na 

infância, eu nunca imaginei que eu fosse ser professora, eu imaginei qualquer coisa: 

médica, cantora, atriz, alguma coisa talvez ligada a arte mesmo, mas eu nunca me 

imaginei professora, na minha família não tinha, depois minhas irmãs também foram 

para área, eu sou mais nova, mas elas se formaram depois de mim, elas também 

foram para essa carreira docente, mas sinceramente eu não tive uma influência, na 

verdade foi até que uma decepção para meu pai, eu ter escolhido a docência, ele não 

ficou muito feliz. Ele falou “Ah, mas você vai ser professora, estudou em colégios 

tão bons, tão estudiosa, você podia fazer um curso melhor”, e eu senti que ele ficou 

assim um pouco triste, mas não me forçou a nada. 

 

Jane Austen menciona inicialmente memórias de brincadeiras da infância das quais ser 

professora não fazia parte; como posto por ela mesma, não houve uma influência ou 

direcionamento familiar para a profissão, embora possivelmente ela tenha sido uma influência 

para as irmãs mais velhas, visto que posteriormente também foram para a Educação. 

Interessante que a escolha de Jane Austen foi até mesmo uma decepção para o seu pai, que 

percebia o fato de a filha ter estudado em bons colégios e ser estudiosa como requisitos para 

fazer um curso melhor. 

Essa visão da precarização da docência como uma profissão inferior remete-nos aos 

desafios e problemas enfrentados pela categoria. Oliveira e Feldber (2006 apud SCHEIBE, 

2010) mencionam alguns aspectos como a predominância dos baixos salários, a deterioração 

das condições de trabalho vinculadas ao grande número de turmas, salas superlotadas, 
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indisciplina, violência escolar e cobranças de maior desempenho profissional. Esse cenário 

tem gerado inclusive alto índice de abandono da carreira docente e pouca procura pelos cursos 

de licenciatura (SCHEIBE, 2010). Assim, compartilhamos do pensamento de Scheibe (2010) 

de que as condições insatisfatórias de trabalho dos docentes têm contribuído para a 

desvalorização da classe. 

Nos excertos da narrativa de Charlotte Brontë, é perceptível a influência familiar para 

que ela ingressasse na licenciatura, em especial nas lembranças das falas da avó e da mãe, que 

a obrigou a fazer o antigo curso Normal e não o Científico. 

 

Charlotte Brontë: Minha história é um pouco engraçada, eu falo porque minha mãe é 

a filha mais nova dos pais dela, e, tipo assim, minha avó estava na menopausa e teve 

minha mãe. Aí tem toda aquela tradição das mulheres serem professoras, um 

pensamento antigo, minha família é bem mais velha devido a isso. E eu sou a filha 

mais nova da minha mãe, então assim eu pego uma geração de pessoas mais velhas, 

então tem aquela tradição de toda mulher ter que ser professora, tanto que eu fiz o 

Normal, na época, lembro que minha mãe me obrigou, não deixou fazer o antigo 

Científico e foi assim, ser professora foi uma coisa que eu fui criada para ser, 

professora (risos), não tinha outra opção. 

 

A visão expressa por Charlotte Brontë de ter sido criada para ser professora vincula-se 

ao discurso da mãe e da avó, que relacionavam a carreira docente a uma profissão ligada ao 

gênero feminino. Essa visão da docência vinculada a uma atividade a ser desempenhada por 

mulheres surgiu no passado, como salienta Apple (1988), a partir das relações de trabalho, em 

um modelo de sociedade patriarcal na qual a mulher deveria assumir o emprego de meio 

período, a fim de ter tempo para cuidar da família. Com o passar dos anos, outros sentidos 

foram atribuídos à profissão, que passou a ser vista como um ofício essencialmente feminino 

e desvalorizado. Gauthier (2006) menciona a cegueira conceitual que permeia o ensino devido 

às ideias preconizadas de que para ensinar basta ter dom, talento, bom senso, experiência e 

seguir a intuição. Nesse sentido, posicionamo-nos para o reconhecimento da docência como 

um ofício de saberes específicos, do qual o professor faz uso para orientar suas práticas, não 

uma profissão a ser desempenhada a partir de características ligadas ao gênero feminino.  

 

3.2 Reflexões sobre as experiências de aprendizagem do Inglês 

 

A Unidade de Análise Temática presente nesta discussão constituiu-se a partir dos 

trechos das EN vinculados à aprendizagem do idioma Inglês. Compreender o fenômeno de 

aprendizagem de idiomas é um processo complexo que envolve as áreas da Linguística, 

Linguística Aplicada, Sociolinguística, Sociologia, Fisiologia e Psicologia. Além disso, 
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partilhamos da compreensão de Miccoli (2010, p. 34), que considera a aprendizagem como 

um “processo socialmente situado que se desenvolve por meio de interações que envolvem o 

estudante em relações consigo, com o professor e com outros estudantes, ampliando a 

concepção de aprendizagem.” Não foi nosso objetivo, portanto, extrairmos dos relatos o 

conhecimento que as professoras possuem do idioma Inglês em termos quantitativos ou o 

nível de proficiência das docentes. Entretanto, buscamos entender as experiências de 

aprendizagem do idioma que fizeram parte dos percursos formativos e das histórias 

individuais das professoras por entendermos, assim como Almeida (2012), que as 

experiências de aprendizagens do idioma anteriores influenciam consideravelmente nossa 

prática em sala de aula, ou seja, quando pensamos nossos objetivos e escolhas sobre o que e 

como ensinar, baseamo-nos nas nossas vivências. Nesse sentido, essas experiências 

contribuem também para o desenvolvimento do conhecimento pedagógico do conteúdo 

(SHULMAN, 1987). 

Os dois aspectos mais evidentes, nas EN de Jane Austen e Charlote Brontë dentro 

deste significante, foram as “marcas dos professores” e os “materiais didáticos” com que 

tiveram contato. Antes de adentrarmos nesta análise, no entanto, consideramos pertinente 

recorrermos mais uma vez aos questionários para realizarmos uma leitura mais abrangente e 

completa dos dados produzidos sobre os contextos formativos e de experiência de ensino que 

fizeram parte da vida das docentes. 

O contato inicial com o idioma Inglês, como narrado por Charlote Brontë, ocorreu aos 

15 anos de idade em um curso de idiomas da sua cidade, em momento anterior ao curso de 

licenciatura em Letras/Inglês. A professora não chegou a trabalhar em institutos de idiomas, 

trabalhou 1 ano em uma escola da rede particular e, dos 8 anos trabalhados em escolas 

públicas, 6 foram no IFNMG. Embora tenha realizado uma especialização lato sensu e uma 

stricto sensu, mencionou que estas não contribuíram para a aprendizagem do Inglês por serem 

em áreas diferentes. 

As experiências de aprendizagem do idioma, narradas por Jane Austen, remetem-nos a 

diferentes contextos: o contato inicial ocorreu em uma escola de idiomas (Yázigi), que na 

visão da participante contribuiu mais para a aprendizagem do Inglês do que seu curso de 

graduação em Letras/Inglês. Além deste, ela menciona ter frequentado uma segunda escola de 

idiomas (CCAA), na qual atuou também como professora. Além do contato com o idioma na 

graduação, Jane Austen mencionou ter realizado uma especialização lato sensu em Língua 

Inglesa e um mestrado em Letras/Estudos Literários. No momento da realização da pesquisa, 

a professora estava finalizando o doutorado em Linguística, na área de formação de 
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professores. Quanto às experiências de ensino, foram 20 anos em escolas da rede privada, 10 

anos em escolas da rede pública e 1 ano no IFNMG. No período de atuação na rede pública, 

trabalhou também na Universidade, ministrando disciplinas no curso de Letras/Inglês. 

Essas informações sobre as participantes levam-nos à conclusão de que elas estão 

vivenciando a fase de diversificação no ciclo de vida profissional docente, como apontam os 

estudos de Hüberman (1992). Nessa etapa, que compreende um período entre o 7º e o 25º 

anos da docência, os professores mostram-se mais motivados e procuram novos desafios, de 

modo que possam diversificar e experimentar mais.  

Ao apresentarmos a gravura que funcionou como elemento de estruturação da 

narrativa sobre o processo de aprendizagem do Inglês e solicitarmos que nos contassem sobre 

essa experiência específica, ambas as professoras vincularam suas histórias de aprendizagem 

do idioma aos professores e aos materiais didáticos. 

 

3.2.1 Marcas de professores 

 

Pensando nos nossos percursos formativos e de escolarização, é comum associarmos 

ao processo de aprendizagem as lembranças que carregamos dos professores que estiveram 

presentes nas nossas vidas e, ao rememorar o que vivenciamos, somos capazes de resgatar 

também sentimentos que compuseram situações específicas. Não é incomum ao relembrarmos 

de nossos professores estabelecermos relações emotivas e sentimentos nas experiências que 

tivemos com eles. Nesse sentido, podemos atribuir qualidades, positivas ou negativas, a essas 

experiências, dependendo da forma como os professores exerceram suas práticas.  

Os relatos de experiências de Jane Austen apontam para a figura dos professores como 

fundamentais para uma aprendizagem efetiva e significativa. A participante apresentou 

memórias de professores que participaram do seu processo de aprendizagem do Inglês nos 

diversos contextos de formação: a professora da escola regular no Ensino Fundamental, o 

professor do Ensino Médio, os professores do curso de idiomas e professores do curso de 

Especialização. Vejamos esses excertos: 

 

Jane Austen: minhas experiências são muito boas, diferentemente de algumas 

pessoas que talvez tenham péssimas experiências com o Inglês. É eu fiz o ensino 

fundamental em um momento que a Língua Inglesa não era obrigatória, éh acho que 

foi a partir da LDB de 1998 que ela passou a ser obrigatória, e não era obrigatória, 

só que como eu estudava em um colégio particular, eles colocavam a Língua Inglesa 

a partir da sétima série, que hoje é o oitavo ano e eu estava louca para chegar, não 

estudava Inglês ainda em nenhuma escola, eu tinha doze anos e minha primeira aula 

de Inglês, eu não me lembro do nome da professora, mas eu me lembro das 
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primeiras aulas, me encantou tanto, que eu me lembro até da lição, um pedacinho do 

diálogo, quando eu tinha doze anos, eu vou até ler para você, ler não né, falar de 

cabeça, tinha um livro, uma das primeiras lições, tinha um robozinho e o robozinho 

falava assim: “I’m not a boy. I’m not a girl. I’m a robot” e eu amava isso e ela fazia 

essa comunicação, pedia pra gente ouvir, repetir, falar sozinho, ela usava comandos 

para gente entrar na sala, ela pedia para gente pedir “I am sorry for being late”, 

sempre ela motivava muito a comunicação, incentivava bastante, então, foram 

experiências de aprendizagens muito prazerosas. 

 

Jane Austen: A professora sempre pedia que nós repetíssemos, que nós tentássemos 

falar alguma coisa, mas com pouca ênfase na gramática, isso foi bom.  

 

Jane Austen: No curso de idiomas, ali eu me sentia muito bem, eu amava porque 

realmente eu conseguia me comunicar, eu ficava esperando, eram só duas aulas por 

semana, eu ficava ansiosa para o dia da aula, tinha é o trabalho das quatro 

habilidades, então as atividades de listening aconteciam, e de speaking, o tempo todo 

nós falavámos em Inglês, então foi uma experiência muito boa, depois eu mudei de 

escola, fui pro CCAA e finalizei meu curso lá no CCAA e amava também, gostava 

ainda mais, me adaptei tanto com a metodologia que passei a dar aula e gostar muito 

da metodologia. 

 

No trecho inicial, Jane Austen atribui um sentimento positivo às suas experiências de 

aprendizagens do idioma. Destaca o fato de estudar em um colégio particular como uma 

oportunidade privilegiada, visto que na época o idioma estrangeiro era ofertado 

opcionalmente pelas escolas. O período que Jane Austen menciona possivelmente refere-se à 

ocasião mencionada por Leffa (1999), na qual a lei apenas recomendava o ensino no 1º grau, 

ficando este a cargo das escolas que tivessem condições de fazê-lo. Importante destacarmos 

também que Jane Austen traz à tona lembranças das práticas da professora, que 

provavelmente tentava aplicar uma Abordagem Comunicativa para o ensino do Inglês. Apesar 

de não utilizar materiais de áudio, a professora encorajava o uso do idioma por meio da 

repetição e ênfase na comunicação, buscando estratégias para que os alunos utilizassem a 

língua em situações reais. 

Vejamos mais alguns trechos de Jane Austen sobre as experiências com os professores 

do seu percurso formativo:  

  

Jane Austen: [...] meus professores de Inglês, eu tive... acho que... minhas 

experiências foram muito boas, tanto na escola de idiomas quanto no ensino 

Fundamental e no Ensino Médio. No Ensino Médio, é o que eu posso apontar de 

negativo era um pouco de indisciplina, apesar de ser uma escola que prezava pela 

disciplina, mas o professor era um só, era o mesmo do primeiro ao terceiro ano, era 

o professor que não tinha muito controle, nessa questão da disciplina, então eu creio 

que os ganhos não foram tão significativos quanto do Ensino Fundamental, 

ficávamos... é ele falava: olha leia o texto, agora traduza o texto, responda as 

perguntas e muita gente ficava conversando o tempo todo, ao final ele dava um 

visto, na outra aula ele corrigia, então isso eu queria evitar, eu queria evitar esse tipo 

de aula em que os alunos é não produziam realmente. 
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Jane Austen: [...] eu fui fazer essa especialização lato sensu no final da década de 90, 

1999 mais ou menos quase 2000, e vieram professores da UFMG para 

UNIMONTES, aí nós estudamos muito fonética, fonologia, que não tinha na grade 

curricular, é, fizemos produções em Língua Inglesa, o que não havia, na graduação 

nós estudamos na disciplina de Língua Inglesa, o b, a bá do Inglês, a professora, ela 

tinha que ensinar o presente do verbo to be, ficou muito nisso porque a grande 

maioria não sabia absolutamente nada e as turmas não eram divididas então eu creio 

que essa especialização lato sensu em Língua Inglesa, ela foi muito, muito edificante 

para minha formação, eu conheci os professores da UFMG, professora Deisy Pina 

Dutra, é professora Adriana, lembro até hoje desses professores porque eles foram 

assim muito importantes. 

 

Percebemos que Jane Austen ratifica que suas experiências de aprendizagem do 

idioma foram muito boas devido aos professores que fizeram parte de seu percurso formativo. 

A participante ressalta, no entanto, que a prática do professor do EM deixava a desejar na 

questão da disciplina, do controle da sala de aula, e isso afetava negativamente a produção dos 

alunos. Nesse sentido, aponta também para uma prática diferente do modelo da professora 

anterior, visto que o professor do EM focava a leitura e compreensão textual. Percebemos que 

segundo a informação de Jane Austen esse professor aplicava uma abordagem mais 

instrumental do Inglês e não a Abordagem Comunicativa. Menciona ainda que os professores 

da Especialização foram muito importantes para sua formação e traça um paralelo com os 

outros professores do curso de Formação Inicial, evidenciando assim que essa experiência foi 

necessária e positiva por ter agregado conhecimentos que outrora não havia visto no curso de 

Letras, como as disciplinas de Fonética e Fonologia.  

Os excertos da EN de Charlotte Brontë sobre suas aprendizagens do idioma mesclaram 

relatos de experiências negativas e positivas com os professores que fizeram parte do seu 

percurso formativo. Os contextos a que se refere restringiram-se à escola de Inglês na qual 

iniciou seus estudos bem como ao Curso de Formação Inicial, Letras-Português/Inglês. 

Vejamos o relato inicial.  

 

Charlotte Brontë: No * eu tive apenas um professor, esse professor era muito bom, 

as aulas dele eram bem dinâmicas, ele tocava, ele cantava, ajudava muito. 

Infelizmente eu não tinha muita afinidade com o professor, eu não gostava muito 

dele, às vezes eu faltava muitas aulas devido a isso, não gostar do professor, mas as 

aulas dele eram muito dinâmicas, depois eu fiz também uma aula particular com 

uma professora, que trabalhava nessa instituição, porém não chegou a ser minha 

professora, aí eu fiz uma aula só com ela, e assim ela me ajudou, eu sou muito 

tímida então ela me ajudava a falar... mesmo eu errando, tinha muito medo de errar, 

a contribuição dela foi muito boa porque ela me ajudou a perder esse medo, a 

contribuição dela pra mim foi essencial.  

 

A primeira lembrança que Charlotte Brontë escolheu relatar sobre o seu professor 

remete-nos a sua prática pedagógica vinculada ao uso da música e aulas dinâmicas de Inglês. 
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A música é reconhecida como um aliado estratégico na aprendizagem por despertar sensações 

agradáveis e ao mesmo tempo contribuir para que a sonoridade fixe as palavras na mente 

(GOBBI, 2001). No entanto, a participante relata que não conseguiu criar um vínculo de 

afinidade com o professor e que isso influenciou negativamente no seu processo de 

aprendizagem, visto que o fato de “não gostar” do professor levava a uma falta de interesse 

em comparecer às aulas. 

No mesmo excerto notamos que Charlotte Brontë traz à tona no seu discurso sua 

personalidade. Ao mencionar que é tímida, passamos a compreender o fato de não ampliar 

muito sua narrativa e utilizar menos detalhes nos seus relatos. Além disso, a própria Charlotte 

Brontë relaciona a sua timidez ao medo de errar e demonstra um sentimento de gratidão pela 

professora que a ajudou a superar esse medo. 

Apesar de ter recebido ajuda da referida professora, Charlotte Brontë retoma a 

experiência negativa vinculada ao professor do curso de Inglês, caracterizando-a como um 

trauma ainda presente, como podemos observar no trecho seguinte: 

 

Charlotte Brontë: Até hoje eu acho que eu trago um trauma devido a esse primeiro 

professor que eu tinha. Como eu era muito tímida, ele às vezes não sabia lidar com 

isso, então ele às vezes impunha que eu tinha que falar e engraçado que eu 

automaticamente criei um bloqueio na questão do ouvir, eu não sei, por tá ligado né 

as duas habilidades, então assim eu gosto muito de ler, gosto muito de escrever, mas 

até hoje assim se mandar eu falar eu tenho um bloqueio, eu tenho que me preparar, 

então assim devido a isso. Ele assim era um professor mais velho também e ele era 

um professor que, nem sei se eu devo falar isso, (risos, hesitação) mas ele era um 

professor que gostava de ficar cantando a gente, as meninas, e como eu não gostava 

daquela atitude dele, ele, ele criou uma situação até desnecessária. Ele ficou 

colocando minha situação à parte e ficou ressaltando que eu tinha essa vergonha, 

que eu tinha que falar, não soube lidar, acho que ele não soube lidar com isso e eu 

trago até hoje essa dificuldade, tanto que às vezes uma pessoa, quando... a pessoa 

fala eu preciso ficar muito olhando pra ela pra eu conseguir ouvir bem o que ela está 

falando porque senão eu tenho essa dificuldade é uma das habilidades que eu mais 

tenho dificuldade, é essa de ouvir e falar, até que falar até que eu consegui quebrar, 

mas o ouvir, eu não sei, eu... eu preciso olhar para a pessoa para pessoa falar, pra eu 

ouvir bem... 

 

Explorando mais detalhes da narrativa de Charlotte Brontë, notamos que a marca 

negativa do professor impressa na vida da participante relacionava-se a uma imposição do 

professor em querer que ela falasse e também uma postura antiética com as alunas. Charlotte 

Brontë destaca ainda que o professor ressaltava a sua “vergonha”, timidez e que isso 

prejudicou sua aprendizagem efetiva com relação às habilidades no idioma de audição e fala. 

Destaca que conseguiu superar a barreira da fala, mas que ainda hoje possui dificuldades com 

relação à habilidade de ouvir. 
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Finalizamos o significado dessa UAT explorando o último excerto de Charlotte Brontë 

sobre a influência positiva de uma professora da Formação Inicial do curso de Letras em seu 

processo de aprendizagem do Inglês. 

 

Charlotte Brontë: Questão positiva, eu acho que o que me ajudou no que esse 

professor foi um trauma pra mim, eu tive a professora Lucy, que ela me ajudou 

muito a falar e acredito que até hoje eu tenho assim... eu trabalho muito, gosto muito 

dessa área de fonética devido a ela, então a habilidade de falar, eu sou tímida igual já 

falei né, então eu não falo muito, mas acho que eu falo, falo bem com a fonética 

(pronúncia) boa devido à experiência que eu tive com a professora Lucy.  
 

A participante explica a contribuição positiva da professora que a ajudou com a 

dificuldade que tinha de pronúncia das palavras por meio da Fonética e que ela passou 

inclusive a gostar da Fonética por causa do auxílio dessa professora. 

Compreender essas experiências de aprendizagem do Inglês vinculadas à atitude de 

professores leva-nos a refletir sobre a prática docente, em especial porque nossas escolhas de 

abordagem do idioma podem levar os alunos a desenvolverem um vínculo positivo ou 

negativo com o Inglês e isso colabora para uma aprendizagem significativa ou traumática. 

Ademais, como salientado por Miccoli (2010, p. 205), “qualquer professor guarda na 

memória ou no coração as lições daquele professor que lhe ensinou mais do que simplesmente 

a matéria”. Nesse sentido, as aprendizagens secundárias influenciam as crenças e formas de 

agir nos contextos de sala de aula.  

 

3.2.2 Materiais didáticos 

 

Sabemos que a abordagem que o professor de línguas estrangeiras decide utilizar para 

ensinar o idioma sofre grande influência dos materiais didáticos que tem ao seu dispor. Os 

materiais podem, assim, direcionar para a aplicação de determinadas metodologias de ensino. 

Em período anterior à inclusão do livro didático de língua estrangeira no PNLD, por exemplo, 

não era incomum encontrarmos práticas de professores baseadas em materiais aleatoriamente 

escolhidos, muitas vezes sem critérios específicos. O professor, refém de um sistema que não 

se preocupava em fornecer material didático aos alunos, tinha muitas vezes que partir para 

outras estratégias, como uso de dinâmicas, brincadeiras, jogos que auxiliassem para que o 

idioma estrangeiro pudesse ficar mais interessante para os alunos, mas isso nem sempre 

gerava resultados satisfatórios. 
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Os materiais didáticos têm uma grande contribuição na nossa aprendizagem de um 

idioma estrangeiro e influem consideravelmente nas experiências que vivenciamos. 

Evocarmos lembranças sobre materiais com que tivemos contato durante nosso processo de 

aprender o Inglês implica revelarmos também como nos sentimos diante de situações 

específicas no processo da aprendizagem.  

Nos excertos das EN a seguir, conseguimos apreender algumas percepções de Jane 

Austen e Charlotte Brontë sobre como os materiais didático com que tiveram contato 

influenciaram nas suas aprendizagens do idioma.  

 

Jane Austen: eu me lembro das primeiras aulas, me encantou tanto, que eu me 

lembro até da lição, um pedacinho do diálogo, quando eu tinha doze anos, eu vou até 

ler para você, ler não né, falar de cabeça, tinha um livro, uma das primeiras lições, 

tinha um robozinho e o robozinho falava assim: “I’m not a boy. I’m not a girl. I’m a 

robot” e eu amava isso e ela fazia essa comunicação, pedia pra gente ouvir, repetir, 

falar sozinho, ela usava comandos para gente entrar na sala, ela pedia para gente 

pedir “I am sorry for being late”, sempre ela motivava muito a comunicação, 

incentivava bastante, então, foram experiências de aprendizagens muito prazerosas. 

 

Jane Austen: ... o Ensino Médio tinha muita compreensão de textos, eu estudei em 

um livro de Inglês do Amadeu Marques, chamado English... alguma coisa, era um 

dos primeiros livros... o Amadeu Marques era um autor na época, um dos pioneiros 

na produção do livro didático, hoje eu sei né, e era um livro que tinha muito texto, 

muitos textos. Então nós liámos os textos, fazíamos a interpretação e a parte de 

compreensão e tinha a parte de gramática, mas pra época era um material didático 

muito bom, era muito bom, um livro pequeno assim English alguma coisa e do 

Amadeu Marques então minhas experiências foram muito boas. 
 

Jane Austen: É na escola eu te falei um pouco da metodologia, é não tinha áudio, era 

um material que tinha uma Abordagem Comunicativa, mas não tinha áudio então 

não tinha nada de listening. A professora sempre pedia que nós repetíssemos que nós 

tentássemos falar alguma coisa, mas com pouca ênfase na gramática, isso foi bom. 

No curso de idiomas, ali eu me sentia muito bem, eu amava porque realmente eu 

conseguia me comunicar, eu ficava esperando, eram só duas aulas por semana, eu 

ficava ansiosa para o dia da aula, tinha é o trabalho das quatro habilidades, então é 

as atividades de listening aconteciam, é de speaking, o tempo todo nós falavámos em 

Inglês, então foi uma experiência muito boa, depois eu mudei de escola, fui pro 

CCAA e finalizei meu curso lá no CCAA e amava também, gostava ainda mais, me 

adaptei tanto com a metodologia que passei a dar aula e gostar muito da 

metodologia. 

 

As experiências com os materiais didáticos abordados nos fragmentos da EN de Jane 

Austen remetem-nos a livros diversificados, a depender do contexto em que se encontrava. 

Nesse sentido, nas aulas do Ensino Fundamental, lembrou-se de a professora utilizar um 

material que focava a Abordagem Comunicativa para o ensino de línguas, empregando os 

preceitos de uso da língua em situações de comunicação real em que era comum “ouvir” a 

professora falar o idioma e repetir para que os alunos pudessem reproduzir as frases. 
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A importância de ouvir o professor de Inglês falar o idioma é abordada por Siqueira 

(2011), ao tratar das “crenças” que alguns profissionais desenvolvem de que “ensinar Inglês 

em escola pública não funciona”. Essa “crença” conduz a uma postura de professores-mudos 

que contribui para a perpetuação do ensino deficitário do idioma. Assim como Siqueira 

(2011), esperamos que esta atitude, que entendemos também como uma barreira para o ensino 

de línguas, possa ser vencida e que os professores de línguas estrangeiras façam uso do 

idioma que ensinam nas suas aulas em escolas públicas.  

No Ensino Médio, Jane Austen traz à tona lembranças de um livro com muitos textos 

que norteavam a prática do professor centrado na leitura, compreensão textual e gramática. 

Diferentemente da Abordagem Comunicativa vivenciada no Ensino Fundamental, o professor 

do Ensino Médio possivelmente buscava atender à demanda ainda muito presente, 

especialmente em colégios particulares, de abordagens que visam atingir o objetivo específico 

para o Vestibular, ENEM e outros testes de ingresso no nível superior. 

Vejamos, a partir deste momento, as experiências com o material didático para 

aprender Inglês descritas por Charlotte Brontë: 

 

Charlotte Brontë: O material eu gostava, até porque tinha muitos diálogos, diálogos 

curtos e devido ser né, como já falei, tímida para falar, então eu gostava que não 

eram textos, então não precisava ficar lendo o tempo todo, então assim, quando 

precisava da fala eu falava frases curtas, né ou médias, então eu gostava muito desse 

material que eu acho que são materiais que deveriam ter com os nossos alunos aqui, 

por ter isso né, essa dinâmica de terem dois falando, um fala o outro responde e 

frases pequenas, esse material foi muito bom. 

 

Charlotte Brontë: [...] depois eu fiz também o cursinho do Yázigi. Também gostava 

porque seguia a mesma estrutura, acredito que todos né tem essa estrutura. Tinha 

poucas imagens, acho que até por causa da... da tecnologia não era muito assim, hoje 

a gente tem material que já tem tudo né, acredito que a tecnologia que não era muito 

propícia a isso na época. 

 

Charlotte Brontë apresentou suas experiências com o material didático a que teve 

acesso durante seu processo de aprendizagem do idioma vinculadas a dois contextos 

específicos: o curso de Inglês da primeira escola que frequentou e uma segunda escola de 

idiomas, o Yázigi. Ao mencionar o primeiro material de sua experiência de aprendizagem 

com o Inglês, ela demonstra que gostava da abordagem dos livros por possuir diálogos, frases 

curtas e médias que ajudavam na comunicação, menciona que a estrutura da segunda escola 

que frequentou era similar à da primeira. Percebemos assim que ambas as escolas visavam à 

Abordagem Comunicativa do ensino do idioma, sendo o foco maior no uso da língua. 
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Charlotte Brontë não apresentou relatos de material didático vinculados ao processo de 

aprendizagem na escola regular nem no curso de Letras da Formação Inicial. 

 

3.3 Revivendo experiências de práticas de ensino  

 

Esta UAT foi construída a partir das narrativas docentes sobre suas práticas de ensino 

resgatadas das suas experiências vivenciadas no início da carreira, o ingresso no IFNMG e 

relatos sobre a metodologia de ensino que buscam desenvolver com os alunos. Consideramos 

pertinente também abordarmos nesta análise excertos sobre os objetivos que as docentes 

visam atingir com a metodologia de ensino que utilizam, estabelecendo paralelos com os 

relatos das aprendizagens vivenciadas em suas histórias de vida apresentadas na UAT 

anterior. Ademais, foi possível percebermos, ainda que timidamente, alguns sentidos 

atribuídos ao profissional docente de Inglês. 

 

3.3.1 Início da carreira e contribuições das experiências de aprendizagem 

 

Um autor comumente citado ao tratarmos dos estágios da carreira docente é Huberman 

(1992). Segundo esse autor, em fase inicial da carreira, os docentes vivenciam uma etapa de 

sobrevivência e descobertas, caracterizada por sentimentos de indiferença, frustração e 

instabilidade. Esse período compreende os três anos iniciais. No excerto da narrativa de 

Charlotte Brontë a seguir, percebemos que a professora passou por essa experiência de 

decepção com a docência, o que a motivou a deixar a carreira docente e atuar em outra área. 

 

Charlotte Brontë: Bem, na verdade eu trabalhei uns cinco, seis anos com escola 

pública, trabalhei dois anos, eu acho, só na escola particular, em Janaúba, daí me 

decepcionei com a educação, com a área, com a docência e tentei concurso para 

outra área, eu era fiscal do DR, eu não atuava mais. 

 

Aí quando eu fui é... quando eu trabalhava no DR eu viajava muito, chegava em casa 

à noite e tudo, aí eu .... eu sempre ficava voltando, minha mãe sempre falava que 

toda mulher tem que ser professora, na verdade a gente consegue conciliar a vida de 

professora a vida dos filhos, eu não via mais meus filhos indo para escola, às vezes 

eu ia só buscar, isso me incomodava muito.  

 

Interessante destacar que Charlotte Brontë atribuiu a motivação para o retorno à 

carreira docente à influência da mãe, que falava sobre a possibilidade de conciliação do 

trabalho docente com a vida familiar. Retomando as lembranças de sua prática inicial, 

Charlotte Brontë relata: 
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Charlotte Brontë: por Inglês ser uma... uma disciplina assim que os alunos em 

grande parte gostam, eu tenho visto que os alunos têm visto com bons olhos, quando 

eu cheguei então assim eu senti esse feedback dos alunos no sentido de... de esperar 

algo da aula, então por isso também eu me animava de preparar uma aula melhor pra 

eles, me senti mais criativa, eu sempre pensava em qual aula eu gostaria de ter é a 

aula também que meus alunos querem ter né? Então principalmente no início, eu 

achei é que essa troca com os alunos muito boa e procurava até mais porque eu 

trabalhava com o Ensino fundamental, então assim, as dinâmicas, muitos jogos, os 

alunos com uma base ruim, mas os jogos eles interagiam bem, então esse primeiro 

contato com essa prática pedagógica eu gostei muito eu senti que eles estavam 

animados ficavam esperando a aula e com isso a cobrança também veio, de preparar 

uma aula mais dinâmica para eles. 

 

Nesse excerto, a participante relata que, em início de carreira, atuando no Ensino 

Fundamental, ela conseguia perceber interesse por parte dos alunos em aprender o Inglês e 

que esse interesse a motivava a ser mais criativa e desenvolver estratégias de abordagem do 

idioma por meio de dinâmicas e jogos a fim de promover maior interação. Percebemos 

também que, no período mencionado, a professora não tinha a seu dispor materiais didáticos 

para trabalhar com os alunos e, portanto, muito da sua abordagem ficava à mercê de sua 

preparação individual. Continuando o relato da experiência inicial, Charlotte Brontë 

menciona: 

 

Charlotte Brontë: é às vezes a gente percebe quando chega em sala de aula que tem 

aqueles com mais disponibilidade de falar, mesmo errando não têm vergonha, mas 

tem aqueles mais tímidos, que aí como né a gente não tinha esse suporte de como 

auxiliar, como deveriam ser as aulas, falta do material didático, então é... trabalhava 

com os alunos, aqueles que gostavam de falar deixava-os falar e cobrando de forma 

assim pontual. Aqueles que tinham medo, receio de tentar falar e trazer como havia 

falado a forma positiva que tinha da minha professora, a questão da fala né, trazer 

aquelas palavras que eles pronunciavam errado mais próxima da fonética, né do que 

a fonologia, fonética mesmo trabalha. Acho que... nessa tentativa mesmo e 

considerando que eu já tinha né com os professores que eu tive na escola eu também 

tive, só que aí foi só no Ensino Médio, uma linguagem mais diferenciada só que aí 

os professores traziam uma abordagem mais dinâmica, e assim eu tentava trabalhar 

com eles. 

 

Ao analisarmos este trecho, percebemos que Charlotte Brontë enfrentou em sua fase 

inicial da carreira os desafios, também vivenciados por muitos docentes, de um período em 

que faltava suporte para desempenhar uma boa prática de ensino de idiomas estrangeiros nas 

escolas públicas. Nesse sentido, ela aponta para a falta de orientação sobre a condução das 

aulas e falta de material didático. Destacamos nesse excerto um aspecto interessante que 

Charlotte Brontë descreve sobre os diferentes níveis de alunos, os mais falantes e os mais 

tímidos, envergonhados. Visto que ela mesma enfrentou essa dificuldade de lidar com a 

timidez e com o medo de cometer erros no processo de aprendizagem do idioma, é perceptível 
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que na sua prática de ensino essas experiências passadas agregam um diferencial para lidar 

com essas situações específicas. A solução por ela encontrada é tentar ajudá-los de forma 

pontual, por meio dos estudos da Fonética. 

Vejamos, a partir deste momento, os trechos da EN de Jane Austen: 

 

Jane Austen: Uma das minhas maiores preocupações, duas na verdade, eu sempre 

tive duas preocupações: a primeira delas – eu fui para sala de aula muito jovem, eu 

fui com 20 anos, e eu dava aula para o Ensino Médio, dava aula à noite pra pessoas 

mais velhas do que eu, até eu me lembro de que no Ensino Médio no colégio 

Tiradentes tinha muitos policiais, estavam fazendo o Ensino Médio, já adultos, era 

um desafio grande pra mim, primeiro maior desafio pra mim era a disciplina, era a 

disciplina. Eu queria muito ter o controle da disciplina na sala de aula, não 

importava para mim tanto a metodologia que eu utilizasse e aí eu sempre pensava: o 

que que meu professor faria se ele estivesse aqui? Então minhas memórias como 

aluna vieram à tona, muito mais até do que meu conhecimento acadêmico, então 

quando eu comecei a dar aulas eu me baseei muito nos meus professores quando eu 

era aluna, por quê? Porque foram experiências que deram certo. Então as turmas 

eram bem comportadas e a aprendizagem acontecia. Então às vezes eu entrava numa 

sala de aula e tinha uma indisciplina muito grande eu pensava: o que que meu 

professor faria? Ele gritava? Ele batia na carteira? Colocava para fora? E eu 

procurava meios de manter a disciplina então é eu me baseei muito nessas memórias 

de quando eu era aluna. Em segundo lugar uma preocupação que veio depois pra 

mim foi a metodologia, eu trabalhava muito com gramática, muito, eles aprendiam, 

mas eles não empregavam a gramática em nada. Eles sabiam, os meninos do oitavo 

ano que era sétima série na época eles sabiam os verbos irregulares de cor, aquela 

lista básica, eu sempre dava teste pra eles, mandava eles estudarem do 1 ao 10 e 

dava um teste, depois do 11 ao 20 dava um teste, chegava em um momento que eles 

sabiam todos, tanto no passado como no particípio passado. Eu ficava assim 

superorgulhosa disso, mas com o tempo eu fui pensar, puxa vida! Isso agrega? Será 

que agrega tanto ao conhecimento deles? Sabem os verbos irregulares no passado, 

mas eles sabem usar? Isso passou a me preocupar bastante, daí eu comecei a buscar 

uma abordagem que fosse mais comunicativa. É cansativo, é muito mais cansativo 

porque você tem que falar muito, você fica de pé o tempo todo, você tem que ter um 

controle muito grande aí eu me baseei nessas minhas memórias e tinha essas duas 

preocupações: disciplina e metodologia.  

 

Nesse fragmento, conseguimos perceber a preocupação de Jane Austen, explicitada 

por ela mesma, de que considerava necessário manter a disciplina, e uma segunda 

preocupação, relacionada à metodologia. Nesse sentido, retomamos as memórias de 

aprendizagem do idioma da participante quando mencionou que um dos contextos de sua 

formação foi o colégio Marista, uma escola pautada na disciplina e organização, como 

percebemos nesse outro fragmento: 

 

Jane Austen: Eu estava em uma sala de aula com muita disciplina, um colégio 

religioso, qualquer coisa que você fazia os irmãos avisavam os pais e tinha castigo, 

então eu estava num contexto de muita disciplina, a aprendizagem ela acontecia.  

 

Jane Austen: É comecei dando aulas na rede estadual de ensino de Minas Gerais, 

passei no concurso para professor do estado e depois na prefeitura de Montes Claros, 

passei no concurso também, era muito difícil, na verdade meu primeiro emprego como 
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contratada foi no colégio Tiradentes da Polícia Militar, ali eu aprendi a trabalhar, 

aprendi como organizar uma sala de aula, como é ...fazer planos de aula, fazer planos 

de ensino, como organizar meu trabalho, eu fiquei dez anos lá então foi uma escola 

para mim realmente e quando eu fui trabalhar na rede estadual e na rede municipal de 

ensino, eu fui para periferia, trabalhos muito distantes, na cidade de Montes Claros e 

era muito difícil, muito difícil, não tinha estrutura, não havia recursos, é os alunos 

eram alunos que não valorizavam tanto a disciplina de Língua Inglesa, acho que eles 

preferiam estar fazendo qualquer outra coisa, menos estudando Inglês, então não tinha 

material didático, não existia ainda o PNLD, então era muito difícil, todos os dias eu 

tinha que inventar alguma coisa, tirar xerox do meu bolso mesmo, com salário que eu 

ganhava, de certa forma era um pouco desmotivante, eu exonerei os dois cargos 

efetivos do estado, depois exonerei o cargo efetivo da prefeitura e fiquei trabalhando 

na rede particular de ensino que foi onde eu conseguia fazer um trabalho que me 

realizava muito, com estrutura melhor, com recursos, turmas separadas, teve uma das 

escolas mesmo que eu trabalhei que ela terceirizou as aulas de Inglês para o CCAA e 

aí a metodologia foi levada para este colégio, nós dividimos as turmas, então foi onde 

eu tive realmente muito prazer em trabalhar. 

 

Nesse trecho, Jane Austen relata suas experiências de ensino em vários contextos. 

Destacamos inicialmente o colégio Tiradentes da Polícia Militar, o qual a participante 

menciona ter sido a primeira escola em que trabalhou como contratada e que foi o contexto 

onde ela aprendeu vários aspectos relacionados ao ofício docente. Notamos também que a 

professora vivenciou o período em que ensinar Inglês na escola pública era considerado um 

desafio ainda maior, dada a falta de estrutura, indisciplina, falta de material didático e 

desvalorização da disciplina de Língua Inglesa. Diante desta realidade de falta de estrutura 

para o ensino de Inglês como língua estrangeira na educação pública, Jane Austen optou por 

continuar sua carreira nas escolas da rede privada, que em sua opinião ofereciam mais 

recursos e uma estrutura melhor para a realização do ensino com qualidade. Observamos, 

assim, que Jane Austen também vivenciou a fase de decepção com a carreira pública docente, 

pois exonerou-se dos cargos efetivos do Estado e do Município. 

Ao final do excerto, a participante aponta positivamente para a terceirização das aulas 

de Inglês de uma escola da rede privada para a escola de idiomas CCAA. Entretanto, 

posicionamo-nos contra essa postura da terceirização do ensino de línguas estrangeiras pelas 

escolas, pois acreditamos que essa atitude tende a contribuir para a precarização da profissão 

dos docentes de línguas estrangeiras, uma vez que em muitos cursos de idiomas não é 

requisito possuir o diploma de Letras para atuação docente. Assim, a abertura da escola 

regular para a escola de idiomas implica que qualquer pessoa que possua apenas o 

conhecimento do idioma esteja apta a lecionar. No entanto, entendemos a profissão docente 

como um ofício a ser desempenhado a partir de um repertório de saberes que envolvem 

também os saberes da Formação Inicial em um curso de Letras (RAJAGOPALAN, 2011; 

GAUTHIER, 2006). 
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No próximo fragmento da EN de Jane Austen, percebemos que em sua prática 

pedagógica sempre houve a preocupação com a organização e a disciplina da sala de aula, vistas 

pela professora como requisitos essenciais para atingir o objetivo do ensino efetivo da Língua 

Inglesa. 

 

Jane Austen: eu sempre recebi estagiários em minhas salas de aula e um dia os 

professores da faculdade falaram comigo, olha meus alunos falam muito bem da 

organização da sua aula, na verdade eu acho que eu era muito rígida com os alunos, 

eles tinham até um certo medo, não era muito uma relação de... de cordialidade, 

cordialidade até que sim, eu não os desrespeitava, mas eles tinham um certo medo, 

“nossa professora tá chegando”, corria todo mundo para sala de aula, não sei até que 

ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim, eu conseguia dar as aulas e eles 

participavam, ficava feliz com isso e o resultado costumava ser bom .... Atualmente, 

tô aqui dando aula para o Ensino Médio novamente, já tinha um tempo que eu não 

dava, estou amando, tem sido um desafio muito grande, especialmente com os 

primeiros anos, que são mais imaturos e mais indisciplinados, mas eu acho que eu 

gosto desse negócio de colocar ordem (risos), eles já estão meio que se 

acostumando, eu chego eles já entram para sala. 

 

É perceptível no excerto a importância que a professora atribui ao controle e à 

disciplina em sala de aula e, ao mesmo tempo, a dificuldade do equilíbrio nessa questão, pois 

a própria Jane Austen narra o fato de os alunos desenvolverem medo, receio da professora e a 

preocupação dela em tratá-los com cordialidade. Esse dilema de ter o controle, de se impor na 

tentativa de gerar disciplina e ordem é um desafio vivenciado no ofício de professor, pois, 

como salienta Freire (2013), ensinar exige liberdade e autoridade e encontrar o equilíbrio 

nesse assunto é desafiador. Alguns professores acabam sendo autoritários demais, 

encontrando assim maior resistência e indisciplina dos alunos, outros acabam percorrendo o 

caminho da licenciosidade e não conseguem ensinar no caos. Acreditamos que a postura que 

colabora para se manter a disciplina está vinculada a um posicionamento equilibrado, como 

salientado nas palavras de Freire (2013, p. 106): “a posição mais difícil, indiscutivelmente 

correta, é a do democrata, coerente com seu sonho solidário e igualitário, para quem não é 

possível autoridade sem liberdade e esta sem aquela”. 

Vejamos agora outro fragmento no qual Jane Austen demonstra a contribuição de suas 

memórias de aprendizagem para o desenvolvimento de sua prática. 

 

Jane Austen: eu queria evitar esse tipo de aula em que os alunos é não produziam 

realmente, e eu me preocupava com isso, eu sempre andei muito pela sala, eu 

passava uma atividade eu sempre tinha o cuidado de ficar andando pela sala e parar 

nas carteiras: “você tá fazendo? Está com alguma dificuldade? Posso ajudar?” Meus 

professores não faziam isso e eu acho que isso é importante. Então eu tentava evitar 

isso e algumas atitudes, não de meus professores de Inglês, mas de outros 

professores que vinham na minha memória que era de gritar, de bater na mesa, de 
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bater o apagador às vezes no quadro, então eu sempre evitei esse tipo de atitude na 

sala de aula porque eu achava que era um desrespeito com meus alunos. 

 

Notamos que Jane Austen tinha a preocupação de evitar comportamentos considerados 

inadequados pelas experiências de seus professores anteriores relacionadas a questões 

comportamentais e também metodológicas. Nesse sentido, buscava uma ação diferenciada na 

sua prática, a fim de verificar se os alunos realmente realizavam as atividades e se 

necessitavam de ajuda para realização das tarefas. 

 

3.3.2 Ingresso no IFNMG 

 

Por meio da leitura dos fragmentos a seguir, buscamos entender como ocorreu a 

chegada das docentes no IFNMG e compreender o contexto em que se inseriram para 

exercerem suas práticas. 

 

Charlotte Brontë: Aí surgiu a oportunidade do concurso aqui nessa área aí eu fiz, 

assim desacreditada, achei que nem ia fazer, eu fiz mais porque meu marido veio 

tentar, tinha pra nós dois, eu acabei fazendo, e então tinha o que, três anos que eu 

não atuava mais na área e nesses três anos assim, você perde o contato, você perde o 

seu material, mas acho que quando a gente tem uma base de ser professora, não 

esquece nunca mais né, então quando eu voltei percebi que o público-alvo, os nossos 

alunos, não mudaram muito né continuaram os mesmos. 

 

[...] mas assim, é voltando né então quando eu voltei encontrei os mesmos 

problemas que havia antes, de tudo tinha na escola, menos material para Inglês, 

então dicionários, material para os alunos, o bom é que aqui permitia a reprodução 

do material pra eles, né porque eu tinha que elaborar para que eles tivessem e tudo 

aquilo que eu achava positivo que eu trabalhei anteriormente, a questão da música, a 

questão dos diálogos eu trouxe e eu acho que eu consegui assim com essa turma... 

atrapalhou muito que era só um horário semanal, era... também atrapalhava muito... 

a gente se via em uma semana, às vezes tinha um feriado na outra a gente só se via 

de 15 em 15 dias, mas mesmo assim eu acho que... e também a questão da... muitos 

alunos em sala de aula, tinha sala aqui que tinha 37 alunos, então um horário 

semanal pra você trabalhar Inglês com esses alunos, mas acredito que foi um 

trabalho que teve um resultado... não vou falar que teve um êxito muito elevado não, 

mas foi médio, nessas primeiras turmas que trabalhei, antes do meu afastamento e 

após meu afastamento tenho percebido que os alunos têm melhorado essa questão de 

autoestima de estudar uma língua estrangeira de “eu tenho capacidade de estudar” 

“eu consigo”, e a questão de saber também, de terem conhecimento, eles estão num 

nível bem melhor. 

 

No fragmento inicial, notamos que Charlotte Brontë relata a sua surpresa da aprovação 

no concurso, visto que estava há três anos fora da área. Segundo seu relato, o fato de não estar 

atuando como professora contribuiu para que ela ficasse desatualizada e sem material. A 

participante finaliza declarando que não havia perdido a base de ser professora e que o 

público-alvo, os alunos, eram os mesmos. Em seguida, Charlotte Brontë aponta para os 



77 
 

problemas vivenciados na instituição: falta de dicionários e materiais didáticos para os alunos, 

pouca carga horária destinada à disciplina e um grande quantitativo de alunos. O aspecto 

positivo na opinião da participante era que a instituição disponibilizava o xerox, com isso ela 

pôde montar o material das suas aulas, que eram pautadas nas experiências de aprendizagens 

do idioma vivenciadas por ela anteriormente. Nesse sentido, utilizava diálogos e o trabalho 

com músicas. Charlotte Brontë aponta também ter percebido uma mudança na atitude dos 

alunos com relação à motivação para estudarem Inglês, referindo-se ao período anterior e pós-

afastamento para capacitação. Outro aspecto que encontramos na narrativa de Charlotte 

Brontë foi a experiência de trabalhar com as duas disciplinas, Inglês e Português, na 

instituição. Vejamos alguns trechos a seguir: 

 

Charotte Brontë: [...] mas então desde quando cheguei a primeira vez, que estou 

trabalhando só com Inglês é agora, eu cheguei tinha aula de Inglês, é com Ensino 

Médio, Inglês instrumental é no curso de cachaça, Português instrumental no curso 

superior de engenharia de alimentos, Português e Inglês no Proeja é se eu me 

recordo foi isso.  

 

Charlotte Brontë: Nunca tive vontade de atuar com Português, pelo contrário, achava 

isso horrível porque é mil e um planejamentos, acho que eu tinha uns 8 

planejamentos nessa época porque era Ensino Médio primeiro e segundo ano, Proeja 

Português e Inglês, Cachaça, então assim é muito planejamento, eu nunca quis, fui 

porque o edital cobrava, tanto que depois que eles viram que isso não era bom para o 

professor, não era bom para instituição, não há mais concursos assim, permite que a 

pessoa que tem a dupla habilitação faça, mas não vai atuar. É direcionado... mas, no 

meu edital tem, previa isso né. 

 

A fala de Charlotte Brontë direciona-nos para o entendimento de que trabalhar com 

duas línguas, ainda que seja a língua materna, gera excesso de trabalho para o professor e um 

reflexo negativo na aprendizagem dos alunos. Infelizmente, ainda é uma prática comum em 

algumas escolas designarem as aulas de língua estrangeira para complementar a carga horária 

do professor de Português. Essa postura gera uma desvalorização na área, por isso 

confirmamos nosso posicionamento de defender a licenciatura única no curso de Formação 

Inicial em Letras e concursos direcionados para as áreas específicas de atuação. 

Passaremos agora à análise do trecho da entrevista narrativa de Jane Austen, a fim de 

entendermos como foi o seu ingresso no IFNMG. 

 
Jane Austen: Então eu creio que, o que a gente faz, é muito reflexo do que a gente 

sente também, não só da nossa formação. E eu vim pra cá muito feliz, você 

acompanhou um pouco da minha trajetória. Então eu estava um pouco ferida antes 

de vir para cá, pelas experiências de concurso que não deram certo, então eu já vim 

pra cá com muita felicidade, com muita alegria, com muita vontade de fazer um 

trabalho muito bem feito, já tinha... eu parei de trabalhar com o Ensino Médio em 

2013, logo que eu entrei no doutorado, então fiquei o que três anos, não, dois anos 
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sem trabalhar no Ensino Médio e só com o ensino superior. Eu estava com muita 

vontade de vir para cá, então acho que essa energia, esse sentimento positivo que eu 

estava reflete muito no meu trabalho. As circunstâncias, aqui, elas são circunstâncias 

boas e ruins. O que que é bom? É muito bom o tratamento e o respeito que o 

professor tem aqui no que diz respeito à gestão da instituição, do professor eu acho 

que o professor é muito respeitado aqui, jamais contestaram meu trabalho, eles 

acreditam na minha competência e eu acho isso formidável, isso aumenta ainda mais 

minha responsabilidade e faz com que eu queira fazer ainda melhor, então isso é 

muito bom. 

 

Logo no início da narrativa, notamos que Jane Austen estabelece uma relação entre o 

que fazemos e aquilo que sentimos, pontuando que estava feliz pela aprovação no concurso e 

que isso refletia também em seu trabalho. Aponta também o acolhimento favorável da 

instituição, que valoriza e respeita o profissional, proporcionando assim uma condição melhor 

para seu trabalho docente.  

 

3.3.3 Ensino da Língua Inglesa: metodologia e objetivos  

 

No Capítulo 2, abordamos um percurso sobre o ensino de língua estrangeira a partir de 

métodos e metodologias que foram utilizadas no decorrer dos anos. A temática foi ampliada 

ao destacarmos os diferentes objetivos e orientações para o ensino do Inglês mencionados nos 

documentos oficiais dos PCN (BRASIL, 2002) e OCEM (BRASIL, 2006). Consideramos 

ainda que as práticas de ensino da Língua Inglesa no contexto da escola pública no Ensino 

Médio direcionam para o entendimento de que, neste processo, os professores desempenham 

suas práticas baseados nas suas crenças, ideologias, experiências de aprendizagem do idioma 

e outras experiências que compõem suas histórias individuais. Portanto, selecionamos alguns 

excertos, a fim de orientar nosso entendimento sobre os objetivos e a metodologia utilizada 

para o ensino de Inglês no IFNMG de acordo com as participantes. Inicialmente, observemos 

a fala de Charlotte Brontë:  

 

Charlotte Brontë: O objetivo é que ele realmente saísse pelo menos com uma base 

nas quatro habilidades... é eu falo isso, tem uma turma aqui muito boa de 

informática, só que tem alguns alunos que são... que não têm conhecimento, que são 

ruins no Inglês, aí eu comecei assim... pedi pra eles pontuarem “Olha gente, vocês 

não se sintam mal não, mas é só para vocês terem um Inglês melhor”, vamos voltar a 

estudar algumas coisas, aí eu falei para duas alunas “eu gostaria que vocês 

escrevessem os números de 1 até 100 pra mim”. Elas não sabem treze, a partir do 10 

elas não sabem nada, aí elas trouxeram e falaram “nossa professora foi muito bom, 

agora já sei”, “Nossa pra escrever sessenta é tão fácil, cinquenta é mais complicado 

porque muda um pouco, mas 20 é só a gente saber 20 depois a gente sabe de 21 a.... 

a tanto”, então eu... eu acho que às vezes também eu fico com muito medo de o 

aluno achar que eu tô colocando o nível dele lá embaixo mas depois que eu fiz isso 

eu vi o tanto que foi positivo e já falei com eles, com as outras turmas, já falei 

“gente eu vou fazer, não quero que vocês fiquem se sentindo mal, pelo contrário 
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quero que vocês melhorem”. Então, eu acho que o objetivo de pelo menos querer 

que eles tenham uma base nas quatro habilidades, a gente tem que tomar algumas 

medidas para que a gente realmente consiga porque nossas salas tão bem com níveis 

diversificados, se a gente considerar todo mundo com um nível melhor ou considerar 

em baixa, aqueles que sabem mais perdem o interesse né?... O livro é mais puxado, 

para quem não tem base o livro é puxado. 

 

Podemos observar que Charlotte Brontë menciona que o objetivo ao ensinar a 

disciplina de Língua Inglesa é fornecer uma base nas quatro habilidades do idioma. Nesse 

sentido, analisamos também a resposta ao questionário, em que a participante ratifica no texto 

escrito que espera “que os alunos desenvolvam um pouco melhor as quatro habilidades 

(listening, speaking, reading, writing)”. 

Notamos também que a diversificação do nível do Inglês dos alunos gera uma 

dificuldade com relação aos parâmetros que deveriam conduzir as aulas. Nessa lógica, o texto 

escrito da resposta ao questionário também confirma esse sentimento da professora ao escrever 

que “os maiores desafios em trabalhar no IFNMG com Língua Inglesa são trabalhar com turmas 

com muitos alunos e heterogêneas, onde se encontram em grau de disparidade muito grande”. 

Vejamos o excerto onde a participante fala sobre o material didático que utiliza: 

 

Charlotte Brontë: Infelizmente o material didático não atende o nível dos nossos 

alunos, temos textos muito grandes, a gente não pode falar com o aluno “ah você 

não tem capacidade” “eu não vou trabalhar esse texto” porque tá no material deles 

então como que eu vou deixar o texto sem trabalhar, então a gente tem que trazer a 

dinâmica em sala que a gente tem que criar, inventar algumas situações para que eles 

consigam... é consigam compreender o texto, estudar esse texto, mesmo tendo às 

vezes não tanto conhecimento, eu falo assim que eu os considero com conhecimento 

melhor que antes, que os alunos anteriores, porém, eu acho que os textos são, são 

grandes... é... os exercícios são considerados médios, né? Temos salas heterogêneas 

então eu acho que a experiência é boa, porém eu acho que a linguagem ainda está 

além para o aluno, está além deles, deveria diminuir um pouco, a questão só de texto 

mesmo, a questão textual, mas o bom, o suporte eles têm, parece que não ter 

material eles ficam soltos e quando tem material eles têm uma referência do que 

seguir ali, é lógico que nós temos que fazer outras abordagens para que não fique ali 

só naquilo e tentar contextualizar ao máximo com outras atividades. 

 

Charlotte Brontë relata sua opinião sobre o material didático salientando aspectos 

positivos e negativos. No ponto de vista da participante, o material possui uma abordagem do 

Inglês em um nível que muitos alunos não conseguem acompanhar. Visando trabalhar com os 

longos textos presentes no material, opta pela utilização de dinâmicas que “inventa”, a fim de 

ajudar os estudantes na compreensão textual. Contudo, a professora entende que o livro é um 

aliado importante para a orientação das aulas e para o próprio aluno. Ademais, ressalta a 

necessidade de utilizar outras abordagens e atividades. A resposta escrita de Charlotte Brontë 

com relação à utilização do material didático revela que o utiliza como suporte para as aulas e 
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que “a leitura dos textos e maioria dos exercícios são feitos pelos alunos juntamente com a 

professora”. Além disso, a maioria das atividades é corrigida individualmente pela docente. 

Sobre os aspectos de aprendizagem com a experiência do ofício, Charlotte Brontë 

menciona, em texto escrito, que constantemente busca uma melhor forma de ensinar e que 

durante os anos de prática em sala de aula observou que é necessário flexibilizar as 

estratégias, de acordo com a realidade, e que os alunos valorizam muito mais as aulas nas 

quais há uma interação entre eles e o professor.  

Vejamos a resposta escrita de Jane Austen ao questionário sobre os objetivos que 

pretende alcançar com o ensino do Inglês: “Por meio das aulas de Língua Inglesa espero que 

os alunos possam desenvolver competências nas quatro habilidades e prosseguir nos estudos 

superiores”.  

As aulas de Jane Austen focam, segundo a participante, o desenvolvimento de 

competências nas quatro habilidades do idioma e confirmam a utilização da Abordagem 

Comunicativa, que também se harmoniza com o material didático. 

 

Jane Austen: O livro didático é fornecido pelo PNLD e possui uma Abordagem 

Comunicativa. Durante as aulas priorizamos aspectos relacionados à comunicação 

oral. Atividades de reading e writing são, geralmente, solicitadas como tarefa. A 

gramática é estudada de forma contextualizada sem desvincular dos aspectos 

textuais e comunicacionais. (Questionário) 

 

Jane Austen: Eu, até agora, tinha trabalhado com turmas muito boas, turmas de 

segundo e terceiro anos e que eu venho trabalhando essa abordagem comunicativa e 

dando aulas em Inglês e a forma como eles receberam isso foi muito boa, eles se 

sentiram valorizados. Eu expliquei pra eles que talvez eles não entendessem alguma 

coisa ou outra, mas que eu poderia traduzir, mas que eu iria pautar minhas aulas pelo 

uso da Língua Inglesa em sala, eles se sentiram muito valorizados e muito felizes 

apesar de para eles ser também um desafio e eu fiquei muito feliz com a resposta 

deles. Tenho aplicado prova oral, os resultados não são muito bons ainda, mas 

resultados em termos percentuais, e termos numéricos, quantitativamente falando, 

mas em termos qualitativos tem sido muito bom, eles agradecem, ao final da aula 

eles falam: “oh teacher, obrigada a aula foi muito boa”. Isso é bom pra gente, tem 

sido agora um desfaio maior trabalhar com os primeiros anos, são turmas 

numerosas, são meninos imaturos, então tem sido um desafio, acabei de sair de uma 

turma do primeiro ano, agora antes de conversar com você e hoje já foi melhor do 

que na semana passada porque eu peguei essas turmas agora. [...] (EN) 

 

Nos relatos acima, Jane Austen confirma a utilização da Abordagem Comunicativa e a 

condução das aulas no próprio idioma Inglês. A fim de trabalhar mais a habilidade de 

speaking, a professora menciona também a aplicação do teste oral como instrumento de 

avaliação e que essa abordagem tem sido muito positiva, pois os alunos se sentem valorizados 

e agradecem pelas aulas. Nessa óptica de priorizar a Abordagem Comunicativa, em especial a 

habilidade de speaking, percebemos a contribuição das suas experiências de aprendizagem do 
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idioma. Jane Austen explicitou em vários momentos da sua EN que sua aprendizagem ocorreu 

em vários contextos voltada para esta abordagem e que havia o uso constante da Língua 

Inglesa. Entendemos que essa aprendizagem diversificada em que o uso do idioma é constante 

colabora para que os professores imprimam em suas sulas abordagens similares. Vejamos 

mais um excerto de Jane Austen: 

 
Jane Austen: Hoje foi uma experiência ótima porque eu fui chegando e o pessoal da 

turma de Agropecuária que é mais danadinho, tudo sentadinho nas carteiras e 

caladinhos, eu fiquei com dó até, e ao mesmo tempo eu sempre faço essa 

autoavaliação, gosto sempre de refletir sobre o que estou fazendo, aí eu intercalo, 

brinco um pouco com eles, no meio da aula eu quebro um pouco da minha rigidez, 

mas eu fico feliz porque eu prefiro trabalhar em uma sala de aula com ordem do que 

com a algazarra, tento sempre buscar um meio-termo nisso, para que eles não se 

sintam podados e para que eles não se sintam à vontade demais, não é fácil, não é 

sempre que eu consigo, mas o objetivo é que eu consiga implementar uma 

Abordagem Comunicativa, que eu não fique só na gramática, só ensinando verbo to 

be para esses meninos, se eu fizer isso eu me sinto péssima, me sinto como que indo 

contra tudo aquilo que eu acredito. No ensino e aprendizagem de língua estrangeira, 

eu acredito que o aluno tem que conseguir se comunicar, de alguma maneira, nem 

que seja minimamente, falar sobre ele, falar sobre onde ele vive, falar um pouquinho 

da cultura dele, eu acho muito melhor que ele consiga fazer isso do que ele complete 

lacunas do verbo to be no presente e no passado sem ter a mínima noção do que isso 

significa, basicamente é isso. 
 

Esse trecho da EN de Jane Austen remete-nos à influência de outra experiência de 

aprendizagem vinculada a sua história individual. Trata-se da experiência com contextos 

escolares nos quais a disciplina e a ordem eram enfatizadas. Nessa perspectiva, retomamos as 

memórias vinculadas ao colégio Marista e à Escola dos Militares, nos quais estudou e 

lecionou, respectivamente. Percebemos que, no relato descrito, Jane Austen vive o conflito 

entre ter uma postura rígida e ao mesmo tempo conquistar os alunos. Nas palavras da 

participante, preocupa-se com que os alunos não se sintam podados demais nem à vontade 

demais. Essa postura nos lembra, novamente, das palavras de Freire (2013), que menciona a 

necessidade de deixar existir a liberdade, mas sem que ocorra a licenciosidade.  

Ambas as participantes apresentaram uma concepção de reflexão constante sobre a 

prática desenvolvida que se harmoniza com Tardif (2011), sobre a prática ser entendida como 

um processo contínuo de aprendizagem no qual os professores retomam, filtram e adaptam 

conhecimentos provenientes da formação que são moldados em harmonia com a realidade da 

prática cotidiana. A fim de visualizarmos melhor as contribuições das aprendizagens do 

idioma apreendidas nas EN de Jane Austen e Charlotte Brontë, em consonância com os 

relatos das experiências de ensino, optamos por apresentar o quadro que sintetiza os excertos 

que utilizamos como exemplos. 
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Quadro 4 - Síntese dos excertos 

Experiências de 

Aprendizagem do 

idioma Inglês 

 

Excertos sobre aprendizagem  

 

Prática de ensino 

de LI 

Excertos sobre ensino 

Foco na 

Abordagem 

Comunicativa e 

utilização do 

Inglês nas aulas 

(Jane Austen) 

ela fazia essa comunicação, pedia 

pra gente ouvir, repetir, falar 

sozinho, ela usava comandos para 

gente entrar na sala, ela pedia 

para gente pedir “I am sorry for 

being late”, sempre ela motivava 

muito a comunicação, incentivava 

bastante, então, foram 

experiências de aprendizagens 

muito prazerosas. 

Ensinar o idioma 

por meio do 

material didático 

que apresenta a 

Abordagem 

Comunicativa e 

falar Inglês nas 

aulas. 

 

Eu, até agora, tinha trabalhado 

com turmas muito boas, turmas 

de segundo e terceiro anos e 

que eu venho trabalhando essa 

Abordagem Comunicativa e 

dando aulas em Inglês e a 

forma como eles receberam 

isso foi muito bom, eles se 

sentiram valorizados, eu 

expliquei pra eles que talvez 

eles não entendessem alguma 

coisa ou outra, mas que eu 

poderia traduzir, mas que eu 

iria pautar minhas aulas pelo 

uso da Língua Inglesa em sala, 

eles se sentiram muito 

valorizados e muito felizes 

apesar de para eles ser também 

um desafio e eu fiquei muito 

feliz com a resposta deles. 

Contextos que 

prezavam pela 

disciplina e 

ordem (Jane 

Austen) 

Eu estava em uma sala de aula 

com muita disciplina, um colégio 

religioso, qualquer coisa que você 

fazia os irmãos avisavam os pais 

e tinha castigo, então eu estava 

num contexto de muita disciplina, 

a aprendizagem ela acontecia. 

Necessidade de ter 

controle e 

disciplina na sala 

de aula. 

na semana passada eu tive que 

entrar de cara muito fechada, 

me fazendo de má mesmo, 

porque eu entrei eles estavam 

revirando a sala, jogando 

aviãozinho, uma indisciplina 

muito grande e eu não tinha 

visto isso aqui ainda, então eu 

fui muito má, má entre aspas, 

eu fui muito rígida com eles 

colocando as normas, o que 

que eu aceitava o que que eu 

não aceitava, ao mesmo tempo 

eu tentei ser doce, dizendo pra 

eles que o que eu queria era o 

melhor pra eles, que eu queria 

que eles saíssem daqui podendo 

competir com outros meninos 

da idade deles no que diz 

respeito a um concurso, a uma 

prova de Enem, tentar um 

estágio na área deles e aí eles 

começam a pensar, “então ela 

não quer me punir, tá querendo 

ajudar”, então eu tento mostrar 

isso pra eles. 

Aprendizagem 

traumática 

(Charlotte 

Brontë) 

Até hoje eu acho que eu trago um 

trauma devido a esse primeiro 

professor que eu tinha, como e eu 

era muito tímida, ele às vezes não 

sabia lidar com isso, então ele às 

vezes impunha que eu tinha que 

falar e engraçado que eu 

automaticamente eu criei um 

Utilização dos 

conhecimentos da 

fonética para 

auxiliar os tímidos 

que têm medo de 

errar para falarem. 

trabalhava com os alunos 

aqueles que gostavam de falar 

deixava-os falar e cobrando de 

forma assim pontual aqueles 

que tinham medo, receio de 

tentar falar e trazer como havia 

falado a forma positiva que 

tinha da minha professora, a 
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bloqueio na questão do ouvir, eu 

não sei, por tá ligado né as duas 

habilidades. 

questão da fala né, trazer 

aquelas palavras que eles 

pronunciavam errado mais 

próxima da fonética. 

Aprendizagem 

focada na 

Abordagem 

Comunicativa 

(Charlotte 

Brontë) 

O material eu gostava, até porque 

tinha muitos diálogos, diálogos 

curtos e devido ser né, como já 

falei, tímida para falar, então eu 

gostava que não eram textos, 

então não precisava ficar lendo o 

tempo todo, então assim, quando 

precisava da fala eu falava frases 

curtas, né ou médias, então eu 

gostava muito desse material que 

eu acho que são materiais que 

deveriam ter com os nossos 

alunos aqui. 

Ensinar o idioma 

para comunicação 

e trabalho com 

quatro habilidades. 

O objetivo é que ele (o aluno) 

realmente saísse pelo menos 

com uma base nas quatro 

habilidades. 

então eu acho que o objetivo é 

de pelo menos querer que eles 

tenham uma base nas quatro 

habilidades, a gente tem que 

tomar algumas medidas para 

que a gente realmente consiga 

porque nossas salas estão bem 

com níveis diversificados. 

Experiências 

prazerosas 

relacionadas ao 

uso de músicas 

(Charlotte 

Brontë) 

esse professor era muito bom, as 

aulas dele eram bem dinâmicas, 

ele tocava, ele cantava, ajudava 

muito. 

Utilização de 

música na prática 

pedagógica. 

tudo aquilo que eu achava 

positivo que eu trabalhei 

anteriormente, a questão da 

música, a questão dos diálogos 

eu trouxe e eu acho que eu 

consegui, assim, com essa 

turma. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.3.4 Sentidos atribuídos à identidade docente de Inglês 

 

No Capítulo 2, apresentamos a concepção de identidade ligada aos conceitos de Dubar 

(2005), Hall (2006) e Silva (2000). Nesse sentido, entendemos que a identidade não é dada e 

nem pode ser desvelada em uma representação concreta e objetiva, mas é inconstante e 

depende da representação do outro. Consideramos pertinente, portanto, analisarmos alguns 

excertos das participantes que nos remetem à ideia da representação, do sentido da identidade 

profissional docentes de Inglês. 

 

Charlotte Brontë: [...] a gente não pode desconsiderar essa valorização devido ter 

chamado outros profissionais, percebemos que há uma valorização. É... agora os 

colegas não vejo valorização, é tanto que tudo que quer cortar poderia cortar ali a 

aula de Inglês né, [...] a gente não vê uma solicitação por exemplo para medicina 

veterinária, ah o pessoal podia ter Inglês instrumental, nunca tivemos essa 

solicitação, pelo menos o período que eu estive não recebi nenhuma solicitação 

dessa. 

 

Charlotte Brontë: Acho que a gente... assim, primeiro, houve uma valorização, como 

você perguntou assim... um olhar direcionado, mas precisa muito... a gente pode 

observar pela nossa sala do centro de línguas, né que eu vi, tô vendo tendo aula aqui 

do pessoal da área técnica, de zootecnia dando aula aqui, então todos os laboratórios 

estão equipados, essa sala tem que ser equipada para os alunos sentirem mesmo que 

aqui é um curso como os lá de fora, né então você entrar em uma sala de aula e 

estudar Inglês em uma sala voltada para esse universo da Língua Inglesa mesmo. 

Então o ambiente já começa, a gente precisa que a direção volte seu olhar para esse 

espaço nosso, eu acho que também como nossas cargas horárias sempre foram muito 
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elevadas, muitas aulas, a questão da criatividade ficava só na sala de aula, mas 

assim, a gente tem que externar é mostrar para comunidade escolar nosso espaço 

porque fica parecendo que a gente não faz nada, a gente acaba não externando então 

eu acho que para comunidade escolar mudar o olhar. Então acho que ajuda muito 

essa questão de melhorar não só o ensino, mas de uma forma indireta acaba 

melhorando o ensino, porque os alunos vão querer procurar mais as nossas aulas e 

que nós professores tenhamos mais né essa... não seria aptidão, seria mais essa sede 

de trazer esse contexto aqui fazer um contexto de aula de um cursinho, um curso de 

aula particular, porque na verdade a referência que todo mundo espera é que aqui 

fosse esse cursinho. Então eu acho que falta também tanto da parte nossa, mas se a 

gente pudesse ter um diálogo reduzido, hoje o que eu acho que pra mim foi difícil no 

início porque eu tinha que dar aulas de Português em várias outras modalidades, não 

só Inglês, Proeja, Português instrumental, então acabava sendo um leque muito 

aberto e você não conseguia atingir. Eu espero que agora, que sendo só professora 

de Inglês, que eu consiga fazer um papel melhor, desempenhar um papel melhor, 

voltar todas as minhas atividades para o contexto de aula de Inglês mesmo, mais 

específico. 

 

Percebemos que Charlotte Brontë aponta para a valorização do profissional professor 

de Inglês por parte da direção da instituição. Isso ficou evidente ao disponibilizarem duas 

vagas para professores efetivos de Inglês e por terem reservado duas salas para funcionamento 

do Centro de Línguas. No entanto, acredita que ainda há aspectos que necessitam de 

mudanças para que a valorização se concretize de fato. Nesse sentido, menciona que a 

infraestrutura do Centro de Línguas seja aperfeiçoada e outros cursos, incluindo os cursos 

superiores, possam inserir o Inglês instrumental na matriz curricular. 

No excerto acima, Charlotte Brontë expressa ainda o desejo de se empenhar em 

melhorar sua prática de ensino, em especial pelas condições em que atualmente pode dedicar-

se mais à área de Inglês especificamente. Nesse sentido, observamos seu desejo em querer 

desenvolver ações que aumentem a visibilidade do ensino de Inglês na instituição e na 

comunidade externa. Como exemplo, cita a necessidade de implantar ações para estruturar o 

Centro de Línguas e ofertar cursos similares aos cursinhos de Inglês, algo que atenderia aos 

anseios da comunidade institucional. Essa atitude colabora para aprimorar a representação da 

identidade dos docentes de Inglês a partir do outro, pois no processo de construção de nossa 

identidade não podemos desperceber a visão e o pensamento do outro (DUBAR, 2005; 

SILVA, 2011). Assim, na busca de atender a objetivos e necessidades pertinentes ao contexto 

institucional, reside a possibilidade de um reflexo positivo na representação do outro sobre os 

docentes de Língua Inglesa do IFNMG – campus Salinas. 

A representação da identidade docente também é percebida na visão dos alunos. 

Vejamos o trecho da EN de Charlotte Brontë sobre como os alunos percebem a disciplina de 

Inglês.  
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Charlotte Brontë: Então é... os alunos, eles têm Inglês assim, como igual uma aula 

de Artes, que é um prazer ter aula, mas pra que que eu quero o Inglês mesmo?, ainda 

não acho que eles tenham isso em mente, assim o objetivo mesmo, ah eu quero 

Inglês porque vai me ajudar, então a gente tem que ficar trabalhando, o tempo 

inteiro repetindo, e fica uma repetição por que estudar Inglês, por que estudar Inglês, 

pra eles é como se fosse uma aula de Educação Física, uma aula de Artes que é um 

lazer e vamos ouvir uma música, vamos fazer uma brincadeira, mas a importância 

do Inglês na vida deles eu ainda acho que os alunos não perceberam muito essa 

importância ainda não. Quando a gente pergunta mesmo: por que vocês escolheram 

Inglês e não Espanhol? Aí eles falam assim, eu pergunto até os meninos do 

Espanhol, por que vocês não vieram para o Inglês? Eles falam assim: porque a 

professora que estava antes era muito difícil aí eu ia tomar bomba, aí outros falam 

assim “ah é porque a gente sabe que Inglês é que domina o mundo, mas eu não 

gosto, nas provas do Enem eu faço tudo é Espanhol.” Então você não vê um objetivo 

concreto né, é uma diversão.  

 

Esse fragmento aponta para a percepção docente diante da atitude dos alunos com 

relação às aulas de línguas estrangeiras. De acordo com Charlotte Brontë, os alunos 

despercebem a importância da aprendizagem de uma LE. Entendem a disciplina como uma 

ocasião para escutar música, fazer uma brincadeira, ou seja, um momento de lazer e não com 

objetivos concretos ou com a maturidade de que aquela aprendizagem possa lhes proporcionar 

benefícios reais. Até mesmo a opção do idioma a ser estudado, muitas vezes, baseia-se em 

questões triviais. 

No excerto a seguir, analisaremos a representação apreendida da EN de Jane Austen 

sobre o papel do professor no processo de ensino e aprendizagem. 

 

Jane Austen: [...] eu creio que o professor é uma figura emblemática nesse processo 

ensino aprendizagem, tem uma professora, chamada Jovelina Pinheiro que faleceu, 

ela era professora da Unimontes, ela faleceu inclusive na estrada, viajando para dar 

aulas pela Unimontes, uma professora muito experiente, muito competente, e ela 

tinha uma frase que ela sempre falava e eu não esqueço esta frase. Ela falava: “o 

professor é a mola mestra do processo de ensino aprendizagem”. Então essa mola 

mestra, eu concordo com ela, eu endosso as palavras da professora Jovelina porque 

eu... mesmo num contexto, sem recursos, sem condições é, em termos de material 

didático, como eu já trabalhei, que era difícil, mas a gente consegue fazer alguma 

coisa, eu creio que o mais importante, é claro que nós precisamos de material 

didático, nós precisamos de recurso audiovisual, mas se tiver um professor com boa 

vontade ele consegue fazer um bom trabalho... então eu creio que aqui todos nós 

somos competentes, nós conseguimos entrar através de concurso, temos uma 

trajetória que a gente não pode desmerecer né como professores e eu acho que falta 

muito da gente, falta mais da gente do que de recurso, eles têm livros, nós temos até 

um centro de línguas aqui, nós temos respaldo da nossa gestão, se a gente quiser 

fazer um projeto se a gente quiser fazer alguma coisa, sei que nós teremos apoio, 

talvez não tenhamos muito suporte financeiro. 

 

Jane Austen: É muito bom o tratamento e o respeito que o professor tem aqui no que 

diz respeito à Gestão da instituição, do professor eu acho que o professor é muito 

respeitado aqui, jamais contestaram meu trabalho, eles acreditam na minha 

competência e eu acho isso formidável, isso aumenta ainda mais minha 

responsabilidade e faz com que eu queira fazer ainda melhor, então isso é muito bom. 
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Ao mencionar o professor como “mola mestra no processo de ensino aprendizagem”, 

Jane Austen aponta para uma representação de identidade docente ligada ao bom desempenho 

do profissional, pois, segundo a participante, o professor é capaz de desempenhar bem seu 

papel quando há vontade e desejo de fazê-lo, independentemente de outros fatores externos. 

Interessante que nesse excerto notamos também a construção da identidade pelo olhar do 

outro quando menciona o respeito da Gestão da Instituição pelo professor e seu trabalho, isso 

segundo Jane Austen gera um senso de maior responsabilidade e comprometimento para 

desempenhar melhor seu papel. 

Concordamos com a participante sobre a possibilidade de aperfeiçoamento da 

qualidade da Educação ofertada a partir das ações dos professores no sentido de buscarem 

meios de aprimoramento da prática, no entanto, assumimos o posicionamento de que é 

necessária uma reflexão além do entendimento do ensino como mera atividade técnica. Nesse 

sentido, compartilhamos do pensamento de Zeichner (2008), que direciona para um conceito 

de reflexão que abranja o contexto de ensino em sua totalidade, incluindo aspectos morais, 

éticos e os fins da educação.  

Tendo em vista a produção dos dados como uma técnica ancorada na construção de 

uma narrativa ou uma história narrada com um enredo individual, Jane Austen apresentou-nos 

suas memórias vinculadas ao ingresso na universidade, a ansiedade como uma garota ainda 

imatura por frequentar um ambiente onde a maioria das pessoas era mais velha, o abandono 

do curso pela incerteza de saber se realmente queria ingressar na carreira docente e depois a 

retomada do curso, seguida pelo despertar da paixão pela licenciatura. Na fala de Jane Austen, 

percebemos sentimentos e emoções que marcaram as diferentes etapas do seu percurso 

profissional entrelaçado com sua história de vida pessoal, notamos que ela fez referência a 

pessoas que marcaram significativamente sua carreira, desde o ingresso no curso de Letras até 

mais tarde, com as influências dos professores da especialização. Ademais, apresentou 

experiências de aprendizagem do idioma Inglês nos diferentes contextos em que estudou e 

situações específicas sobre as práticas de ensino que desenvolveu e modificou ao longo dos 

anos. Jane Austen finaliza sua narrativa contando-nos sobre seu ingresso na instituição 

IFNMG, as alegrias do trabalho e como acredita ser fundamental o papel do professor no 

processo de ensino.  

A narrativa de Charlotte Brontë é marcada por traços de experiências pessoais, relatos 

da influência familiar no seu percurso profissional e sentimentos vividos em situações 

específicas da aprendizagem do Inglês e de ensino do idioma. Notamos sua insatisfação ao 

falar da aprendizagem do Inglês no curso de uma dupla habilitação, mas percebemos como a 
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vontade de ser professora sempre fez parte da sua história por meio da influência familiar. 

Foram perceptíveis também os sentimentos vinculados às diferentes experiências do processo 

de aprendizagem da Língua Inglesa, como o trauma de um professor que deixou marcas 

negativas e o cuidado que tem em não transmitir as mesmas experiências traumáticas para 

seus alunos. Ao lermos a narrativa de Charlotte Brontë, vivenciamos também o drama que 

passou pela decepção com a carreira docente, o que a motivou a abandonar a profissão e 

ingressar em outra área, foi possível entendermos as motivações e influências para o retorno à 

sala de aula. 

Outro aspecto relevante da narrativa foi a percepção de Charlotte Brontë com relação 

às mudanças ocorridas no contexto de ensino da Língua Inglesa no IFNMG, pois inicialmente 

trabalhava com muitas turmas, com grande quantitativo de alunos e ainda era necessário 

auxiliar na demanda das aulas de Português. Charlotte Brontë menciona que presenciou uma 

mudança significativa no ensino de Língua Inglesa em decorrência de a instituição ter 

disponibilizado duas vagas para professores na área, pois isso contribuiu para ampliação e 

visibilidade do ensino de Língua Inglesa, na instituição, em especial pela possibilidade de 

ofertas de cursos de Inglês no Centro de Línguas do IFNMG. Ao final da narrativa, 

percebemos a preocupação de Charlotte Brontë em desempenhar melhor seu papel de 

professora de Inglês e ao mesmo tempo de melhorar as condições para o ensino de Língua 

Inglesa no IFNMG, visando atender objetivos institucionais. 

Visto que ambas as professoras tiveram a oportunidade de aprender o idioma Inglês e 

depois frequentar uma graduação, percebemos, nos discursos das EM, que suas práticas atuais 

revelam resquícios da abordagem de ensino/aprendizagem que fez parte das suas histórias de 

vida – a Abordagem Comunicativa. Ficou evidente também que as experiências de 

aprendizagem do idioma Inglês, vinculadas às atitudes dos professores nos percursos 

formativos e aos materiais didáticos que utilizaram, influenciam consideravelmente suas 

ações e decisões sobre a melhor escolha de abordagem de ensino do Inglês. 
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A LINHA DE CHEGADA E O VISLUMBRE DE OUTROS CAMINHOS 

 

Chegar ao final nem sempre transmite a ideia positiva de completude, de alívio, de 

conquista, pois muitas vezes o percurso da caminhada, da corrida, da viagem que vivenciamos 

é que nos deixa experiências e significados marcantes. Assim, escrevemos estas considerações 

finais na certeza de que nossa jornada significou bem mais que nossa chegada. Em momento 

inicial, caracterizamos o início de um percurso com sentimentos múltiplos de incertezas, 

apreensões e medos, que são superados por sentimentos maiores de vontade, curiosidade e 

descoberta. Estes últimos impulsionam a caminhada, direcionando-nos para diferentes 

caminhos, mas cientes de que nem todos levam ao mesmo destino, selecionamos nossas rotas, 

escolhemos nossas estradas, a fim de trilharmos nossa aventura. 

Foi com esses sentimentos que arriscamos a questão: “Como as contribuições das 

experiências de aprendizagem do Inglês vivenciadas no decorrer de percursos formativos 

docentes influenciam nas práticas de ensino da LI?”. Sim, importava adentrarmos na 

subjetividade docente, conhecermos suas histórias, ouvirmos seus relatos de experiências, 

lermos suas opiniões, resgatarmos, juntamente com as participantes, suas memórias de 

aprendizagem do Inglês, que vieram à tona em meio a tantas outras lembranças e sentimentos 

de um tempo vivido, mas não esquecido. A construção dos dados realizados por meio da 

técnica de Jovtchlovitch Bauer da Entrevista Narrativa (EN) foi o caminho que encontramos 

para adentrarmos no universo das histórias relembradas, contadas e revividas. 

Assim, conseguimos paulatinamente relacionar aspectos entre as narrativas 

(auto)biográficas e relatos sobre práticas de ensino de LI. Contudo, essa rota não teria sido 

trilhada sem a ajuda de Souza (2014), que nos guiou pelas possibilidades de análise a partir da 

construção de Unidades de Análise Temática. As UAT ajudaram-nos a delinear o perfil dos 

sujeitos, a compreender as reflexões das participantes sobre a aprendizagem do Inglês e a 

ouvir os relatos das suas experiências de práticas de ensino. Dessa forma, buscamos 

compreender significados em experiências ressignificadas (ABRAHÃO, 2011). 

Ademais, reconhecemos que não conseguiríamos avançar no caminho se antes não 

tivéssemos percorrido a rota para compreensão dos objetivos de ensino de Língua Inglesa por 

meio das leituras dos PCN (BRASIL, 2002), das OCEM (BRASIL, 2006) e dos estudos sobre 

as diferentes metodologias que influenciaram e influenciam o ensino na escola regular. 

Fizemos isso ao visitarmos as discussões e estudos de Paiva (2015), Paraquett (2009), Leffa 

(1988; 2011), Richards e Rodgers (2001) e outros. Nas constantes leituras de análise dos 

excertos das Entrevistas Narrativas, foi possível encontrarmos a percepção docente sobre a 
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identidade profissional de professoras de Inglês em consonância com outros olhares. 

Lembrando que desvendar a identidade não é possível, mas acreditamos que podemos 

construí-la constantemente por meio da percepção individual e do olhar do outro.  

Diante dessas colocações, confirmamos a necessidade de que outros caminhos sejam 

vislumbrados no campo da pesquisa, que outros olhares e novas vozes possam transmitir 

lembranças carregadas de significados, pois acreditamos que esses significados contribuem 

para a compreensão do ensino de Língua Inglesa e ajudam-nos, individual e coletivamente, a 

melhorar o ensino, especialmente no contexto da escola pública. 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (PPGED)  

LINHA DE PESQUISA: CURRÍCULO E PRÁTICAS EDUCACIONAIS  
 

Título do projeto de dissertação: “CONTRIBUIÇÕES DAS EXPERIÊNCIAS DE 

APRENDIZAGEM DO INGLÊS PARA O ENSINO DO IDIOMA: um estudo com narrativas 

de professoras” 

Mestranda: Carla Gracielle Ramos Fraga  

Orientadora: Profa. Dra. Denise Aparecida Brito Barreto (UESB)  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

PESQUISA COM SERES HUMANOS  
 

Você está sendo convidada a participar, como voluntária da pesquisa “CONTRIBUIÇÕES 

DAS EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM DO INGLÊS PARA O ENSINO DO 

IDIOMA: um estudo com narrativas de professoras”, que será realizada sob a 

responsabilidade da pesquisadora Carla Gracielle Ramos Fraga, mestranda do Programa 

de Pós Graduação stricto sensu de Mestrado em Educação da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, Campus Universitário de Vitória da Conquista.  

 

A pesquisa fundamenta-se no método autobiográfico, possui um caráter de investigação no 

campo subjetivo da formação humana. O objetivo geral é compreender as práticas de ensino 

de LI desenvolvidas pelos professores a partir de suas narrativas. Os três objetivos específicos 

que nos servirão como fios condutores do trabalho são: primeiro - relacionar aspectos entre as 

narrativas (auto)biográficas e os relatos docentes sobre as suas práticas de ensino de LI; 

segundo - compreender as metodologias de ensino de Língua Inglesa; e terceiro - analisar a 

representação de identidade profissional construída nas narrativas (auto)biográficas docentes. 

 

Os procedimentos metodológicos para produção dos dados empíricos estão vinculados à 

pesquisa narrativa. Nessa perspectiva, serão realizadas Entrevistas Narrativas registradas 

com gravador digital.  

 

O espaço utilizado para desenvolvimento da pesquisa será o IFNMG – Campus Salinas, 

devendo haver o compromisso de deslocamento para o espaço mencionado, a fim de 

realizarmos as entrevistas.  

 

Riscos de danos morais serão prevenidos mediante acordo com os participantes de garantia da 

preservação da identidade e ética no tratamento dos dados produzidos, no entanto, podem 

ocorrer eventuais desconfortos relacionados ao uso do gravador digital no momento das 

entrevistas. 

 

Visando à preservação de identidade, utilizaremos nomes fictícios para as transcrições das 

falas da entrevista, entretanto, há o risco de que as identidades sejam descobertas.  
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Caso necessite de mais esclarecimentos ou surjam eventuais dúvidas no decorrer do processo, 

não hesite em entrar em contato com a pesquisadora, que estará à sua disposição.  

 

Não será fornecida nenhuma quantia monetária para participação na pesquisa e eventuais 

despesas serão de responsabilidade da pesquisadora.  

 

A sua colaboração com essa pesquisa é voluntária, você pode optar por participar ou não. 

Caso você sinta a necessidade de retirar ou incluir informações ao longo da pesquisa, essa 

oportunidade será concedida. O acesso e a divulgação dos dados produzidos pelos 

participantes serão permitidos somente com a autorização dos seus titulares.  

 

Assim, havendo uma confirmação de aceite em participar da pesquisa de livre e espontânea 

vontade, nas condições mencionadas, você deverá assinar ao final deste documento, em duas 

vias. Uma via ficará aos cuidados da pesquisadora e a outra via com você. 

 

Termo de Consentimento de participação livre  
 

Eu,__________________________________________________________________ declaro 

ter lido/ouvido a leitura e entendido os esclarecimentos acima sobre a natureza da pesquisa, 

estou ciente dos objetivos, dos procedimentos a que serei submetida, os desconfortos e 

benefícios do estudo, as garantias de confidencialidade e que minha participação é voluntária, 

podendo retirar, a qualquer momento, o meu consentimento e sem prejuízos ou penalidades 

pessoais ou profissionais. Sei que não receberei dinheiro durante a participação e que a 

entrevista narrativa ocorrerá no espaço do IFNMG – campus Salinas. Assim, minha assinatura 

abaixo evidencia meu desejo voluntário em participar da pesquisa: “CONTRIBUIÇÕES DAS 

EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM DO INGLÊS PARA O ENSINO DO IDIOMA: um 

estudo com narrativas de professoras”.  

 

__________________________________  

Assinatura da voluntária  
RG: _____________________  

CPF:_____________________  

 

__________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 

Responsável  
RG:______________________  

CPF: _____________________  

 

Salinas,_______ de _________ de 2016 
 

Caso haja dúvidas em relação a este documento, você poderá procurar o Comitê de Ética em 

Pesquisa da UESB-CEP/UESB 

Endereço: 
Comitê de Ética em Pesquisa da UESB – CEP/UESB  

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

CAP - 1º andar, Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: Jequiezinho CEP: 45.206-510, 

Jequié Bahia  

Atendimento ao Público: de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 14 às 18 h. 
Telefone: (73) 3528 9727  

Endereços eletrônicos: cepuesb.jq@gmail.com ou cepjq@uesb.edu.br 

Poderá ainda entrar em contato direto com a pesquisadora pelos e-mails e telefones abaixo:  

carla.fraga08@gmail.com ou carla.ramos@ifnmg.edu.br  

Telefones: XXXXXXX ou XXXXXXX 
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APÊNDICE C - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE DEPOIMENTOS 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE DEPOIMENTOS 

 

Eu,____________________________________________________________________, 

CPF________________, RG__________________, após ter entendido os objetivos, 

procedimentos metodológicos, desconfortos e benefícios da pesquisa, bem como estar ciente da 

necessidade da utilização do meu depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, no presente termo, a pesquisadora Carla Gracielle Ramos 

Fraga a gravar minha voz como parte da pesquisa “CONTRIBUIÇÕES DAS EXPERIÊNCIAS 

DE APRENDIZAGEM DO INGLÊS PARA O ENSINO DO IDIOMA: um estudo com narrativas 

de professoras”. 

 

Libero a utilização dos áudios para divulgação com fins científicos e de estudos (slides, artigos e 

livros) em favor da pesquisadora mencionada, obedecendo ao que está previsto nas Leis que 

resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, 

Lei nº 8.069/1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003) e das pessoas com 

deficiência (Decreto nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto nº 5.296/2004).  

 

Salinas, ____, ______ de 2016.  

 

Participante da Pesquisa: ____________________________________  

 

Pesquisadora: _____________________________________________  
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB)  

CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PPG)  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (PPGED)  

LINHA DE PESQUISA: CURRÍCULO E PRÁTICAS EDUCACIONAIS  

 

Título do projeto de dissertação: “CONTRIBUIÇÕES DAS EXPERIÊNCIAS DE 

APRENDIZAGEM DO INGLÊS PARA O ENSINO DO IDIOMA: um estudo com narrativas 

de professoras”. 

 
Mestranda: Carla Gracielle Ramos Fraga  

Orientadora: Profa. Dra. Denise Aparecida Brito Barreto (UESB)  

 

 

Questionário 

Instituição de Formação Inicial (graduação): _____________________________ 

Curso: _____________________ Ano de conclusão: _________ 

Cursos de Pós-graduação e respectivas instituições: _________________________ 

Lecionou a disciplina de Português? __________________________ 

Comente sobre essa experiência: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Lecionou em institutos de idiomas ( ) sim ( ) não 

Tempo de docência em escolas privadas: ___________________ 

Tempo de docência em escolas públicas: ___________________ 

Tempo de docência no IFNMG: ______________________ 

Seu conhecimento sobre os objetivos para o ensino da Língua Inglesa segundo as 

Orientações Curriculares e PCN+ é: ( ) pouco ( ) razoável ( ) bom ( ) muito bom  
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Responda às questões abaixo, tendo em vista apenas o contexto do IFNMG: 

Comente sobre o que espera que os alunos aprendam na sua disciplina: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Relate os desafios de ensinar Inglês no IFNMG: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Descreva como ocorre a utilização do material didático adotado em suas aulas. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Comente sobre as formas de aprendizagens docentes durante seu percurso profissional, 

ou seja, aspectos que aprendeu com a experiência sobre a melhor forma de ensinar 

Inglês. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(Opcional) Apresente experiências de ensino do Inglês que, em sua opinião, não 

funcionaram bem. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO A - FIGURAS AUXILIARES UTILIZADAS NAS ENTREVISTAS 

NARRATIVAS 

 

  

 

 

  

 

  

 

Fonte: Google Imagens. 


