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RESUMO 

Este trabalho objetiva elaborar uma proposta didática de Língua Inglesa do Ensino 

Fundamental 1 baseada na teoria da ecologia de saberes (SANTOS, 2010), além de 

analisar como essa proposta pode ajudar no desenvolvimento do posicionamento 

crítico-reflexivo dos alunos ante o mundo em que vivem. O recorte teórico deste 

trabalho está embasado na teoria da ecologia de saberes, proposta por Boaventura 

Souza e Santos (2010), e na teoria da Educação Multicultural proposta por Banks 

(1999). O que nos leva a organizar uma nova visão de elaboração de propostas 

didáticas que permitam desenvolver atividades que proporcionem aos alunos 

momentos de reflexão e que resultem no desenvolvimento de um posicionamento 

crítico e multicultural do aluno frente à comunidade em que vive. Essas teorias são 

perpassadas pela Teoria da Atividade Sócio-Histórica e Cultural (TASHC), para 

apresentarmos questões da historicidade do desenvolvimento do sujeito que se 

transforma ao ser inserido na sociedade e ao interagir com o outro para a produção 

de conhecimento. Os dados desta pesquisa foram produzidos e coletados durante 

as aulas de inglês dos quintos anos do Ensino Fundamental 1baseadas em uma 

proposta didática de cinco aulas acerca do tema preconceito. A teoria da 

Argumentação (LIBERALI, 2013) foi utilizada para a análise desses dados coletados 

e produzidos por meio de questionários aplicados aos alunos, o que me permitiu 

perceber como os alunos articularam suas ideias, a fim de observar a mudança de 

posicionamento crítico e multicultural após a proposta didática trabalhada. Os 

resultados da pesquisa apontam para o fato de que houve melhora no 

posicionamento crítico-reflexivo dos alunos, especialmente no que se refere à 

transição do uso de conhecimento cotidiano para o uso de conhecimento científico, a 

fim de embasarem os argumentos apresentados nas respostas dos questionários. 

Esse fato demonstra um enriquecimento do repertório do aluno e, 

consequentemente, o desenvolvimento da postura crítica e multicultural em relação 

à sociedade em que os alunos vivem.  

Palavras-Chave: Currículo. Ecologia de saberes. Multiculturalidade. Alunos crítico-

reflexivos. 



ABSTRACT 

This paper aims at suggesting a new way of organizing a material planning for the 

English classes for students in the Elementary School, in order to encourage the 

development of the students’ critical and reflexive thinking. The theoretical basis for 

this dissertation is Boaventura de Souza Santos’ ecology of knowledge theory and 

Banks’ multicultural education theory. Both theories principles may help students 

develop their way of looking at the community where they live in, since these theories 

are based on the fight against prejudice and alienation. In addition to it, the Socio-

Historical-Cultural Activity Theory, as well as the Argumentation theory (LIBERALI, 

2013) are the backgrounds of the research and of the analysis here presented. By 

doing so, this dissertation aims at answering the following questions: (1)How to 

develop a material planning based on the theory of ecology of knowledge?, and (2) 

How does the material planning have the potential to develop the multicultural 

position of the students towards the theme presented during the classes? The data of 

this research was collected and produced during the classes on prejudice in the fifth 

grade of the Elementary school in a private school in São Paulo. The Argumentation 

Theory was applied as a way to analyze the data to find out if there was a change in 

the development of the critical thinking and position of the students after the material 

planning was taught. The results of this research show us that we could help develop 

the students’ critical thinking. It can be noticed based on the lexical choice the 

students made and on the use of the scientific knowledge, instead of the ordinary 

knowledge, to support their opinions about the topic studied: prejudice. 

Key-words: Curriculum. Ecology of knowledge. Multicultural. Critical thinking. 
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INTRODUÇÃO 

 “Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas.” 
(Rubem Alves) 

  

 Esta pesquisa objetiva propor um novo desenho de elaboração de proposta 

didática no ensino de Língua Inglesa do Ensino Fundamental 1, baseado na teoria 

da ecologia dos saberes (SANTOS, 2010) e na teoria da educação multicultural 

(BANKS, 1999). A teoria da ecologia de saberes apresentada por Santos (2010) tem 

como princípio básico a luta contra as verdades absolutas e contra a desorientação. 

Para o autor, a produção de conhecimento no contexto sócio-histórico cultural e pós-

moderno em que vivemos exige uma mudança de postura em relação aos saberes 

que nos cercam: não podemos mais nos ater aos saberes engessados.Por isso,  

para construirmos conhecimento no contexto atual, segundo Santos, é interessante 

levarmos em conta a pluralidade de saberes dos diferentes sujeitos que compõem 

nossa comunidade.  

 Podemos perceber o mesmo olhar em relação aos saberes nos princípios da 

educação multicultural propostos por Banks (1999). A redução do preconceito e o 

processo de produção de conhecimento pautado  no contexto sócio-histórico e 

cultural, resultando na luta contra as verdades absolutas fazem com que a educação 

multicultural possa ser vista como uma alternativa para o empoderamento de 

diferentes grupos que compõem a sociedade em que vivemos. 

  Por ambas as teorias, em linhas gerais, levarem em conta a produção de 

conhecimento nas escolas por meio da valorização da interação dos sujeitos na 

comunidade escolar, do conhecimento prévio que os alunos levam para a sala de 

aula, da luta contra o preconceito e da conscientização de que não há verdades 

absolutas na sociedade em que vivemos, podemos usá-las como uma nova base 

para revermos como organizamos nossas práticas pedagógicas. Ao levarmos em 

conta esses princípios gerais em nossa prática, poderemos mudar o nosso modo de 

agir em sala de aula e proporcionar momentos de formação de alunos crítico-

reflexivos para que possam voar para além dos muros da escola.  

 Além disso, neste trabalho considero a perspectiva da multiculturalidade 

crítica e da interativa, baseada em Candau(2013), como outro fator importante para 

se relacionar com as duas teorias descritas acima. A multiculturalidade crítica e a 

interativa, segundo a autora, propõem a desestabilização das relações já existentes, 
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a fim de proporcionar um movimento de trocas de conhecimento entre a cultura 

dominante e a dominada. Essa desestabilização pode resultar na queda do padrão 

cultural engessado da sociedade, caracterizando a hibridização das culturas e dos 

conhecimentos que nos cercam. Segundo Candau (2013), esse fato proporciona 

deliberadamente a inter-relação das diferentes culturas e, assim, dos diferentes 

saberes.  

 Ao levar em conta os aspectos gerais das teorias da ecologia de saberes 

(SANTOS, 2010), da educação multicultural (BANKS, 1999)  e da definição da 

multiculturalidade interativa e da crítica (CANDAU, 2013) apresentados brevemente 

e que serão aprofundados nos capítulos a seguir, acredito que possamos utilizá-los 

como instrumentos para desenvolver currículos e propostas didáticas que possam 

proporcionar momentos de reflexão em sala de aula, a fim de ajudar a desenvolver a 

postura crítico-reflexiva dos alunos na comunidade escolar.  

 Nota-se que há um crescimento no interesse da área de estudos sobre 

currículo ao observarmos o número de pesquisas sobre esse tema como as 

dissertações defendidas na PUC nos últimos anos nas diversas áreas de 

conhecimento: “Reorientação curricular na RME-SP: a utilização dos cadernos de 

apoio e aprendizagem por alunos e professores do ciclo I - análise da integração 

entre mídia e currículo” (NEVES, Daniela da Costa, 2011),“O uso social do currículo: 

relações entre o sucesso escolar de alunos de uma escola pública e o ensino de 

história” (DANTES, Thalita Coelho, 2012), “Secções cônicas: atividades com 

geometria dinâmica com base no currículo do Estado de São Paulo” (SILVA, 

Marcelo Balduino, 2011) e “O currículo projetado e o currículo vivido no curso de 

graduação em Administração da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo: o 

projeto pedagógico e o ensino e aprendizagem da pesquisa sob a ótica dos 

professores” (TUDA, Lucciane,2011).  

 Embora haja uma grande quantidade de dissertações e teses sobre o 

currículo em geral, a sugestão deste trabalho de se desenvolver o currículo baseado 

na ecologia dos saberes e na educação multicultural pode ser levada em conta 

como a maior contribuição desta dissertação para a comunidade escolar. Pois, é a 

partir do respaldo com relação à produção de conhecimento que essas duas teorias 

nos dão que podemos desenvolver uma estrutura curricular com princípios de 

valoração da formação de alunos críticos-reflexivos.  

 A metáfora apresentada pela epígrafe desta introdução,“escolas que são 
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gaiolas e as escolas que são asas”,nos leva a refletir sobre o nosso sistema 

educacional, nossa prática em sala de aula e sobre os tipos de alunos que 

formamos anualmente. As “escolas gaiolas” são a maioria em nossa sociedade, em 

que a produção de conhecimento se resume a reprodução de conhecimento. Gabriel 

(2013) afirma que estamos em um tempo em que a escola está “sob suspeita” em 

relação à produção dos saberes escolares. Segundo a autora, por ainda estarmos 

enraizados em questões tradicionais de ensino como a reprodução de conceitos 

definidos pelo professor em sala de aula, por exemplo, concluímos que apenas 

repetimos e reproduzimos algo que nos é passado durante a aula. A escola está 

“sob suspeita” justamente por causa dessa visão educacional antiga que não 

estimula a produção de conhecimento, principalmente em uma época em que as 

certezas e verdades absolutas são contestadas em diversas áreas de conhecimento. 

 Por esses motivos, estamos vivendo um momento de crise no nosso sistema 

educacional, que ainda é organizado do mesmo modo desde o início do século 

XX,em que a organização da escola e do currículo era “visto como um processo de 

racionalização de resultados educacionais, cuidadosa e rigorosamente especificados 

e medidos” (SILVA, 2013, p. 12). Com o avanço da industrialização e com a 

necessidade de se ter trabalhadores qualificados rapidamente para atender às 

demandas das indústrias, escolheu-se a sistematização do ensino como proposta 

para formar alunos preparados para o mercado de trabalho da época. 

 Ao se organizar o currículo  de modo a racionalizar os resultados 

educacionais, a fim de obter “resultados que possam ser precisamente mensurados” 

(SILVA, 2013, p. 12) –  como era defendido por Bobbitt em seu livro The Curriculum 

de 1918 – as escolas passaram a ter currículos com características mais 

uniformizadas em relação a um perfil de aluno que poderia ser formado de modo a 

se encaixar no modelo social instaurado pelos processos econômicos. Podemos ver 

o reflexo dessa primeira organização curricular, ao vermos nas escolas que os 

alunos que passam de ano e são considerados “bons” são justamente aqueles que 

reproduzem, de um modo sistemático, o conteúdo apresentado pelo professor 

durante as aulas. Além disso, a prova ainda é vista como um instrumento de 

avaliação que pode ser “precisamente mensurado” por muitas instituições na 

comunidade escolar. 

 Podemos notar que essa visão de currículo baseada em teorias tradicionais 

que “pretendem ser apenas isso: “teorias” neutras, científicas, desinteressadas” 
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(SILVA, 2013, p. 16)  não só estavam presentes na teoria de Bobbitt no início do 

século XX, como ainda continuam presentes até hoje no século XXI. Ao cunhar o 

termo “educação bancária”, Paulo Freire (1970/1987)  critica essa postura da escola 

de transmissão de conhecimento mensurado aos alunos defendido por Bobbitt. 

 Para Freire, a concepção bancária é o “ato de depositar, de transferir valores 

e conhecimentos” (1970/1987, p.59). Nessa visão, o educador prescreve enquanto 

os educandos seguem prescrições. O educador é o sujeito do processo e o 

educando é objeto do trabalho desse sujeito. Ao pensarmos na definição de Freire 

do conceito de educação bancária que ainda reflete, de um modo parcial, os valores 

presentes na teoria de Bobbitt em relação à transmissão de conteúdos, podemos 

concluir que o nosso sistema educacional, segundo Forquim tem um “caráter em 

geral padronizador, homogeneizador e monocultural” (FORQUIM, 1993 apud 

CANDAU, 2013, p. 14). Podemos observar as características citadas por Forquim 

com relação ao sistema educacional na definição de educação bancária, pois o ato 

de depositar ou de transmitir o conhecimento, não oferece oportunidades aos alunos 

para refletirem e saírem do padrão imposto pelo professor. O mesmo ocorre no 

sistema sugerido por Bobbitt de sistematizar a educação que, também, não passa 

de um processo padronizador e homogeneizador do ensino sem oportunidades de 

criação e de construção de novos conhecimentos. Já que, ao sistematizar já 

mostramos como é o padrão do que está sendo ensinado. 

 Tendo esses aspectos em mente, voltemos à metáfora de Alves em relação 

às escolas que são gaiolas e as que são asas. O nosso sistema educacional ainda 

apresenta princípios que nos levam à concepção bancária que Freire critica e, 

portanto, podemos concluir que as escolas mantêm os alunos “sob controle” e que 

visam à reprodução de conteúdos pelos alunos nas avaliações, deixando mais forte 

a imagem de que as escolas são gaiolas em nosso sistema educacional. 

 Neste trabalho, defendo o desenvolvimento de escolas que são asas, pois é 

por meio dessas escolas que poderemos formar alunos capazes de dirigir um olhar 

crítico à sociedade em que vivem. Um dos meios de ajudarmos a desenvolver as 

“escolas que são asas” é o currículo. Ao longo deste trabalho, tomarei uma das 

definições de currículo estabelecida por Sacristán como “um instrumento que cria 

toda uma gama de usos, de modo que é imprescindível para compreender o que 

chamamos de prática pedagógica”(2000, p. 32). Podemos desenvolver o currículo a 

fim de que ele proporcione ferramentas e possibilidades para que seja explorado: 
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desde as preocupações culturais e sociais apresentadas em seu desenvolvimento, 

até a possibilidade de se desenvolver propostas didáticas que materializem seus 

princípios. Por esse motivo, é possível  usarmos o currículo, a fim de que ele seja 

uma ferramenta de desenvolvimento de alunos crítico-reflexivos, em vez de alunos 

que repetem conceitos descritos em sala de aula de modo alienado. Neste trabalho, 

vê-se o aluno crítico-reflexivo como um aluno munido de uma curiosidade 

epistemológica. Para Freire (1996/2011), a curiosidade epistemológica é o resultado 

do processo de desenvolvimento de criticidade da curiosidade ingênua. Ao se ter a 

curiosidade ingênua, o aluno tem o conhecimento como o resultado de um saber 

vivido e experienciado. É a partir desse saber vivido e ingênuo que, segundo o autor, 

após inquietações indagadoras, como inclinação ao desvelamento de algo com 

perguntas verbalizadas, e não com perguntas em busca de esclarecimentos, que 

alcançamos o desenvolvimento de uma postura criticamente curiosa de ver o 

mundo, que nos move e que “nos põe pacientemente impacientes diante do mundo” 

(1996/2011, p. 33). Promover esse desenvolvimento da curiosidade como forma de 

criticidade pode ser visto como a nossa responsabilidade na comunidade escolar, 

pois vivemos em um mundo em que as verdades absolutas estão desfalecendo; 

portanto, faz-se necessário ensinar os alunos a serem curiosamente críticos com 

relação a essas verdades que nos cercam. Podemos dizer que o aluno 

curiosamente crítico pode estabelecer conexões, de forma coerente, com os eventos 

que acontecem na sociedade e, assim, questioná-los.  

 Por esse motivo, um dos aspectos que pretendo abarcar neste trabalho é a 

questão do desenvolvimento do conhecimento a partir de uma prática pedagógica 

baseada nas teorias da ecologia de saberes (SANTOS, 2010) e na da educação 

multicultural (BANKS, 1999), que apresentam como princípio básico a formação de 

cidadãos com uma postura crítico-reflexiva ante o mundo, pois ambas as teorias se 

propõem a ir contra às verdades absolutas e a favor das verdades relativas em um 

determinado contexto sócio-histórico e a partir da integração de modos de vida e 

aspectos culturais diferentes, como explicado brevemente no início desta introdução. 

 É com o foco nessa formação de alunos crítico-reflexivos na comunidade 

escolar que este trabalho visa responder às seguintes perguntas de pesquisa: (1) 

Como elaborar uma proposta didática baseada na ecologia de saberes?; e (2)Como 

a proposta didática tem potencial para desenvolver o posicionamento multicultural do 

aluno frente ao tema trabalhado? Para isso, essa dissertação está organizada em 
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quatro capítulos.   

 No primeiro capítulo, serão desenvolvidos os conceitos principais das teorias 

que embasam esta pesquisa: a ecologia dos saberes (SANTOS, 2010), a educação 

multicultural (Banks, 1999), a multiculturalidade (CANDAU, 2013),  a Teoria da 

Atividade Sócio-Histórica e Cultural (VIGOTSKI, 1934/2007),  a Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP) (VIGOTSKI, 1934/2007), e o conhecimento-em-

ação (knowledge-in-action) (APPLEBEE, 1996) 

 No segundo capítulo, será descrito o contexto escolar em que os dados foram 

produzidos e a metodologia de pesquisa utilizada. Ainda, será apresentado como o 

currículo de inglês é desenvolvido pela coordenação e pelo corpo docente da escola 

pesquisada.  

 Já no terceiro capítulo, as aulas desenvolvidas para este trabalho serão 

descritas e analisadas e os dados serão analisados e discutidos com base na teoria 

da Argumentação (LIBERALI, 2013) para o desenvolvimento de conhecimento 

compartilhado. 

 No quarto capítulo, serão apresentadas as considerações finais sobre a 

pesquisa em relação à elaboração de um currículo que nos ajude a formar alunos 

crítico-reflexivos. 

 Esta pesquisa se enquadra no grupo de pesquisa LACE (Linguagem em 

Atividades no Contexto Escolar) da PUC-SP, liderado pelas professoras doutoras 

Fernanda Coelho Liberali e Maria Cecília Magalhães, pois é desenvolvida a partir da 

linguagem e como ela interfere na produção de conhecimento compartilhado pelos 

alunos. Além disso, este trabalho apresenta alguns conceitos que perpassam  o 

grupo como: Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), produção de conhecimento, 

atitude cidadã e argumentação colaborativa que serão desenvolvidos ao longo da 

dissertação embasados na Teoria da Atividade Sócio-Histórica Cultural (TASCH). 

 Vamos levantar voo para darmos início à nossa pesquisa e à nossa busca por 

“escolas que são asas”. 

 

 

 

 

 



  20

1. TEORIAS QUE PERMEIAM A PESQUISA  
 

 Neste capítulo, serão apresentados os aspectos teóricos que permeiam este 

trabalho, a saber: a Teoria da Atividade Sócio-Histórico e Cultural (TASHC), a Zona 

de Desenvolvimento Proximal (ZDP) e o conhecimento-em-ação (knowledge-in-

action). Além disso, serão descritas as premissas que embasam a teoria da ecologia 

dos saberes (SANTOS, 2010) e a teoria da educação multicultural (BANKS, 1999). 

Também, será feita uma retomada histórica do desenvolvimento do currículo a fim 

de entendermos a necessidade de se desenvolver um currículo baseado na 

educação multicultural.   

  

1.1 Panorama histórico de currículo e a produção de conhecimento 

 

 Ter uma definição fechada acerca do currículo não é uma tarefa fácil de fazer, 

já que ela depende de questões sociais e políticas em um determinado momento 

histórico.  Segundo Silva (2013), a descrição do que seja um currículo:  

“depende precisamente da forma como ele é definido pelos 
diferentes autores e teorias. Uma definição não nos revela o que é, 
essencialmente, um currículo: uma definição nos revela o que uma 
determinada teoria pensa o que o currículo é. (...) A abordagem é 
muito mais histórica.” (p. 14) 

 
 O que Silva nos mostra nessa citação, é exatamente no que a teoria da 

Atividade Sócio-Histórico e Cultural(TASHC) é embasada: de acordo com o 

momento histórico em que se vive, podemos significar os elementos que nos cercam 

de modos diferentes, a partir de questões sociais e políticas de um determinado 

momento histórico. Assim acontece com as diferentes teorias de currículo que o 

definem: as teorias tradicionais, críticas e pós-críticas de currículo. 

 De um modo geral, as teorias tradicionais de currículo são baseadas no livro 

de Bobbitt, de 1918, intitulado The Curriculum. Esse autor tinha como proposta de 

educação os mesmos princípios da administração científicos propostos por Taylor – 

ou seja de que a educação deveria ter objetivos precisos e baseados nas 

habilidades que os adultos deveriam desenvolver para exercer com eficiência as 

ocupações profissionais na vida adulta. A palavra de ordem dessa época – início do 

século XX –  era eficiência. Essa visão da educação e do currículo está intimamente 

ligada ao momento histórico que os Estados Unidos estavam vivendo na época com 
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o “processo de industrialização e dos movimentos migratórios que intensificavam a 

massificação da escolarização” (SILVA, 2013, p. 12).  

 Já as teorias críticas do currículo começaram a tomar forma na década de 60. 

Ao contrário das teorias tradicionais que eram de aceitação da realidade e da 

reprodução de conhecimento como uma fábrica, as teorias críticas tomaram rumos 

de questionamentos da realidade e das imposições da forma social dominante. Silva 

descreve as teorias críticas como questionadoras “que começam por colocar em 

questão precisamente os pressupostos dos presentes arranjos sociais. (...) As 

teorias críticas são teorias de desconfiança, questionamento e transformação 

radical” (2013, p. 30). As teorias críticas refletiram o momento histórico de lutas pela 

transformação social e contra a imposição das classes dominantes. Os protestos 

estudantis na França, as manifestações contra a guerra do Vietnã nos Estados 

Unidos e os movimentos de independência das antigas colônias européias são 

exemplos desses questionamentos e das transformações sociais que aconteciam no 

meio do século XX. O autor mais importante para o desenvolvimento de currículo 

baseado nas teorias críticas no Brasil é Paulo Freire, com o seu livro “A pedagogia 

do oprimido”. A teoria crítica não se  preocupa com técnicas de como fazer um 

currículo, mas com o que o currículo faz (SILVA, 2013, p. 30). 

 Por outro lado, as teorias pós-críticas, são baseadas nas questões do pós-

modernismo que estamos vivendo desde o final do século XX. O pós-modernismo 

questiona a própria ideia de educação, que ainda está pautada nos moldes 

modernistas que se estendem desde o século XVII: a formação de um ser humano 

supostamente racional por meio da transmissão do conhecimento científico (SILVA, 

2013, p. 111-112). As teorias pós-críticas vão contra a ideia de definição de 

conceitos fechados, de fundacionalismo e de verdades absolutas, assim como o 

momento histórico pós-moderno que é caracterizado pela hibridização, e pela 

mestiçagem de culturas. O pós-modernismo, assim como as teorias pós-críticas, sai 

do “objetivismo” pregado pelo Modernismo – e pelas teorias tradicionais – e  foca na 

“subjetividade” das interpretações parciais e localizadas (SILVA, 2013, pp. 114-115). 

 Embora tenhamos três teorias de base para a elaboração do currículo – as 

tradicionais, críticas e pós-críticas – a pergunta “central que serve de pano de fundo 

para qualquer teoria do currículo é a de saber qual conhecimento deve ser ensinado” 

(SILVA, 2013, p. 14). Essa escolha do que deve ou não ser ensinado é balizado 

pelas questões de poder entre a classe social dominante e a dominada. 
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 Santos, afirma que as formas privilegiadas de conhecimento conferem 

privilégios extra-cognitivos (sociais, políticos, culturais) a quem as detém (2010, p. 

137), que são as pessoas da classe dominante. A produção de conhecimento não é 

distribuída equitativamente na sociedade, estabelecendo, assim, as relações de 

poder na escolha do que irá fazer parte do currículo ou não.  

 Se pensarmos o currículo como organização dos temas a serem estudados 

para a produção de conhecimento científico, temos que pensar além da pergunta 

base feita por Silva e citada anteriormente: qual conhecimento deve ser ensinado? 

Devemos pensar, também, em como é o sujeito que faz parte dessa sociedade de 

hoje.  

 Sabemos que as teorias de currículo foram diretamente influenciadas pelos 

momentos históricos em que cada uma foi ou é desenvolvida. Cada uma delas tinha 

uma visão de sujeito e sociedade diferente. Portanto, para pensarmos na elaboração 

de um currículo que nos leve a ajudar na formação de alunos mais críticos, temos 

que pensar no nosso momento histórico e o que ele contribui para essa nova visão 

de currículo multicultural que é proposto neste trabalho; para que tenhamos mais 

escolas que são asas, em vez das escolas gaiolas que ainda são a maioria na 

comunidade escolar. 

 Como vimos na breve definição das teorias pós-críticas do currículo, estamos 

vivendo desde meados do século XX a era pós-moderna. O pós-modernismo surge 

para contestar todas as certezas pregadas pela modernidade, especialmente na 

produção de conhecimento. A ciência moderna é descrita por Santos (2010) como 

uma ciência cartesiana, newtoniana, positivista. Todos esses adjetivos remetem a 

uma visão de ciência objetiva e racional. 

 Já o pensamento pós-moderno é definido por Silva (2013) como um conjunto 

variado de perspectivas, abrangendo uma diversidade de campos intelectuais, 

políticos, estéticos que se opõe às certezas e verdades absolutas da Modernidade. 

Essa oposição ao modelo cartesiano e às verdades absolutas defendidas pelo pós-

modernismo influencia diretamente a elaboração de currículos nos dias atuais.  

 Se a educação de hoje ainda é pautada nos moldes modernistas, que tem 

como objetivo unicamente a transmissão de conhecimento considerado puro pela 

classe dominante e de verdades absolutas, como elaborar um currículo para um 

sujeito que vive em um momento histórico completamente contra a essas ideias 

absolutas?  



  23

 Respondendo à questão anterior feita sobre quem são os sujeitos dessa 

sociedade pós-moderna, Silva (2013) descreve o sujeito pós-moderno como 

fundamentalmente fragmentado e dividido. Santos vê o sujeito pós-moderno do 

conhecimento científico “longe de ser um sujeito abstrato, homogêneo, culturalmente 

indiferente, é um conjunto muito diversificado de sujeitos com diferentes histórias, 

trajetórias e culturas, produzindo conhecimento científico com objetivos igualmente 

diferenciados” (2010, p. 151). 

 Por trabalharmos com sujeitos fragmentados com suas diferentes histórias e 

culturas, elaborar um currículo baseado em verdades e certezas absolutas não se 

enquadra nas necessidades dos sujeitos que temos hoje.  

 Essa falta de visão de quem são os sujeitos e de como é nossa sociedade 

pós-moderna, resulta diretamente na educação que apresenta um caráter geral 

padronizador, homogeneizador e monocultural da cultura escolar. ( FORQUIN, 1993 

apud CANDAU, 2013, p. 14) 

 Outro ponto que podemos levantar para as questões da organização do 

currículo e da produção de conhecimento que estão desconectadas do sujeito pós-

moderno está presente na citação que Candau faz de Veiga Neto em seu artigo. 

Para Veiga Neto,  

“ a escola está em crise porque percebemos que ela está cada vez 
mais desenraizada da sociedade. (...) A educação escolarizada 
funcionou como uma imensa maquinaria encarregada de fabricar o 
sujeito moderno. (...) Mas o mundo mudou e continua mudando 
rapidamente sem que a escola esteja acompanhando tais mudanças” 
(VEIGA NETO apud CANDAU, 2013, p. 13).  

 
 Para que possamos ajudar a escola a sair dessa “crise” mencionada por 

Veiga Neto e ver que o mundo continua mudando com sujeitos diferentes dos da 

Modernidade, ter um currículo baseado na multiculturalidade e nos pilares da 

ecologia de saberes para a produção de conhecimento no mundo pós-moderno 

pode tirar a característica de maquinaria que vem marcando a educação há anos. 

 Para elaborar um currículo que gere desconfiança, questionamento e 

transformação como citado no início deste capítulo, o conceito de conhecimento-em-

ação (knowledge-in-action) deve estar presente no desenvolvimento deste currículo. 

 Para Applebee, devemos reconstruir nosso currículo para focar no 

conhecimento-em-ação (knowledge-in- action) ao invés do conhecimento fora de 

contexto (1996, p. 2).  O autor descreve  conhecimento-em-ação (knowledge-in-
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action) como um conhecimento tácito que se desenvolve além do envolvimento com 

as tradições, mas por articulação de regras de processos. Além disso, ele se molda 

a partir da nossa interpretação do passado e das nossas expectativas do futuro. 

Essas interpretações e expectativas são, para Applebee (1996), desenvolvidas por 

meio da participação de conversas sobre assuntos que interessam aos alunos e que 

são unidas pelas tradições presentes no currículo como ciências, artes, história, 

literatura, entre outras disciplinas presentes no currículo. 

 É importante esclarecer que o autor não prega contra as características 

tradicionais de ensino, mas sugere a união da tradição de ensino com o 

conhecimento ligado ao mundo real e não fora de contexto como é feito atualmente. 

Em suas palavras: “conhecimento-em-ação (knowledge-in-action) é conhecimento 

que está situado nas tradições” (1996, p.42). 

 Essas características do conhecimento-em-ação (knowledge-in-action) 

descritas por Applebee nos ajudam a conectá-lo com o conceito de “ensino 

desenvolvimental” de Davídov o qual aponta que (DAVIDOV apud LIBÂNEO, 1988, 

p.03): 

“Os pedagogos começam a compreender que a tarefa da escola 
contemporânea não consiste em dar às crianças uma soma de fatos 
conhecidos, mas em ensiná-las a orientar-se independentemente 
na informação científica e em qualquer outra. Isto significa que a 
escola deve ensinar os alunos a pensar, quer dizer, desenvolver 
ativamente neles os fundamentos do pensamento contemporâneo 
para o qual é necessário organizar um ensino que impulsione o 
desenvolvimento. Chamemos esse ensino de ‘desenvolvimental’” 
(DAVIDOV apud LIBÂNEO, 1988, p.03) 

 

 O fato de os pedagogos compreenderem que o que temos que fazer nas 

escolas é ensinar as crianças a orientarem-se independentemente na informação 

científica, faz-se necessário ensinar as crianças a pensar o que engloba as 

características do conhecimento-em-ação (knowledge-in-action) e de ensino 

desenvolvimental. 

 O objetivo do conhecimento-em-ação (knowledge-in-action) é fazer com que 

as crianças reflitam sobre as tradições que elas aprendem na escola, como as artes, 

literatura e matemática conectando-as com o seu momento histórico; e o do ensino 

desenvolvimental é ensinar a “pensar teoricamente, tendo o domínio de símbolos e 

instrumentos culturais disponíveis na sociedade, obtido pela aprendizagem de 

conhecimentos das diversas áreas do conhecimento”. (LIBÂNEO, 1988, p. 06) 
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 Tanto o conhecimento-em-ação (knowledge-in-action) quanto o ensino 

desenvolvimental promovem oportunidades aos alunos para se apropriarem de um 

conceito; assim, serão capazes de recriar esse mesmo conceito, resultando na 

internalização do novo tópico. Essa ressignificação de conceitos pode proporcionar 

aos alunos um momento de formação de suas posturas crítico-reflexivas. 

 

1.2 Currículo na perspectiva multicultural e a ecologia de saberes 

 

 O daltonismo cultural é um termo cunhado pelos autores Stoer e Cortesão em 

1999 ao afirmarem que o “professor daltônico cultural é o que não se mostra 

sensível à heterogeneidade, ao arco-íris de culturas que tem nas mãos quando 

trabalha com seus alunos”, podendo desperdiçar oportunidades de trabalhar com a 

“diversidade de símbolos e significados, padrões de interpretações e manifestações 

que se acham presentes nas sociedades e nas escolas” (STOER; CORTESÃO apud 

MOREIRA, 2002, p. 25). Podemos dizer que é esse daltonismo cultural presente na 

educação que a faz ser homogeneizadora e monocultural, pois não favorece 

momentos de estudo e de conscientização das diferentes culturas que estão 

presentes em nossa sociedade. Por esse motivo, a preocupação com estudos 

multiculturais vem tomando uma perspectiva maior, a fim de minimizar o impacto do 

daltonismo cultural na educação. 

 No Brasil, segundo Candau (2000), a atenção direcionada ao 

multiculturalismo começou em vias das décadas de 80 e 90 em que “uma nova 

consciência de diferentes culturas presentes no tecido social brasileiro e um forte 

questionamento da ‘democracia racial’  começaram a tomar espaço nas discussões 

no campo educacional.  

 Segundo Silva, o multiculturalismo é um fenômeno que pode ser entendido de 

duas formas: podemos ver o multiculturalismo como um movimento legítimo de 

reivindicação dos grupos culturais dominados a fim de terem suas formas culturais 

reconhecidas e representadas na cultura nacional. Por outro lado, a 

multiculturalidade, também, assumiu um papel de solução para os problemas que a 

presença de grupos raciais e étnicos coloca para a cultura nacional dominante 

(SILVA, 2013, p. 85).  

 O reconhecimento da presença multicultural nas sociedades em geral nos traz 

claramente a relação de poder que é estabelecida entre as culturas. Baseada nas 
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citações acima de Silva, essa relação de cultura dominante e cultura dominada 

torna-se clara quando vemos que o multiculturalismo iniciou como uma reivindicação 

dos grupos dominados para que suas culturas fossem representadas em âmbito 

nacional, juntamente com a cultura do grupo culturalmente e socialmente dominante. 

 Silva distingue duas perspectivas multiculturais: a liberal ou humanista e a 

crítica. A perspectiva humanista “enfatiza um currículo multiculturalista baseado nas 

ideias de tolerância, respeito e convivência harmoniosa entre as culturas” (2013, p. 

88). Já a perspectiva crítica vai contra essa visão de tolerância e respeito, pois 

segundo Silva, ao termos em mente a visão humanista, as relações de poder 

presentes nas relações interculturais deixariam de existir. Para o autor, em um 

currículo multiculturalista “a diferença, mais do que tolerada ou respeitada, é 

colocada permanentemente em questão” (2013, p. 88). 

 Outro termo relacionado à perspectiva multicultural humanista, descrita por 

Silva, é o dos autores Stoer e Cortesão  que cunharam a expressão 

multiculturalismo benigno para designar a identificação das diferenças e 

“estimular o respeito, a tolerância e a convivência entre elas” (STOER;CORTESÃO, 

1999 apud MOREIRA, 2002, p.18). Para Moreira, o multiculturalismo benigno ou 

humanista não proporciona momentos de desestabilização das relações de poder 

que existe entre as diversas culturas (2002, p.18). 

 Como a questão multiculturalista é vista como relações de poder 

interculturais, gerar a desestabilização dessas relações é importante para vermos as 

questões políticas envolvidas nessas relações de poder. Por isso, acredita-se que o 

posicionamento do multiculturalismo crítico de levantar questões sobre as culturas 

dominantes e dominadas e 26debatê-las a fim de desestabilizar essas relações de 

poder, nos leva a pensar que seja uma solução para o desenvolvimento de cidadãos 

críticos. Podemos afirmar isso, pois o multiculturalismo humanista/liberal vê os 

cidadãos como sujeitos passivos que aceitam o outro, porém, sem questionamentos 

ou reflexão sobre as relações que são impostas pela dependência das culturas 

dominantes. 

 Candau (2013) apresenta outras definições de multiculturalismo que vão além 

da humanista e da crítica: o multiculturalismo assimilacionista, o multiculturalismo 

diferencialista ou monoculturalismo plural e o multiculturalismo interativo ou 

interculturalidade (p.20).  

 Na perspectiva do multiculturalismo assimilacionista, todos que integram a 
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sociedade são incentivados a interagirem para serem incorporados à cultura 

hegemônica. Porém, a matriz da sociedade, ou seja, a cultura dominante não é 

alterada em nenhum aspecto (p. 20). Como consequência disso, as culturas 

dominadas são integradas sem que haja a desestabilização da dominante como 

proposta pelo multiculturalismo crítico. 

 O fato de não proporcionar a desestabilização da cultura dominante, faz com 

que o multiculturalismo assimilacionista não seja uma opção para o desenvolvimento 

de currículo multicultural, pois não favorece à reflexão de questões das relações de 

poder entre a cultura dominante e a dominada. Consequentemente, a formação 

crítica-reflexiva do aluno não será priorizada, mas sim a simples aceitação do outro 

sem trabalhar com a transformação social. 

 Já o multiculturalismo diferencialista ou monoculturalismo plural propõe 

colocar a ênfase no reconhecimento das diferenças, já que o assimilacionista as 

silencia. Esta política prega que para garantir a expressão das diferentes identidades 

culturais em um determinado contexto faz-se necessário garantir espaços próprios e 

específicos em que estas possam se expressar com liberdade coletivamente. Na 

visão da autora, só assim as matrizes culturais de base das diversas culturas 

poderão ser preservadas.  

 Um aspecto negativo dessa visão multicultural é que essa garantia de lugares 

específicos para que os povos das culturas dominadas e dominantes possam se 

expressar e preservar suas culturas de base pode levar à criação de verdadeiras 

segregações socioculturais. Ao invés de promover a interação e a integração dos 

sujeitos na sociedade e, a partir dela, favorecer a transformação social o 

multiculturalismo diferencialista isola os sujeitos de culturas diferentes, podendo criar 

guetos nas comunidades. 

 Finalmente, a perspectiva multicultural interativa ou interculturalidade é a mais 

indicada para elaborarmos um currículo, pois Candau considera essa perspectiva 

como a “mais adequada para a construção de sociedades democráticas, pluralistas 

e inclusivas, que articulem políticas de igualdade com políticas de identidade” (2013, 

p. 22).  

 Para embasar essa sua visão em relação à perspectiva multicultural 

interativa, a autora (2013, pp. 22-23) lista cinco características importantes dessa 

perspectiva: 
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1. A perspectiva multicultural interativa/intercultural estabelece a promoção 

deliberada da inter-relação entre diferentes grupos culturais presentes em uma 

determinada sociedade; 

2. Rompe com uma visão essencialista das culturas e das identidades culturais. 

Concebe as culturas em contínuo processo de elaboração, de construção, e 

reconstrução. Não fixam pessoas em determinado padrão cultural engessado. 

3. Afirma que nas sociedades em que vivemos os processos de hibridização 

cultural são intensos e mobilizadores da construção de identidades abertas; as 

culturas não são puras. 

4. As relações culturais são construídas na história e, portanto, estão 

atravessadas por questões de poder, por relações fortemente hierarquizadas, 

marcadas pelo preconceito e discriminação de determinados grupos. 

5. Não desvincula as questões da diferença e da  desigualdade presentes hoje 

em cada sociedade. Afirma essa relação complexa e que admite diferentes 

configurações em cada realidade sem reduzir um pólo ao outro. 

 Essa perspectiva descrita acima influencia a educação, pois, para Candau 

(2013), a educação deve promover oportunidades para o reconhecimento do “outro”, 

para a negociação cultural por meio de conflitos provocados pela assimetria de 

poder entre os diferentes grupos socioculturais. 

 A última perspectiva em relação ao multiculturalismo, mas não a menos 

importante, é a defendida por Santos (2010): a perspectiva do multiculturalismo 

emancipatório. O autor define o multiculturalismo emancipatório como a união de 

uma política de igualdade com a política da diferença. A política de igualdade é 

marcada pela luta contra as diferenciações de classe sociais resultantes do sistema 

econômico pós-colonial. Já a política da diferença é embasada na luta contra outras 

formas de discriminações, além, a de classe social, como, por exemplo, a 

discriminação étnica, o preconceito em relação à orientação sexual e à faixa etária. 

 Os princípios das duas últimas definições de multiculturalidade, a interativa e 

a emancipatória, são os ideais para se embasar o desenvolvimento de um currículo 

multicultural. Ao levar em conta a inter-relação entre diferentes grupos que é 

construída historicamente sem desvincular as questões da diferença e da 

desigualdade presentes em nossa sociedade, o multiculturalismo interativo provoca 

uma desestabilização das culturas dominantes e incentiva os sujeitos a pensar 

criticamente sobre os padrões culturais que fazem parte da sociedade com 
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possibilidades de transformações sociais, já que esses padrões não são 

engessados. Com isso, o multiculturalismo emancipatório com as políticas de 

igualdade e da diferença ajudam a promover essa desestabilização e a 

transformação da postura do sujeito passivo em um sujeito ativo na sociedade em 

que vive. 

 Portanto, quando optamos pela educação baseada em questões multiculturais 

crítica, interativa, e emancipatória pensamos em uma educação que, segundo Banks 

 

“é um movimento reformador destinado a realizar grandes mudanças 
no sistema educacional. Concebe como principal finalidade da 
educação multicultural, favorecer que todos os estudantes 
desenvolvam habilidades, atitudes e conhecimentos necessários 
para atuar no conceito de sua própria cultura étnica, no da cultura 
dominante, assim como interagir com outras culturas e situar-se em 
contextos diferentes do seu de origem”. (BANKS, 1999 apud 
CANDAU;ANHORN, 2000, p.07) 
 

 As premissas apresentadas nas definições de multiculturalismo crítico, 

interativo e emancipatório se enquadram na perspectiva da ecologia de saberes que 

será desenvolvida a seguir. 

  

A ecologia de saberes  

 

 Santos (2010) defende a ecologia dos saberes para que possamos produzir 

conhecimento nesse contexto sócio-histórico e cultural pós-moderno em que 

vivemos.  Santos (2010) entende por ecologia “a prática de agregação da 

diversidade pela promoção de interações sustentáveis entre entidades parciais e 

heterogêneas” (p. 105). A ideia da “agregação de diversidade” nos remete às 

questões plurais envolvidas em nossa sociedade e que devem ser levadas em 

consideração ao desenvolvermos um currículo. Vivemos em um mundo em que há 

“pluralidades de saberes” (SANTOS, 2010, p. 142) e ao reconhecermos isso no 

âmbito educacional poderemos apagar a marca da “homogeneização e do caráter 

monocultural que temos na educação e que inviabiliza as diferenças, fazendo com 

que vejamos os alunos como todos iguais” (CANDAU, 2013, p. 25). 

 A ecologia de saberes, nesse contexto de pluralidade de saberes, é composta 

pela pluralidade interna da ciência e pela pluralidade externa da ciência. A 

pluralidade interna da ciência, segundo Santos 
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“tratou-se, no fundo, de questionar a neutralidade da ciência, 
tornando explícita a dependência da atividade de investigação 
científica de escolhas sobre os temas, os problemas, os modelos 
teóricos, as metodologias, as linguagens e imagens e as formas de 
argumentação; de caracterizar, por via da investigação histórica e 
etnográfica, as culturas materiais das ciências de reconstruir os 
diferentes modos de relacionamento dos cientistas com contextos 
institucionais, com os seus pares, o Estado, as entidades 
financiadoras, os interesses económicos ou o interesse público; e, 
finalmente, de interrogar as condições e os limites da autonomia das 
atividades científicas tornando explícita a sua relação com o contexto 
social e cultural em que ocorrem” (2010, p. 145-146). 

 
 Podemos perceber na descrição acima, que a questão da pluralidade interna 

da ciência salienta a importância da produção de conhecimento estar relacionada 

com o momento histórico e com as questões sociais e culturais dos sujeitos 

envolvidos. O questionamento da “neutralidade das ciências” nos leva a pensar na 

principal característica do movimento pós-moderno de quebrar com a visão 

tradicional de ciência e de produção de conhecimento verdadeiro e absoluto.  

 Temos que pensar no currículo como um modo de organizarmos 

conhecimentos que possam gerar a produção de novos conhecimentos. Para que a 

geração de novos conhecimentos ocorra, ao formularmos um currículo, devemos 

pensar nas questões que envolvem o nosso aluno, sujeito pós-moderno, no 

momento histórico e na quebra desses conhecimentos considerados “absolutos” 

para gerarmos outros novos; ou seja: “gerar novos objetos, novas interrogações e 

novos problemas”(SANTOS, 2010, p. 147).  

 Santos afirma que  

“as práticas de produção de conhecimento envolvem um trabalho 
sobre os objetos, seja no sentido de transformar em objetos de 
conhecimento reconhecíveis no quadro que já existe, seja no sentido 
da sua redefinição enquanto parte de uma redefinição mais geral dos 
espaços de conhecimento” (2010, p. 149).  
 

 Essa questão da redefinição pode estar ligada ao conceito de conhecimento-

em-ação (knowledge-in-action), de ressignificar conceitos tradicionais em um novo 

espaço e tempo de conhecimento. 

 Já a pluralidade externa da ciência leva em consideração os outros saberes 

que compõem a produção de conhecimento. Santos afirma que todo o conhecimento 

é parcial e situado, é mais correto comparar todos os conhecimentos (incluindo o 

científico) em função de suas capacidades para a realização de determinadas 

tarefas em contextos sociais delineados por lógicas particulares (incluindo as que 
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presidem ao conhecimento científico) (2010, p. 153). Se analisarmos essa 

característica da pluralidade externa, ela, também, se aproxima do conceito de 

conhecimento-em-ação (knowledge-in-action) apresentado anteriormente: trazer 

para o ambiente escolar os conhecimentos não científicos dos alunos e incorporá-los 

no desenvolvimento dos científicos. 

 Outro aspecto importante levantado por Santos na questão da pluralidade 

externa é a presença do multiculturalismo emancipatório. Para Santos (2010), o 

reconhecimento da presença de uma pluralidade de conhecimentos e de 

concepções distintas sobre a dignidade humana e sobre o mundo formam 

constelações de saberes que lutam contra a monocultura do saber. 

 A ecologia de saberes de Santos baseia-se nas características descritas das 

pluralidades interna e externa da ciência. Santos (2010) parte de dois pressupostos 

para organizar a ecologia de saberes: (1) não há epistemologias neutras e (2) a 

reflexão epistemológica deve incidir nas práticas de conhecimento e seus impactos 

em outras práticas sociais  

 Para Santos (2010), a ecologia de saberes se assenta na independência 

complexa entre os diferentes saberes que constituem o sistema aberto do 

conhecimento em processo constante de criação e renovação. Além disso, ela 

também é a luta contra a injustiça cognitiva que se espalha pelo mundo pela falta de 

equidade na produção de conhecimento pelas classes dominantes.  

 Santos (2010, p. 157-165) lista 17 teses que embasam a ecologia de saberes 

e apresento, a seguir, as que podem ser as mais relevantes para que levemos em 

consideração, a fim de experimentarmos uma proposta de reformulação de currículo 

baseado nas premissas da ecologia de saberes: 

1. Não há conhecimento que não seja conhecido por alguém para alguns 

objetivos. Todos os conhecimentos sustentam práticas e constituem sujeitos. 

2. A ecologia dos saberes tem de ser produzida ecologicamente: com 

participação de diferentes saberes e seus sujeitos. 

3. A ecologia de saberes centra-se nas relações entres saberes, nas 

hierarquias e poderes que se geram entre eles. 

4. A ecologia de saberes pauta-se pelo princípio da precaução. 

5. A centralidade das relações entre saberes, que caracteriza a ecologia de 

saberes, impele-a para a busca da diversidade de conhecimentos. 
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6. A ecologia dos saberes exerce-se pela busca de convergências entre 

conhecimentos múltiplos. 

7. A ecologia de saberes visa ser uma luta não ignorante contra a ignorância. 

8. A ecologia de saberes ocupa-se da fenomenologia dos momentos ou tipos 

de relações. 

9. A constituição epistemológica da ecologia de saberes suscita três 

questionamentos sobre a identificação dos saberes, sobre os 

procedimentos para o relacionamento entre eles, sobre a natureza e 

avaliação das intervenções no real. 

10. Na ecologia dos saberes a intensificação da vontade exercita-se na luta 

contra a desorientação. 

 De modo geral, as teses propostas por Santos como balizas para a ecologia 

de saberes são importantes para pensarmos ao elaborarmos ou redefinirmos o 

currículo. Elas vão ao encontro das propostas que defendo neste trabalho de 

multiculturalidade, interação, argumentação e conhecimento-em-ação (knowledge-

in-action) no processo da produção de conhecimento por alunos críticos e reflexivos. 

 As questões levantadas no item 9 com relação à preocupação sobre a 

identificação de saberes, procedimentos e avaliação das intervenções no real devem 

ser questionamentos prioritários ao olharmos o currículo. Como já mencionado 

anteriormente, a pergunta central ao se elaborar um currículo é nos decidirmos o 

que iremos ensinar. Para isso, é importante identificarmos os conhecimentos prévios 

dos alunos, como mencionado por Vygotsky (1934/2007) na relação do 

conhecimento cotidiano e do conhecimento científico. Não acreditamos que os 

alunos sejam uma tabula rasa, como  foi proposto por John Locke no século XVII. 

Os alunos levam para a escola os conhecimentos cotidianos que são “conceitos que 

não são aprendidos mecanicamente, mas evoluem com ajuda de uma vigorosa 

atividade mental por parte da própria criança” (VIGOTSKI, 2013, p. 107). Ao 

identificarmos os conhecimentos cotidianos dos alunos, podemos interligá-los com 

algum conhecimento científico da grade escolar e, assim, pensarmos em quais 

procedimentos metodológicos podemos usar em sala de aula para mostrarmos aos 

alunos que há implicações do que se aprende na sala de aula para além dos muros 

da escola.  

 Essa questão dos conhecimentos prévios nos leva aos pontos 1, 5 e 6 
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listados acima. Sabemos que sempre temos algum tipo de conhecimento sobre o 

tópico estudado o que nos faz entender que há a diversidade de conhecimentos que 

convergem para a produção de um “novo conhecimento” por meio da interação dos 

alunos a fim de convergirem todos os “saberes” dos alunos para a construção de um 

novo saber compartilhado. Essa ideia, também, está ligada ao conceito de 

conhecimento-em-ação (knowledge-in-action) que se baseia na tradição do 

conhecimento para a construção de um novo por meio da argumentação e interação. 

É importante pensarmos, porém, que todo novo conhecimento compartilhado 

construído deve seguir a premissa da precaução – tópico 4– que, segundo Santos, 

envolve a questão da “escolha do conhecimento que garanta a maior participação 

dos grupos sociais envolvidos na concepção, execução, controle e fruição da 

intervenção” do conhecimento escolhido na realidade e na sociedade dos alunos 

(2010, p. 160). Pois só assim esse conhecimento poderá tornar-se importante para 

transformarmos a sociedade em que vivemos. 

 Finalmente, não podemos nos esquecer que mesmo com todas as questões 

do reconhecimento do outro, do conhecimento do outro, da interação com o outro o 

currículo ainda é uma questão de hierarquia e poder da escolha de conhecimentos o 

que nos leva a pensar no tópico 10 que reflete a luta contra a desorientação. Essa 

nova proposta de currículo e de produção de conhecimento leva em conta a 

desorientação dos alunos que remete ao monopólio das verdades absolutas sempre 

pregadas pelos currículos tradicionais. O currículo e as propostas para a construção 

de conhecimento devem incentivar a autorreflexão dos alunos acerca de um 

assunto, e por meio dessa autorreflexão tornarem-se críticos frente à sociedade. 

 Nesse quadro da ecologia de saberes, é importante pensarmos nas questões 

da multiculturalidade e como ela pode perpassar todo o currículo baseado na 

ecologia dos saberes. Como vimos anteriormente, as características da educação 

multicultural pode variar dependendo da definição escolhida dentre tantas 

apresentadas. Porém, um fato comum a quase todas as definições é a valorização 

dos conhecimentos diferentes presentes em sala de aula, a luta contra a 

desigualdade, a participação dos mais diversos tipos de alunos durante as aulas. 

Essas características que são base da abordagem multicultural de um currículo 

também estão presentes na ecologia dos saberes, o que nos permite traçar um 

paralelo entre as questões multiculturais e a ecologia dos saberes na elaboração do 

currículo na era pós-moderna. 
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 Candau e Anhorn (2000) citam Banks em seu artigo para desenhar um 

esquema de educação multicultural. As premissas propostas por Banks para o 

desenvolvimento de um currículo baseado na multiculturalidade vão ao encontro da 

teoria da ecologia dos saberes proposta acima.  

 Banks (1999 apud CANDAU;ANHORN,2000,p.7) acredita que a educação 

multicultural é um “movimento reformador destinado a realizar grandes mudanças no 

sistema educacional. Para o autor, o principal papel da educação multicultural é  

“favorecer que todos os estudantes desenvolvam habilidades, 
atitudes e conhecimentos necessários para atuar no contexto da sua 
própria comunidade étnica, no da cultura dominante, assim como 
interagir com outras culturas e situar-se em contextos diferentes do 
seu de origem” (BANKS, 1999 apud CANDAU;ANHORN, 2000, p. 
07) 
 

 Para que a educação multicultural dê conta de formar alunos com as 

habilidades e atitudes mencionadas acima, Banks (1999 apud CANDAU;ANHORN, 

2000,p. 9-13) sugere o desenvolvimento de um currículo, baseado em cinco 

dimensões inter-relacionadas que serão apresentadas a seguir: 

1. O grau de integração dos conteúdos: está relacionado ao uso de diferentes 

exemplos, dados e informações referidas a diferentes culturas e grupos para 

ilustrar conceitos chaves, princípios e generalizações e teorias das diferentes 

disciplinas. 

2. O processo de construção de conhecimento: refere-se ao processo que os 

professores usam para ajudar os alunos a verem como os pressupostos 

culturais implícitos inerentes a uma determinada perspectiva influenciam as 

formas pelas quais o conhecimento é construído. O objetivo desse item é 

mostrar aos alunos que o conhecimento é construído em um determinado 

contexto sócio-histórico e cultural, e, por isso não há verdades absolutas e 

neutras. 

3. A redução do preconceito: essa é a característica chave da educação 

multicultural – desenvolver uma postura racial e ética mais positiva. Essa 

postura deve ser ensinada, pois, segundo Banks, ela não é uma realidade 

dada e, por isso, tem que ser construída. 

4. A pedagogia da equidade: os professores usam técnicas e métodos de 

ensino que facilitam o desempenho acadêmico dos estudantes de diferentes 

grupos raciais, culturais e sociais. 
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5. O empoderamento de diferentes grupos: é o processo de reconstrução da 

cultura e da organização escolar, de modo que os estudantes de diferentes 

grupos raciais, étnicos e classes sociais façam uma experiência de igualdade 

educacional. 

 A educação multicultural proposta por Banks (1999) citada acima, conversa 

com a proposta da ecologia dos saberes de Santos (2010), pois suas dimensões se 

enquadram com as teses propostas por Santos. O princípio geral da ecologia dos 

saberes é a luta contra a desorientação, a ignorância e as verdades absolutas. Luta, 

esta, que dá base para as outras teses dessa teoria. Podemos ver uma aproximação 

de ideias com a educação intercultural, de Banks, quando é mencionada a quinta 

dimensão que se refere ao empoderamento dos diferentes grupos. A partir do 

momento que o outro é empoderado algumas questões de desorientação social e de 

ignorância quanto aos diversos tipos de conhecimento podem ser sanadas, podendo 

gerar a aceitação da diversidade de conhecimentos, resultando na convergência de 

conhecimentos múltiplos defendidos por Santos na ecologia dos saberes. 

 Os princípios de que a ecologia dos saberes tem que ser produzida 

ecologicamente: com participação de diferentes saberes e seus sujeitos; e de que 

não há nenhum conhecimento que não seja conhecido por alguém podem ser 

equiparados com as dimensões um e dois de Banks (1999). O grau de integração 

dos conteúdos e o processo de construção de conhecimento estão diretamente 

ligados a conhecimentos diferentes, pois em uma educação multicultural, parte-se 

do princípio de que os sujeitos não são iguais; e, portanto, cada aluno traz em sua 

bagagem um tipo de conhecimento que será desenvolvido pela interação com o 

outro a partir do processo apresentado pelo professor. Essa questão, também se 

encaixa com os três questionamentos básicos da ecologia dos saberes: a 

identificação dos saberes, os procedimentos para o relacionamento entre eles e 

sobre a natureza e a avaliação das intervenções no real. 

 A redução do preconceito, proposta por Banks, se relaciona com as relações 

entre os saberes, nas hierarquias de poderes que se geram entre eles, pois ao 

diminuir essas hierarquias de conhecimentos, a postura ética e racial será mais 

positiva, facilitando o aprendizado e a aplicação da pedagogia da equidade. 

 Veja abaixo, o quadro de desenvolvimento do currículo, a partir da teoria da 

educação multicultural de Banks (1999): 
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Quadro 1 – Quadro da educação intercultural. Fonte: BANKS, 1999 apud CANDAU;ANHORN, 2000, 
p. 16) 
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Baseada nessa perspectiva multicultural de educação e nas teses da ecologia 

dos saberes, posso pensar que a elaboração de um currículo destinado a um sujeito 

do mundo pós-moderno de hoje deva ser inspirado nessas teorias descritas acima, a 

fim de proporcionarmos a esse aluno multifacetado oportunidades de reflexão sobre 

a comunidade em que vive, valorizando o seu conhecimento prévio e o estimulando 

a construir outros conhecimentos a partir do seu pela interação com os outros 

membros do grupo. Sem que preguemos verdades absolutas, concretas e imutáveis 

ao nosso aluno. 

 

1.3 Teoria da Atividade Sócio-Histórica (TASHC) e Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP) 

 

 Este trabalho é delineado pela Teoria da Atividade Sócio-Histórica e Cultural 

(TASHC), pois se acredita que o sujeito é constituído por meio de interações com 

outros de uma determinada comunidade em um tempo histórico específico. Segundo 

Damianovic e Leitão (2012, p. 138), o objetivo da TASHC é a preocupação com 

problemas sociais, tendo o seu ponto de partida a vida que se vive (Marx) e a 

tentativa de “transformá-la por  meio de relações sociais inteiramente interligadas às 

forças produtivas que transformam o exterior, ao mesmo tempo em que transformam 

cada um dos indivíduos” (MARX apudLIBERALI, 2011). 

 Esta teoria foi embasada nos pensamentos de Vygotsky apoiados nas ideias 

do materialismo-histórico-dialético de Marx e Engels. O materialismo-histórico-

dialético tem como princípio a relação do homem com a natureza e como ele a 

modifica, por meio do trabalho, para suprir as suas necessidades. É por meio do 

trabalho que o homem transforma a natureza, baseado nas condições que a 

natureza oferece, e a natureza transforma o homem em uma relação dialética. A 

partir da existência da relação homem-trabalho-natureza é quando se torna possível 

a construção dos meios de vida do homem e, consequentemente, sua vida material; 

resultando na origem das classes sociais e das questões políticas e econômicas. 

Por essa interação do homem com a natureza, visando à satisfação de suas 

necessidades, a interação com outros sujeitos que compõem o meio faz-se 

necessária, a fim de se organizarem em torno do trabalho para estabelecer relações 

não somente com a finalidade de construírem uma sociedade, mas também, o 
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conhecimento que faz parte dela. Por isso, podemos dizer que o homem está 

sempre se desenvolvendo e sendo constituído pelas interações de outros sujeitos 

que o cercam, constituindo-se assim, no espaço social e no tempo histórico.  

 Baseado no princípio do processo de produção de meios de vida material, 

Vygotsky o transporta para a área da psicologia com o nome de Psicologia Histórico-

Social em que o estudioso esclarece que o sujeito se constitui a partir da interação 

com o outro, sendo a linguagem a mediadora dessas interações. É por meio delas 

em que o sujeito transforma e é transformado pelo outro em uma determinada 

cultura e tempo.  Portanto, afirmar que um sujeito é constituído sócio-histórico e 

culturalmente é pensarmos que o sujeito estabelece relações sociais em uma 

determinada comunidade com o objetivo de se construir um objeto em comum em 

um determinado momento histórico; que é influenciado pela historicidade de cada 

sujeito e pelos “valores, necessidades, formas de agir que são peculiares a uma 

cultura” (LIBERALI, 2013, p. 42). Dentro da teoria da TASHC, a interação desse 

sujeito constituído sócio-histórico e culturalmente orienta-se para um objeto em um 

sistema de atividade que é mediado por instrumentos (DAMIANOVIC;LEITÃO, 2013, 

p. 138). Ou seja, os sujeitos interagem para que possam concretizar um objeto 

idealizado, fazendo usos de instrumentos que facilitem essa realização. Por 

exemplo: em uma aula, os alunos (sujeitos) interagem para a realização de um 

exercício de leitura (objeto idealizado) por meio da linguagem (instrumento). 

 Ao ter a transformação social como o objetivo da TASHC, mencionado no 

início deste capítulo, a questão social abordada neste trabalho é a formação de 

alunos crítico-reflexivos no ambiente escolar por meio do desenvolvimento de um 

currículo que ofereça oportunidades aos alunos de interagirem e construírem 

conhecimento compartilhado utilizando a linguagem. Essa interação nos leva a 

pensar na organização que se deve estabelecer em sala de aula, para que este 

objetivo seja alcançado. Uma organização de sala de aula que privilegie a interação 

dos alunos é o estabelecimento de Zonas de Desenvolvimento Proximal (ZDP), 

conceito cunhado por Vygotsky para estabelecer relações entre desenvolvimento e 

aprendizagem. 

 Para Daniels (2003), o conceito da Zona de Desenvolvimento Proximal foi 

formulado para ajudar a explicar que a aprendizagem ocorre em um ambiente social 

e participativo. Com isso, ele exalta a importância do social para o desenvolvimento 

da criança em um ser reflexivo que vê no outro, de modo crítico, a possibilidade de 
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aprendizagem por meio colaborativo. 

 Segundo Newman e Holzman (1995), Vygotsky preocupava-se  com o caráter 

da relação entre processos “maduros” e “em maturação” e com a relação entre o 

que a criança pode fazer independentemente e em colaboração com outros . Os 

processos “maduros” são aqueles que pertencem ao nível de desenvolvimento real 

da criança, ou seja, aqueles processos em que os ciclos já estão completos e 

desenvolvidos (VIGOTSKI, 1934/2007, p.98). Por outro lado, os processos “em 

maturação” são aqueles que ainda se faz necessária a ajuda de um outro para se 

realizar, isto é, faz-se necessária a criação de uma zona de desenvolvimento 

proximal para que a criança munida de seu processo maduro e de interação com o 

outro torne-se apta a resolver problemas que vão além de seu nível de 

desenvolvimento real. .  

 Ao pensarmos que a ZDP é um princípio para explicar a interação do sujeito 

na sociedade, Newman e Holzman (1995) sugerem a ZDP como um conceito que 

valoriza a natureza social da aprendizagem, o que leva a um aumento significativo 

da mesma.  

 Ainda ressaltando a relevância da interação no processo de criação da ZDP, 

Rego afirma que  

“o aprendizado é o responsável por criar a zona de desenvolvimento 
proximal, na medida em que, em interação com outras pessoas, a 
criança é capaz de colocar em movimento vários processos de 
desenvolvimento que, sem a  ajuda externa seriam impossíveis de 
ocorrer” (2002, p. 74). 

 
 Portanto, podemos dizer que a interação proposta pelo materialismo-histórico-

dialético na produção da vida material pode ser vista, também, na produção de 

conhecimento compartilhado em que os sujeitos interagem para que os processos 

em vias de maturação tornem-se maduros por meio da interação com outros sujeitos 

ou instrumentos dedicados à aprendizagem como livros, computador e até mesmo o 

professor; resultando, assim, no desenvolvimento dos processos “em maturação” e 

na produção de ZDPs em ambiente escolar. 

 Partindo da relação da interação com a produção de conhecimento 

compartilhado, Magalhães (2011) ressalta que para Vygotsky a definição da ZDP é a 

compreensão da relação entre o eu e o outro no compartilhamento de significados 

no contexto escolar. 

 Com isso, a criação de ZDPs em sala de aula se faz necessária para 
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desenvolvermos meios em que os alunos interajam com outros, a fim de 

desenvolverem seus processos individuais e, também, produzirem conhecimentos 

compartilhados para a transformação social do meio em que vivem. 

 Para criar ZDPs em sala de aula, portanto, o professor deveria promover 

propostas que se encaixam nas funções que ainda não amadureceram dos alunos, 

mas que estão em processos de maturação, e encorajá-los a usarem os 

conhecimentos maduros, por meio da interação deles com outros alunos, e por meio 

de uso de instrumentos para ajudá-los a concluírem a tarefa dada. Além disso, vale 

lembrar, que ao criarmos ZDPs também ajudamos no desenvolvimento das atitudes 

e das emoções dos alunos com relação aos seus colegas de classe. Como foi visto 

anteriormente, a possibilidade de aprendizagem por meio colaborativo que a ZDP 

promove pode fazer com que os alunos compreendam a relação existente entre o eu 

e o outro, levando os alunos a terem uma consciência maior de suas atitudes e de 

seus sentimentos em relação aos seus colegas de classe. 

 Tendo apresentado as bases teóricas que perpassarão todo este trabalho, 

passo agora ao capítulo sobre a metodologia de pesquisa. 
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 Neste capítulo, apresenta-se como a pesquisa se enquadra no contexto da 

Linguística Aplicada (LA) e como será feito o uso da Argumentação como ferramenta 

de análise de dados produzidos. Além disso, será descrito o contexto da pesquisa, o 

desenvolvimento do currículo de Língua Inglesa pelo corpo docente da escola 

pesquisada, assim como ocorreu o desenvolvimento da proposta didática. 

Finalmente, serão apresentadas as garantias de credibilidade deste estudo. 

 A pesquisa deste trabalho é caracterizada como uma Pesquisa Crítica de 

Colaboração (PCCOL). Magalhães define a PCCOL como uma pesquisa que “apoia 

a organização, condução e avaliação de projetos em que são centrais à discussão, 

compreensão e transformação de modos de agir nos contextos escolares, pautados 

em questões de justiça, empoderamento e cidadania crítica” (2012, p. 13). Desse 

modo, a PCCOL viabiliza momentos de transformação dos sujeitos por meio da 

interação em um dado contexto sócio-histórico-cultural em que esses participantes 

empoderam-se por posturas mais críticas e cidadãs frente a questões sociais. Além 

disso, a transformação e postura crítica devem ser encorajadas no ambiente escolar 

para que o conhecimento compartilhado nas interações dos alunos em sala de aula 

seja levado para a vida social dos alunos. 

 Nesta pesquisa, minha parceira e eu trabalhamos colaborativamente na 

elaboração da proposta didática  que será apresentada, a fim de exaltar o papel 

político da escola. Segundo Magalhães (2012) as relações colaborativas entre 

sujeitos  são pensadas e organizadas de modo voluntário e intencional, a fim de 

proporcionar a transformação de si e do outro em um dado contexto sócio-histórico-

cultural. Ao escolher, pensar e produzir as atividades que seriam trabalhadas em 

sala de aula para proporcionar momentos de transformação dos alunos, e 

consequentemente a minha transformação e a de minha colega de trabalho, é que 

podemos dizer que o nosso trabalho é de colaboração. Além disso, essas aulas 

tinham como objetivo final proporcionar momentos de reflexão em sala para se 

iniciar um processo de transformação em nossos alunos a fim de que 

desenvolvessem um posicionamento crítico frente aos temas trabalhados na 

proposta didática.  

 A PCCOL está pautada na transformação do contexto sócio-histórico-cultural 
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por meio das interações entre os participantes da pesquisa. Segundo Moita Lopes, o 

objetivo principal da Linguística Aplicada (LA) é a “problematização da vida social, 

na intenção de compreender as práticas sociais nas quais a linguagem tem um 

papel crucial” (2011, p. 102). Considera-se o papel da linguagem como crucial nas 

práticas sociais, pois é por meio da linguagem que as relações entre os sujeitos são 

constituídas e materializadas. Consequentemente, a compreensão dessas 

interações nos leva a perceber os problemas das questões sociais que influenciam a 

comunidade em que os sujeitos vivem. A LA suscita nos pesquisadores 

preocupações  com as questões sociais e com os sujeitos e, por isso, a LA não é 

vista como uma disciplina fechada e unilateral. Pela LA vemos que ela é um 

processo transdisciplinar de produção de conhecimento (MOITA LOPES, 2011, p. 

97). 

 Assim como na teoria da ecologia de saberes que o principal pressuposto é o 

de que não há verdades absolutas no mundo e que o conhecimento é produzido por 

meio da participação de diferentes saberes e sujeitos, a LA caracteriza-se como uma 

disciplina híbrida e mestiça que leva em conta o processo transdisciplinar de 

produção de conhecimento. Sendo transdisciplinar, a LA se constitui na inter-relação 

das disciplinas –  como psicologia, sociologia, antropologia entre outras – com as 

questões da linguagem. 

 O posicionamento do sujeito nos estudos em que a LA permeia se pauta 

como parte fundamental das interações.Moita Lopes (2011) sugere que repensemos 

o papel do sujeito moderno racional como um sujeito social e histórico a fim de 

reinventar a emancipação social desse sujeito pós-moderno.  

 A pesquisa apresentada neste trabalho se enquadra na perspectiva da LA, 

pois ela leva em conta os problemas cotidianos em que a linguagem está 

perpassada. Como afirma Widdowson a LA é uma “área de investigação que 

procura estabelecer a relevância de estudos teóricos da linguagem para problemas 

cotidianos nos quais a linguagem está implícita” (WIDDOWSON apud 

KUMARAVADIVELU, 2011, p. 136).  

 O problema cotidiano relatado nesta pesquisa é a falta de posicionamento 

crítico-reflexivo dos alunos do quinto ano do Ensino Fundamental 1 que minha 

parceira e eu tentamos reverter ao planejar uma proposta didática; a fim de 

promover momentos de reflexão em sala de aula, utilizando a argumentação – tanto 

oral quanto escrita – para se trabalhar com a linguagem. 
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 Além disso, a pesquisa leva em consideração o sujeito constituído sócio-

historicamente e o desenvolvimento de uma orientação crítico-reflexiva ao investigar 

como a linguagem opera no mundo social e no exame das questões que afetam 

diretamente a sociedade (FABRÍCIO, 2011, p. 49). 

 Ao trabalhar com o tema preconceito nas aulas de língua inglesa e apresentar 

as diversas formas em que esse problema pode se manifestar nas mais diferentes 

sociedades e culturas com o objetivo de poder provocar uma possível transformação  

no modo de agir dos alunos, pudemos promover momentos de reflexão em sala de 

aula sobre esse tema na tentativa de proporcionar o início de uma transformação do 

ponto de vista dos alunos sobre o preconceito, para que, no futuro, isso leve a uma 

maior transformação social nos modos de agir desses alunos para além dos muros 

da escola. 

 

Argumentação 

  

O meio de análise utilizado para se trabalhar com os dados nesta pesquisa é 

o da argumentação. Podemos utilizar a argumentação como uma ferramenta para 

formarmos cidadãos crítico-reflexivos já que ao argumentar os alunos precisam 

aprender a analisar um tema proposto, a dar a sua opinião sobre o tema e, ao 

mesmo tempo, ouvir o posicionamento do outro em relação ao mesmo tema. Pela 

Argumentação, alunos e professoras desta pesquisa podem ter espaço para refletir 

sobre as próprias ações e se posicionarem em relação a algum tema trabalhado em 

sala de aula. Esse movimento de se posicionar e de ouvir o outro pode levar o aluno 

a reavaliar a sua opinião sobre algo e a se posicionar de modo mais crítico-reflexivo. 

 A argumentação na escola não é somente importante pelo fato de ser um dos 

objetivos de um ciclo, como dito nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do 

Ensino Fundamental 1, mas também, porque , segundo Leitão, “o engajamento em 

argumentação transforma, necessariamente, o pensamento do individuo em objeto 

de sua própria reflexão”, pois “a necessidade de justificar pontos de vista, geradas 

na argumentação, leva o indivíduo a tomar seu próprio pensamento (ponto de vista) 

como objeto de reflexão e a buscar bases em que ele se fundamenta” (2011, p. 23).  

 Esse engajamento gerado pela necessidade de justificativa de pontos de vista 

pode fazer com que se crie um movimento de autoanálise no aluno a partir da 

reflexão da sua opinião em comparação com a opinião do outro e a possibilidade de 
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reformulação de seu argumento em um determinado contexto. Esse movimento de 

autorreflexão é o início de um processo crítico de construção de conhecimento. 

 Para formarmos alunos crítico-reflexivos por meio da argumentação, é 

importante termos em mente o que Andrews cita em seu texto Narrative and 

Argument1, 

Na instituição da educação esta discussão é absolutamente crucial: a 
diferença entre a reprodução de áreas importantes da cultura, por um lado, 
e a produção de novos conhecimentos ou novo grupo de valores, por 
outro,  (ou ao menos a possibilidade de produção de mudança), está na 
base do debate do papel do sistema educacional em toda e qualquer 
sociedade. (1989, p. 13, tradução nossa)  

 

 Não podemos negar que um dos papéis da escola é a transmissão de valores 

e conceitos científicos tradicionais como base na construção intelectual do aluno. É 

importante, porém, lembrarmos que o papel do educador vai além da antiga 

concepção de transmissão de conhecimentos tradicionais, o que nos coloca na 

posição de ensinarmos ao aluno a ser um indivíduo reflexivo sobre seus atos e 

sobre o seu papel na sociedade. Leitão afirma que “ao engajar-se em argumentação 

o individuo é levado a formular claramente seus pontos de vista e fundamentá-los 

mediante a apresentação de razões que sejam aceitáveis a interlocutores críticos” 

(2011, p. 15). 

 Ao usarmos a argumentação em sala de aula, promovemos oportunidades de 

os alunos trabalharem em grupo para a construção de um determinado conceito, por 

meio da negociação de diferentes pontos de vista. Pontecorvo menciona em seu 

texto que “na perspectiva vygotskiana o conflito cognitivo é o encontro e a ajuda 

recíproca entre mentes – aquilo que Bruner chamou de ‘sistema de suporte social’ – 

que se realiza por meio da negociação”(2005, p.53). 

 Essa ajuda recíproca que ocorre durante a negociação ao se argumentar 

pode propiciar a oportunidade aos alunos de desenvolverem as seguintes 

estratégias citadas por Lemgruber e Oliveira (2011, p. 43): o uso coerente da língua, 

a disposição para ouvir o outro, a consideração das opiniões expressas pelo outro, 

resultando em um estabelecimento do diálogo em sala de aula. Todas essas 

características favorecem a formação de um sujeito crítico-reflexivo capaz de se 
                                                       
1 Texto no original: “In the institution of education this discussion is absolutely crucial: the difference 
between the reproduction of saliente areas of culture,on the one hand, and the production of new 
knowledge or new sets of values, on the other (or at the least possibility of the production of change), 
is at very basis of debate on the role of the education system in any one society”(ANDREWS, 1989, 
p.13) 
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expressar perante a sociedade. 

 No decorrer desta pesquisa, fiz uso da argumentação em sala de aula ao 

proporcionar momentos de discussão entre os alunos sobre o tema do preconceito 

ao pareá-los para conversarem sobre o vídeo ou o texto apresentado. O resultado 

desta interação será visto nos textos que os alunos escreveram, pois durante as 

atividades foi observado que houve a negociação dos diferentes pontos de vista 

sobre o tema para que uma única resposta fosse dada ao questionário trabalhado 

em aula. 

 Esses textos foram analisados a partir dos níveis linguístico, discursivo e 

enunciativo da argumentação. Também, foram analisadas as escolhas lexicais feitas 

pelos alunos  e a escolha de escrever por meio de  períodos simples ou composto, a 

fim de responderem ao questionário. Essas questões serão abordadas com maiores 

detalhes na seção de análise e coletas de dados que será apresentada adiante. 

 

Contexto da pesquisa 

 

 A escola em que a pesquisa ocorreu é um colégio judaico localizado na 

cidade de São Paulo e que possui em torno de 500 alunos matriculados do Ensino 

Infantil ao Ensino Médio. Este trabalho tem como base o desenvolvimento do 

currículo da disciplina de Língua Inglesa do Ensino Fundamental 1, e como foco o 

currículo e planejamento das aulas direcionadas ao quinto ano. O corpo docente de 

Língua Inglesa é composto por oito professoras que trabalham em parceria na 

elaboração e no desenvolvimento do currículo e do planejamento das aulas dos 

anos os quais são responsáveis. As parceiras que participaram neste trabalho são a 

professora-parceira, Adriana Noguti2, e eu que somos responsáveis pelas aulas de 

inglês dos quartos e quintos anos. 

 A carga horária da disciplina de Língua Inglesa no Ensino Fundamental 1  é 

de quatro horas semanais distribuídas na grade horária de segunda a sexta. Em um 

dia da semana cada grupo possui duas aulas seguidas: o quinto ano A tem aula 

dupla às segundas das 8:20 às 11:00, tendo o recreio das 9:20 às 10:00 entre as 

aulas. O quinto ano B tem aulas de Língua Inglesa as quintas-feiras das 14:10 às 

16:25, tendo um intervalo de 15 minutos entre as aulas das 15:10 às 15:25.  

                                                       
2 A professora autorizou o uso de seu nome este trabalho. 
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 A pesquisa foi conduzida nesses dois grupos de quinto ano que são 

compostos por 27 alunos cada. Para as aulas de inglês, cada grupo é divido em dois 

subgrupos com uma média de 13 alunos cada. A divisão dos grupos é pensada 

pelas professoras, em conjunto com as outras professoras dos anos anteriores, 

baseadas no desenvolvimento e no conhecimento linguístico dos alunos no ano 

anterior; a fim de se ter dois subgrupos com características e níveis de proficiência 

no idioma heterogêneo. Metade do grupo tem aulas comigo e a outra metade com a 

minha parceira. Ao dividir o grupo, uma professora permanece na sala de aula 

regular, e a outra se desloca para a sala de línguas. No colégio há quatro salas de 

línguas que são usadas pelas equipes de inglês e hebraico.  

 Embora os grupos se dividam e se desloquem pela escola, tanto as salas de 

aula regulares quanto as de idiomas apresentam a mesma estrutura: há carteiras e 

cadeiras, lousa branca, duas caixas de som e um computador acoplado a um 

projetor.  A iluminação das salas é artificial o que não prejudica a visualização da 

projeção de vídeos e imagens na lousa, pois a intensidade da luz pode ser regulada. 

 Os grupos dos quintos anos mencionados apresentam características 

distintas em relação ao comportamento durante as aulas e ao compartilhamento de 

conhecimento. Os alunos do quinto ano A fazem conexões com os temas discutidos 

em aula com a vida deles mais rapidamente sem ajuda das professoras. Eles 

contribuem para as aulas com curiosidades e relatos de experiências vividas para 

ilustrar um assunto desenvolvido em sala. Já os alunos do quinto ano B tem a 

participação mais voltada para as questões objetivas como respostas de exercícios 

de gramática e de prática auditiva. Para os alunos fazerem a ligação do conteúdo 

aprendido com a vida cotidiana, é necessário que a professora os guie por meio de 

perguntas a fim de se estabelecer a relação do que é aprendido na sala de aula para 

fora dos muros da escola.  

 

O desenvolvimento do currículo 

 

 Desde que a coordenadora  assumiu a coordenação da área de Língua 

Inglesa desta instituição, ocorreram mudanças no currículo da disciplina e na sua 

elaboração.  

 Até 2010, os professores de inglês trabalhavam com livros didáticos para as 

aulas, e assim, seguiam o currículo sugerido pelo material utilizado. Com a chegada 
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da nova coordenadora, os livros didáticos foram sendo substituídos por livros 

paradidáticos. Essa substituição ocorreu paulatinamente: a cada ano que se 

passava, um ano alterou o material de trabalho e, agora, em 2014, todos os anos do 

Ensino Fundamental 1 trabalham com materiais paradidáticos nas aulas de língua 

inglesa. 

 O processo para o desenvolvimento do currículo é longo e dinâmico. A cada 

ano, são realizadas duas reuniões ao início de cada semestre para a revisão do 

currículo e análise do planejamento das aulas idealizadas para o ciclo.  

 Inicialmente, as professoras escolhem o paradidático que irão trabalhar 

durante o semestre, e, a partir dele, elaboram o currículo em relação ao conteúdo 

que será trabalhado. Nesse currículo são apresentados os objetivos linguísticos para 

cada ano e as habilidades que serão focadas em cada semestre. Com esse 

documento pronto, as professoras se reúnem com a coordenadora e discutem os 

conteúdos selecionados para cada ano, tendo a oportunidade de verem o curso ser 

desenhado de um modo abrangente do primeiro ano até o quinto ano do 

Fundamental 1.  

 O parâmetro institucional que baliza as metas de desenvolvimento linguístico 

de cada ano é o documento internacional Common European Framework (CEFR). 

“O Common European Framework for Reference for Languages: Learning, Teaching, 

Assessment (CEFR) foi criado pelo Consulado Europeu para promover uma “base 

comum” para a elaboração de currículo de idiomas, guias curriculares, exames, 

livros didáticos, etc, pela Europa.(2001, p.01). Foi idealizado como uma ferramenta 

de planejamento, cujo objetivo era promover “transparência e coerência” no ensino 

de línguas” (2011, p. 02). Conforme apresentado na figura abaixo, o CEFR é dividido 

em seis níveis: A1 e A2 (usuário básico do idioma), B1 e B2 (usuário independente 

do idioma) e  C1 e C2 (usuário proficiente do idioma) (2011, p. 04). 
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Quadro 2 – Níveis de proficiência linguística de CEFR. Fonte: Google images.  

  

De acordo com a definição do Common European Framework (2011), o 

usuário básico do idioma é aquele que consegue expressar e entender informações 

básicas em relação aos seguintes temas: informações pessoais (nome, idade, país, 

número de telefone, endereço), rotina diária, falar sobre suas preferências e se 

engajar em conversas simples, com turnos pequenos (p.08). 

 Já o usuário independente do idioma é quem consegue entender ideias mais 

complexas de textos e descrever eventos simples. Dar e manter opiniões sobre 

determinados temas. Também, consegue interagir com uma certa fluência e 

espontaneidade que faz com que seja possível interagir com usuários nativos do 

idioma sem muitos percalços.  

 Finalmente, o usuário proficiente do idioma é aquele que entende facilmente 

tudo o que lê ou escuta no segundo idioma. Consegue se expressar clara e 

fluentemente, se utilizando das nuances do idioma. 

 Tendo essas definições de proficiência do idioma propostas pelo CEFR, 

podemos dizer que o foco do currículo de Língua Inglesa do Fundamental 1 é formar 

alunos com a capacidade linguística descrita pelas categorias A1 e A2 referente ao 

usuário básico. Podemos dizer isso, pois no documento apresentado abaixo, 

podemos ver os objetivos linguísticos traçados para o Fundamental 1, esperando 
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que o aluno termine o quinto ano sendo capaz de escrever pequenos textos sobre 

informações pessoais e eventos simples, de falar usando estruturas simples – como 

presente, passado e futuro simples – sobre assuntos do dia-a-dia e informações 

pessoais. 

 O resultado desses quatro anos de implementação do projeto de  

desenvolvimento de currículo baseado em paradidáticos e no CEFR é o documento 

que se segue, sendo uma versão resumida do currículo institucional. Este 

documento foi desenvolvido pela coordenadora, baseada nas reuniões semestrais 

de planejamento e desenvolvimento do currículo de Língua Inglesa do Ensino 

Fundamental 1. Pode-se observar neste currículo, que ele se enquadra na definição 

de currículo estabelecida na introdução deste trabalho como “um instrumento que 

cria toda uma gama de usos de modo que é elemento imprescindível para 

compreender a prática pedagógica” (SACRISTÁN, 2000, p. 32). Além disso, ele 

também se encaixa em duas outras definições de currículo de Sacristán (2000) ao 

expressar uma função socializadora da escola no currículo e por ele estar 

relacionado a tudo o que implica seus conteúdos e formas de desenvolvê-los. Ele 

torna-se uma referência na melhora da qualidade de ensino, pois está em constante 

mudança embasada nas condições da prática das professoras e na renovação da 

instituição escolar. Ele apresenta ementa, objetivos linguísticos, e propostas de 

projetos para avaliação – como a avaliação não escrita (ANE). Esses elementos do 

currículo apresentado abaixo estão constantemente em processo de mudança e 

alterações pelas professoras e coordenadora. Segue uma parte do documento 

institucional contendo a concepção de linguagem compartilhada pela coordenação e 

o corpo discente e o currículo desenvolvido para o quinto ano. 3: 

 

DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA 
 

CONCEPÇÃO DE LINGUAGEM 
Enfoque enunciativo-discursivo frente à linguagem para o ensino de LI:  
- reconhecer a natureza dialógica da linguagem, como também o ininterrupto 
movimento de contraposição e eventual hibridização entre o individual e o social que 
permeia todas as relações humanas, constituindo o sujeito e a realidade.  
- abordar a linguagem como prática social, necessariamente levando-se em 
consideração as especificidades das infinitas situações sociais que integram a vida 
cotidiana, em seus variados campos e esferas, observando, entre outros fatores, 

                                                       
3 O documento apresentado ainda está em construção em reuniões na escola para o ano de 
2015.  
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como a linguagem funciona nesses eventos, quais discursos e vozes neles circulam, 
os indivíduos que deles participam, suas posições sociais, possíveis valorações e 
visões de mundo, os propósitos e formas da interação, seus recursos e meios. 
- perceber os alunos como sujeitos que ocupam espaços discursivos particulares, 
considerando os contextos sociais, marcados discursiva e historicamente, em que se 
encontram inseridos, bem como os letramentos que vivenciam, a fim de que se 
possam estabelecer os letramentos necessários para sustentar seu engajamento 
pleno na sociedade. 
 
Objetivos gerais de disciplina de língua inglesa: 
» Atuar em situações de comunicação que, necessariamente, evidenciem propósitos 
sociais reais e respeitem o modo como a linguagem circula nos diferentes âmbitos; 
» Estudar culturas diversas como instrumento para facilitar tanto o entendimento de 
nossa própria cultura como a construção de nossa identidade; 
» Utilizar a língua inglesa como um meio de acesso e construção de conhecimento 
em áreas diversas viabilizando o papel (trans)formador do idioma. 
» Adquirir maior aprofundamento linguístico e se preparar para exames 
internacionais de língua inglesa (FCE, CAE e SAT) 

 
English Syllabus  

Section 1: Linguistic objectives 
General aim: develop communicative language competences 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Linguistic competences: Lexical, phonological, syntactical knowledge and 
other dimensions of language as system.  

b. Sociolinguistic competences: sociocultural conditions of language use – 
rules of politeness, norms governing relations between generations, sexes, 
classes and social groups, linguistic codification of certain rituals in the 
functioning of a community. 

c. Pragmatic competences: functional use of linguistic resources (production of 
languages functions, speech acts), drawing on scenarios or scripts of 
interactional exchanges. It also concerns the mastery of discourse, cohesion 
and coherence, the identification of text types and forms, irony and parody. 

 
 
 

 

Linguistic 
Competencies 

Sociolinguistic 
Competencies Pragmatic 

Competencies 
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Skills developed throughout the curriculum 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

General objectives – in the end of F1 (Y5) 
1. Speaking 

RANGE: Use basic sentence patterns with memorized phrases, groups of a 
few words and formulae in order to communicate information in simple 
everyday situation. 
ACCURACY: Use some simple structures correctly, but still systematically 
makes mistakes. 
FLUENCY: Make himself understood in short utterances, even though pauses, 
starts and reformulation are very evident. 
INTERACTION: Answer questions and respond to familiar statements. Indicate 
when he is following.  
Establish social contact: greetings and farewells, introductions, giving thanks. 
Participate in short conversations in routine contexts on topics of interest. 
Express how he/she feels in simple terms. 
Make and respond to suggestions and invitations. 
Explain what he/she likes and dislikes. 
Agree and disagree. 
Give opinions on practical problems provided he receives some help with 
formulation. 
Ask for and provide everyday goods and services. 
Get simple information about travel, ask for directions and buy goods, for 
instance. 
Order a meal. 
Give information about numbers, quantity, prices. 
Get information needed from a tourist office, as long as it is of straightforward 
nature. 
Describe animals / people 
Talk about abilities 
Talk about past experiences 
Talk about future plans 
COHERENCE: Link groups of words with basic linear connectors like and or 
then. 
 

2. Writing 
Write series of phrases and sentences with simple connectors such as 
and, but and because;  

Speaking  Listening  Reading 

Writing
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Write simple biographies; 
Write a series of phrases and sentences about their families, living 
conditions and educational backgrounds; 
Write descriptions of events, past activities and personal experiences.  
 

3. Listening 
Understand enough to be able to meet needs of a concrete type provided 
speech is clearly articulated; 
Understand phrases and expressions related to areas of most immediate 
priority (personal and family information, shopping, local geography) 
provided speech is articulated. 
Generally identify the topic of discussion around him/her, when it is 
conducted clearly. 
Understand and extract the essential information from recorded 
passages dealing with predictable matters which are delivered clearly. 
Identify the main point of TV videos . 

 
Reading 

Understand texts on familiar matters. 
Find specific predictable information in everyday material such as 
prospectuses, menus, reference lists and timetables. 
Understand everyday signs and notices.  
Use an idea of the overall meaning of short texts and utterances on 
everyday topics of a concrete type to derive the probable meaning of 
unknown words from the context. 
 
 
Currículo estabelecido para o primeiro semestre do quinto ano (Y5) 
 
 
Ementa 
O curso de Inglês do quinto ano do Ensino Fundamental 1, no primeiro 
semestre, será norteado pelo paralelo entre a cultura americana e a britânica. 
Para isso, temas sobre cultura geral, estilo de vida, problemas sociais serão 
abordados e desenvolvidos a partir dos seguintes tópicos gramaticais: 
superlativo, futuro simples (will) e para dar sugestões, o modal should. 
 
 
Skills 
- speaking 
- reading  
- writing 
 
Objetivos 
- Dar conselhos e recomendações; 
- Comparar locais usando o superlativo; 
- Expressar planos; 
- Relacionar e comparar aspectos geográficos e culturais dos EUA e do Reino 
Unido; 
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Estrutura 
- Superlativo 
- should 
- Futuro simples 
- pronome oblíquo 
 
 
 
Vocabulário 
- Atrações turísticas (USA/Reino Unido) 
- Verbos 
- Expressões temporais do futuro  simples 
- Adjetivos 
 
 
Pronunciation 
sounds of th and a/e 
 
Functions 

 
 
Songs 
New York - Frank Sinatra 
 
Comentário pessoal 
Individual semanal com explicação sobre a importância do conteúdo – 
conexões com a vida real. 
 
ANE (Avaliação não escrita) 
Produto final: Role play - cliente e um agente de viagens. 
Role play é um jogo de situações, cotidianas ou absurdas, cujo 
desenvolvimento deve ser feito pelo grupo de alunos – que também 
configuram as personagens destes pequenos esquetes. Depois do processo 
de criação de cena – durante o qual os alunos também prepararão os diálogos 
que irão representar – eles devem apresentar a cena aos outros membros do 
grupo. 
A criação e apresentação do diálogo têm como objetivo: (i) utilizar estruturas 
para expressar futuro; (ii) desenvolver a capacidade criativa e fazer uso do 
inglês para dar vasão às criações e (iii) desenvolver a espontaneidade de 
conversas factuais. 
Os alunos, em pares, criam um diálogo no qual os papéis são: um cliente com 
a intenção de fazer uma viagem e um agente de viagens. Neste diálogo, deve 
ser decidido o destino da viagem e se obter informações sobre este local. 
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Após vermos o processo de desenvolvimento do currículo da instituição em 

que a pesquisa foi feita, a seguir será apresentado, de um modo geral, o projeto do 

primeiro semestre do quinto ano em que a proposta didática está inserida. 

 O projeto que permeou as aulas no primeiro semestre de 2014 foi sobre 

viagens, baseado nos livros American Life e British Life, ambos da editora Pearson. 

Esses livros descrevem o modo de vida americano e britânico em vários aspectos: 

alimentação, atividades de lazer, campeonatos esportivos e viagens de férias. 

 O conhecimento prévio que levamos em conta para a elaboração desse 

projeto foi a identificação da diversidade de conhecimento que os alunos tinham 

sobre viagens, diferentes países que visitaram e diferentes culturas e hábitos. 

 A partir disso, desenhamos os seguintes conteúdos para serem abordados no 

primeiro semestre de 2014: 

1. should/shouldn’t para que os alunos dessem conselhos a outros sobre os 

lugares que visitaram; 

2. forma superlativa: para que os alunos descrevessem as diferentes cidades 

que eles já conheciam; 

3. futuro simples – will: para que os alunos pudessem exprerssar seus planos 

para o futuro e suas próximas viagens. 

 Ao fazermos essa análise da expectativa dos conhecimentos prévios dos 

alunos, traçamos o seguinte objetivo ao aluno do quinto ano: ao término do 

semestre, o aluno estará apto a receber e dar conselhos a alguém, a planejar 

eventos futuros e a relatar as suas expectativas do futuro e a comparar diferentes 

eventos ou lugares, utilizando a forma superlativa. Além disso, a partir desses 

temas, o aluno também pode desenvolver o seu agir cidadão, já que as situações 

 
Materiais 
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estudadas o integram à sociedade em que vive. Baseadas nesses objetivos, a breve 

ementa do curso do quinto ano para o primeiro semestre de 2014 foi a seguinte:  

 

“O curso de Inglês do 5o ano do Ensino Fundamental 1, no primeiro 
semestre, será norteado pelo paralelo entre a cultura americana e a 
britânica. Para isso, temas sobre cultura geral, estilo de vida, 
problemas sociais serão abordados e desenvolvidos a partir dos 
seguintes tópicos gramaticais: superlativo, futuro simples (will) e para 
dar sugestões, o modal should.” 

 
 Podemos notar na ementa, a preocupação com a questão multicultural ao 

traçarmos o paralelo das culturas americana, britânica e brasileira, a fim de 

conscientizar os alunos de que há diferentes culturas e diferentes modos de vida, 

esperando, assim, que ocorra a redução do preconceito e a desorientação em 

relação aos diferentes aspectos das sociedades que compõem o mundo em que 

vivemos. Após termos abordado todos os tópicos gramaticais propostos e trabalhado 

com a introdução de novos itens lexicais por meio dos textos dos próprios livros, eu 

e minha parceiraquisemos desenhar uma proposta didática de cinco aulas, 

baseadas na ecologia de saberes (SANTOS, 2010) e na teoria da educação 

multicultural proposta por Banks (1999). 

 Vimos que se fazia necessário preparamos a prática pedagógica que será 

apresentada a seguir, pois queríamos explorar mais o tópico sobre o preconceito 

que era apresentado no livro American Life e que estava em evidência na mídia por 

causa de um acontecimento racista em um jogo de futebol. A falta de 

posicionamento crítico dos alunos com relação, não só a esse tema, mas a todos os 

outros que envolvem a rotina escolar dos nossos alunos, foi determinante para 

percebermos que deveríamos proporcionar momentos de reflexão em sala de aula, 

a fim de ajudar esses alunos a desenvolverem o mínimo de posicionamento 

críticoante os eventos que ocorrem cotidianamente em nossas vidas, como o 

preconceito por exemplo. 

 A prática pedagógicaque será apresentada é a materialização do currículo 

apresentado neste capítulo. Segundo Sacristán, o currículo acaba em uma prática 

pedagógica que está “modelado dentro de um sistema escolar concreto, dirige-se à 

determinados professores e alunos, serve-se de determinados meios, cristaliza, 

enfim, num contexto que é o que acaba por lhe dar o significado real” (2000, p. 21) . 

O currículo apresentado é desenhado para atingir o perfil dos alunos apresentado 
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neste capítulo e atende às exigências pedagógicas da escola, principalmente no que 

diz respeito à produção oral dos alunos quando um dos meios de avaliação da 

instituição é a avaliação não escrita (ANE). A partir das propostas das ANEs 

descritas no currículo, percebe-se a preocupação das professoras envolvidas em 

construir uma ponte entre os conteúdos desenvolvidos em sala de aula com a vida 

do aluno além da escola. Esse contexto dá o significado real do currículo 

desenvolvido nesta instituição, que abrange, segundo Sacristán (2000), temas de 

alguma importância para ajudar as alunos a compreeder o funcionamento da 

realidade; por exemplo: ir à uma agência de viagens para comprar uma viagem 

internacional, incentivar os alunos a fazerem uma tabela para economizarem  com a 

finalidade de comprar algo, apresentar a sua família para outros e a contar uma 

história.  

 

Apresentação da proposta didática 

 

 De um modo geral, as aulas foram organizadas da seguinte maneira: 

Aula Recursos Didáticos 

Aula 1 a. Jogo de forca 

b. Vídeo do curta Cuerdas – disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=o_OUOHpVs9E 

c. Discussão sobre preconceito 

d. Questionário inicial (individual) 

1. In your opinion, what is prejudice? 

2. Give examples of prejudice.  

Aula 2 a. Foto de Martim Luther King 

b. Texto sobre a biografia de Martin Luther King 

c. Vídeo do discurso de Martin Luther King: “I have a dream”. 

Aula 3 a. Vídeo sobre o apartheid 

b. Vídeo sobre Nelson Mandela 

c. Pequeno parágrafo sobre a importância de Martin Luther King 

e de Nelson Mandela nos seus respectivos países. 

Aula 4 a. Leitura do capítulo “Problems in the United States” do livro 

“American Life” p. 14. 
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b. Comparação dos problemas norte-americanos com os 

brasileiros. 

Aula 5 a. Questionário final (em pares): 

1. What are the causes of prejudice? Give examples.   

2. After having watched and discussed about racism, do you 

think there is prejudice nowadays? Why?  

3. How can we overcome prejudice? 

 

Quadro 3 – Resumo da proposta didática 

 

Procedimento de produção e de coleta de dados 

 

 Essa pesquisa foi idealizada por mim e pela minha parceira com o objetivo de 

preparar aulas a fim de proporcionar momentos de discussão e reflexão em sala de 

aula. Para planejar essas aulas, nos reunimos em duas sextas-feiras para desenhar 

a proposta didática de cinco aulas e preparar o material que seria usado com os 

alunos.  

 Cada professora aplicou o material selecionado nessas reuniões durante as 

cinco aulas dedicadas a este projeto nos quintos anos e recolheram as produções 

escritas dos alunos ao final da primeira e da última aula da proposta didática para 

uma posterior análise. Essas produções foram feitas a partir dos seguintes 

questionários: 

 

 

Questionário dado na primeira aula 

 (AULA 1) 

Questionário dado na última aula 

 (AULA 5) 

1. In your opinion, what is 

prejudice? 

2. Give examples of prejudice. 

1. What are the causes of 

prejudice? Give examples.   

2. After having watched and 

discussed about racism, do you 

think there is prejudice 

nowadays? Why?  

3. How can we overcome 
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prejudice? 

 

Quadro 4 – Questionários utilizados na proposta didática 

 Após um breve estudo das produções escritas das crianças, nos reunimos 

novamente para comparar o desenvolvimento do texto e da postura crítica dos 

alunos em relação ao tema abordado: preconceito. 

 Com esse material discutido com a minha parceira, transcrevi neste trabalho, 

sem correção de possíveis erros ortográficos e gramaticais, as respostas que os 

alunos deram às perguntas dos questionários das aulas 1 e 5. Essas respostas 

foram analisadas à luz da Teoria da Argumentação (LIBERALI, 2013) baseada nos 

três níveis de análise: nível enunciativo, nível discursivo e nível linguístico. De um 

modo geral, o nível enunciativo analisa o momento, o local e os participantes que 

produziram os dados. Já o nível discursivo é o resultado da combinatória de quatro 

aspectos: o organizacional, a organização da temática, o foco sequencial e a 

articulação das ideias apresentadas (LIBERALI, 2013, p. 66). Dentre esses quatro 

planos apresentados, esta análise irá focar nos dois últimos aspectos: o foco 

sequencial e a articulação de ideias que estão perpassados pelo terceiro nível 

argumentativo apresentado: o linguístico; que é a materialização das ideias que 

podemos perceber no texto escrito: as escolhas lexicais, o uso de conectores 

(conjunções) para articular e organizar as ideias, assim como a escolha entre 

períodos simples e compostosfeita para organizarem seus argumentos. 

 As escolhas lexicais nas respostas foram analisadas, a fim de observarmos 

como o aluno articulou e apresentou suas ideias com um posicionamento crítico. 

Essas escolhas podem indicar o início de um processo de reflexão por parte dos 

alunos, pois dependendo das palavras usadas por eles, podemos perceber como 

eles articulam suas ideias baseados em fatos aprendidos em sala de aula ou, até 

mesmo, baseados em eventos que ocorreram no nosso dia-a-dia e que foram 

marcados pelo uso de palavras. Um exemplo disso é o uso de palavras que nos 

remetem às manifestações ocorridas em São Paulo neste ano, como demonstrations 

e posters.  

 Já a análise da escolha de uso de períodos simples ou compostos pode nos 
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ajudar a perceber o desenvolvimento linguístico e a postura crítica do aluno. O 

desenvolvimento linguístico pode ocorrer pelo fato de os alunos fazerem usos de 

conectores, a fim de unirem duas ideias, que estariam escritas a priori em dois 

períodos simples, por meio de conectores em um período composto. De acordo com 

Cunha e Cintra, “conjunções são vocábulos gramaticais que servem para relacionar 

duas orações ou dois termos semelhantes da mesma oração” (2001, p. 579).  Isso 

pode demonstrar o desenvolvimento do domínio do idioma para articular as ideias 

por meio de conjunções coordenadas como BUT e AND;e de conjunções 

subordinativas como BECAUSE. Com isso, podemos notar, também, o 

desenvolvimento da postura crítica do aluno, pois ao se expressar por meio de 

períodos compostos, percebemos que os alunos conseguem articular de modo mais 

claro e objetivo seus argumentos, sem que as ideias apresentadas fiquem truncadas 

nos períodos simples. As ideias, portanto, fluem mais facilmente. Poderemos notar 

essa diferença na análise apresentada a seguir. 

 Após feita a análise baseada nos tópicos apresentados, os dados foram 

divididos nas seguintes categorias embasadas no posicionamento crítico do aluno 

apresentado em suas respostas – a primeira categoria, sendo aquela que apresenta 

uma mudança expressiva na articulação das ideias: uso de palavras novas, uso de 

estrutura completa com sujeito, verbo e complemento; além da postura crítica 

apresentada pelos argumentos escritos. A segunda categoria é caracterizada pela 

pouca mudança na elaboração das frases e no posicionamento crítico/reflexivo. E, 

finalmente, a terceira categoria é aquela que não apresenta mudanças expressivas 

na produção escrita e no posicionamento crítico/reflexivo do aluno. O 

posicionamento crítico-reflexivo do aluno foi analisado baseado na diferença de 

argumentos apresentados nas respostas quando comparadas à primeira bateria de 

perguntas com a segunda bateria: se houve uso de conhecimento cotidiano ou de 

conhecimento científico para embasar as repostas, ou seja, se a curiosidade 

ingênua dos alunos se transformou em curiosidade epistemológica após entrarem 

em contato com as questões históricas e linguísticas que envolveram as aulas por 

meio da argumentação.  

 

 

 

 



  60

Garantias de credibilidade da pesquisa 

 

 Eu obtive a autorização do diretor da escola, após a leitura e explicação da 

pesquisa por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) no dia 14 

de agosto de 2014 pelo intermédio da coordenadora da área de língua inglesa da 

instituição. Não houve a necessidade de pedir consentimento aos pais dos alunos, 

pois os materiais apresentados neste trabalho são considerados parte do arquivo da 

escola já que são produções escritas dos alunos e o currículo da disciplina é 

desenvolvido e aplicado pela minha parceira de trabalho e eu. 

 Além disso, a credibilidade desta pesquisa pode ser aferida pela orientadora 

desta pesquisa, Professora Doutora Fernanda Coelho Liberali, que acompanhou 

este trabalho por meio de sessões de orientações virtuais via skype e presenciais na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

 No início do semestre, também, apresentei o meu trabalho em um mini-curso 

ministrado pela Professora Doutora Beth Brait em que os alunos participantes deste 

curso me ajudaram a organizar e a refletir sobre o tema de sua pesquisa e sobre a 

organização da dissertação apresentada naquela época. As constribuições dos 

alunos foram importantes, pois foi a partir delas que adicionei o processo de 

desenvolvimento do currículo do colégio pesquisado e alterei a ordem dos capítulos 

do trabalho. Este trabalho, também, foi apresentado à banca de mini-quali e avaliado 

pelas mestras em Linguística Aplicada do grupo LACE: Márcia Pereira de Carvalho e 

Camila Santiago. Suas observações acerca do trabalho apresentado foram de 

extrema importância para a reorganização dos capítulos, para a análise dos dados e 

para o desenvolvimento da linguagem acadêmica presentes nesta dissertação. 

 Passo, agora, ao capítulo da análise e da discussão de dados produzidos 

durante as cinco aulas da proposta didática descrita neste capítulo. 
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3.  ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 

 

 Neste capítulo, serão descritas as aulas da proposta didática apresentada na 

sessão anterior e será feita a análise dos dados por meio dos princípios da 

argumentação. Vale lembrar que o estudo dos dados produzidos está embasado em 

três níveis da argumentação: o nível enunciativo, discursivo e linguístico (LIBERALI, 

2013, p. 58). É importante ressaltar que as descrições das aulas aqui apresentadas 

foram baseadas em minhas notas de campo  e de minha parceira, já que as aulas 

não foram gravadas. Outro aspecto importante a ser apontado é que os inícios das 

aulas 2, 3, 4 e 5 seguem o mesmo padrão da aula 1 a ser apresentada a seguir.  

 A aula ocorreu no dia 28 de abril, sendo a primeira aula dedicada ao projeto 

sobre preconceito. Especialmente neste momento de desenvolvimento da proposta 

pedagógica, nós não dividimos a sala em dois grupos, pois como a gravação das 

aulas não foi autorizada optei por ficar na sala de aula com todos os alunos do grupo 

para observar como eles participariam da aula e como relatariam suas experiências 

em relação ao preconceito. A aula foi ministrada por mim aos 28 alunos de cada sala 

de quinto ano. Entrei na sala de aula e esperei que os alunos se sentassem para 

que pudesse iniciar as atividades. Depois que os alunos estavam sentados, a 

professora Adriana fez a chamada, enquanto eu abria o site do youtube para mais 

tarde passar uma animação aos alunos. Após a chamada feita, desenhei na lousa o 

contorno de uma forca e disse às crianças que eles começariam um tópico novo 

sendo ele relacionado à palavra que eles tinham que adivinhar. Para falar uma letra 

do jogo, os alunos levantavam as mãos e eu chamava cada um para tentar adivinhar 

a letra ou a palavra. Quando os alunos adivinharam a palavra  - prejudice – da forca, 

perguntei qual seria o significado dessa palavra. Os alunos deram muitas 

possibilidades de tradução como: prejudicar, preso e prestar. Expliquei uma situação 

de preconceito para dar de exemplo. Disse que um dia vi uma pessoa 

afrodescendente no metrô e quando essa pessoa sentou ao lado de uma senhora, 

essa pessoa olhou para o outro passageiro, levantou e foi se sentar em outro banco. 

Algumas crianças que entenderam o exemplo disseram em português “ah!! 

Prejudice é preconceito!”. Logo após a tradução da palavra, a professora pediu 

exemplos de preconceitos que os alunos viram ou vivenciaram. Enquanto os alunos 

falavam, eu escrevia na lousa os exemplos mencionados pelos alunos e, juntos, 

fizemos uma lista com exemplos de preconceitos a partir do ponto de vista das 
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crianças. Alguns alunos levantaram questões sobre religião: “jewish! Em todo o 

universo os judeus sempre foram perseguidos!”, aparência: “preconceito contra uma 

pessoa forte e uma fraca (...) strong and weak”, “pessoa branca e negra, né teacher? 

black and white!”. Os alunos mencionaram preconceito na escola com relação aos 

alunos novos, aos alunos mais espertos e a outros com mais dificuldades para 

aprender. Os alunos mencionaram, também, o preconceito com os deficientes 

físicos. Após escrever as sugestões na lousa, perguntei “why is there prejudice in the 

world?” e alguns alunos responderam “Porque as pessoas não são legais”, “the 

people think the others are different, like Patrick is different, so I don’t like him. Assim 

como os negros né teacher?”. Após essa breve discussão sobre os motivos da 

existência de preconceito na sociedade, eu disse que iria passar uma animação. A 

atividade que os alunos tinham que fazer era assistir a essa animação e dizer que 

tipo de preconceito é relatado nesse filme. O filme era a animação espanhola 

chamada “Cuerdas”4. O vídeo relata o cotidiano escolar de uma menina, Maria, e de 

um menino que tem paralisia cerebral. O aluno chega à escola em seu primeiro dia 

de aula e todas as crianças olham para ele por ser um aluno diferente. Todos se 

afastam dele, com exceção de Maria. Ela encontra meios para fazer com que o 

garoto se insira no contexto escolar: amarra cordinhas em suas mãos para que ele 

consiga brincar de bater palmas, joga corda no chão e empurra a cadeira de rodas 

para o outro lado da corda para eles brincarem de pular corda. Ela amarra a corda 

no pé do amigo para ela puxar e eles jogarem futebol: quando ela puxa a corda, ele 

mexe a perna que chuta a bola. Além disso, a garota conversa muito com ele e gira 

a cadeira para eles dançarem juntos. Algumas crianças julgam-na maluca por fazer 

essas coisas, mas Maria não liga para os comentários maldosos que suas amigas 

fazem. Abaixo, há algumas imagens do vídeo com as soluções dadas por Maria para 

inserir o garoto na escola, e o exemplo de preconceito por parte dos outros alunos: 

 

 

 

 

 

 

                                                       
4 Vídeo disponível em http://www.youtube.com/watch?v=o_OUOHpVs9E 
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Aula 2 

 Esta aula também foi ministrada por mim com o grupo sem ser dividido. Havia 

28 alunos em cada sala de aula quando as atividades foram trabalhadas.  

 Nesta aula, projetei a foto de Martin Luther King e perguntei aos alunos “who 

is this man?”. Alguns alunos levantaram as mãos e disseram quem eles achavam 

que aquele homem era. As respostas variaram entre Nelson Mandela, Barack 

Obama e Michael Jordan. Um aluno respondeu Martin Luther King. Enquanto os 

alunos falavam os possíveis nomes, escrevi as sugestões na lousa. Para checar 

qual nome da lousa estava correto, a professora-parceira distribuiu um texto com a 

mesma foto que estava projetada. O texto era uma breve biografia de Martin Luther 

King que os alunos leram e descobriram o nome do homem da foto. Ao terminarem 

de ler, circulei o nome de Martin Luther King que estava na lousa como sendo a 

resposta correta. Após isso, houve uma breve conversa sobre a importância de 

Martin Luther King para a história norte-americana. Ao mencionar o discurso “I have 

a dream”  propus uma atividade auditiva baseada neste discurso. Passei um trecho 

do vídeo “I have a dream” disponível no youtube e, enquanto ouviam, os alunos 

tinham que colocar o discurso, que estava dividido em pedaços de papel, na ordem 

correta. Após ouvirem ao trecho três vezes, a professora-parceira corrigiu a ordem 

do discurso com os alunos e eu perguntei quais eram os sonhos de King. Os alunos 

responderam: “people should be the same”, “no prejudice” e “white and Black people 

are equal”. Após essa conversa sobre brancos e negros serem considerados iguais, 

revisei o tópico gramatical WILL perguntando aos alunos quais seriam os sonhos 

deles para o futuro. Alguns alunos levantaram as mãos para responder à pergunta 

feita e escrevi na lousa as sugestões e circulei o modal WILL das frases ditas. A 

partir desse momento,  retomei o tempo verbal futuro simples e os alunos 

escreveram um parágrafo no caderno sobre os sonhos deles para o futuro. Com 

essa atividade, encerrei a aula. 

 O objetivo da aula 2 descrita acima era o de aumentar o repertório cultural 

dos alunos com relação ao preconceito para iniciar um paralelo entre as questões 

raciais que seriam apresentadas na aula 3 com os vídeos sobre o apartheid na 

África do Sul e Nelson Mandela. Ao apresentar aos alunos outras formas de 

manifestações em relação ao preconceito racial em diferentes países, procurei fazer 

a integração de conteúdos proposta por Banks na educação multicultural. Segundo 

Banks (1999), a integração de conteúdos é o uso de exemplos e conteúdos de 



  65

grupos de culturas variadas para ilustrar o conceito-chave, que nessa aula foi o 

preconceito racial. Além disso, com a apresentação do vídeo e do texto tentei 

trabalhar a luta não ignorante contra a ignorância, defendida pela ecologia de 

saberes (SANTOS, 2010), juntamente com a luta contra a desorientação. Ao mostrar 

aos alunos como foi a luta para os afrodescendentes conquistarem seus direitos 

civis nos Estados Unidos, quis aumentar a consciência deles em relação ao 

preconceito racial, tirando-os do senso comum, ou como Santos diz “conhecer 

erradamente” algo; ou seja, da desorientação que os alunos possam ter em relação 

às causas políticas do preconceito, que são maiores do que simplesmente a cor da 

pele; resultando, assim, na luta contra a ignorância dos reais fatos do preconceito.

  

 Além disso, pode-se perceber o conhecimento-em-ação (APPLEBEE, 1996) 

se desenvolvendo durante a aula, pois, baseada no discurso de Martim Luther King 

trouxe para a sala de aula a tradição do ensino de estruturas gramaticais. Esse 

ensino, no entanto, foi ressignificado pelo vídeo, já que ao revisar o tópico gramatical 

WILL por meio do discurso os alunos não só revisaram o ponto gramatical, mas, 

também, construíram um novo conhecimento sobre o preconceito racial, perpassado 

pelo material utilizado. 

 

Aula 3 

 A professora-parceira jogou forca com os alunos com a palavra APARTHEID. 

Os alunos que quisessem participar do jogo tinham que levantar a mão para dizer 

uma letra ou adivinhar a palavra. Quando a palavra estava completa na lousa, a 

professora-parceira perguntou aos alunos “what’s the meaning of apatheid?”. Alguns 

alunos sabiam o significado da palavra e levantaram as mãos para responder. Um 

aluno disse: “apartheid is the separation of the black people”. Outro aluno disse: 

“apartheid is Nelson Mandela”. A professora-parceira escreveu na lousa as 

sugestões dos alunos e explicou que os alunos iriam assistir a uma animação 

explicando o que foi o apartheid5. O vídeo explica o feriado chamado “Freedom Day” 

na África do Sul que está relacionado com o apartheid. A animação começa com a 

pergunta: “what is apartheid?”. O narrador, então, explica que apartheid significa 

separação e faz uma breve retomada histórica da questão dos afrodescendentes e 

                                                       
5 O vídeo tem 3 minutos e 57 segundos e está disponível no site: 
https://www.youtube.com/watch?v=FBk2aWucHM0 
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brancos na África do Sul e cita Nelson Mandela como o ícone da luta contra a 

discriminação racial no país. Durante a retomada histórica, foram mostrados o que 

os negros não podiam fazer naquela época como: frequentar as mesmas escolas 

dos brancos, casar com os brancos, votar e sentar-se nos mesmos bancos em que 

os brancos, por exemplo. Após assistirem a esse vídeo, retomei, junto com os 

alunos, as respostas com o vídeo. Após essa breve conversa, passei outro vídeo da 

BBC com imagens reais dos direitos dos afrodescendentes durante o apartheid e de 

Nelson Mandela6 . Ao terminar o vídeo, a professora-parceira pareou os alunos, e, 

em duplas, eles escreveram um parágrafo relatando a importância de Martin Luther 

King e Nelson Mandela para o término da discriminação racial em seus respectivos 

países. Seguem algumas imagens da animação e do vídeo da BBC trabalhados 

nesta aula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
6 O vídeo tem duração de 1 minuto e 35 segundos e está disponível no site: 
https://www.youtube.com/watch?v=2f2k6iDFCL4. As imagens aqui apresentadas foram 
retiradas dos próprios vídeos trabalhados nesta aula. 
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 Nesta aula, o objetivo central era o de criar Zonas de Desenvolvimento 

Proximal (VIGOTSKI, 1934/2007), a fim de os alunos compartilharem conhecimentos 

tanto linguísticos quanto culturais. Linguísticos, pois para escreverem o parágrafo 

comparando Martim Luther King e Nelson Mandela  os pares tinham que confiar em 

seus parceiros para realizarem a tarefa. Além disso, minha parceira e eu pareamos 

alunos com conhecimentos linguísticos diferentes para que eles se ajudassem 

durante o exercício. Já o compartilhamento de conhecimento cultural deve-se ao fato 

da maioria dos alunos já terem viajado à África do Sul e muitos deles tinham 

informações sobre o país e sobre o apartheid que eles haviam aprendido in loco e, 

então, acabaram dividindo esse conhecimento com os colegas de classe. Com isso 

em mente, voltamos ao princípio da ecologia de saberes (SANTOS, 2010) com 

relação à participação de diferentes saberes e seus sujeitos na construção de 

conhecimento que compartilham diferentes experiências e conhecimentos em prol 

da construção de um novo ponto de vista ou olhar para o mundo, podendo 

influenciar na redução de preconceito, como proposto na educação cultural (BANKS, 

1999).   

 

Aula 4 

 A professora-parceira escreveu na lousa o material que os alunos iriam usar 

na aula: “American Life, notebook e pencil case”. Após a chamada, os alunos 

pegaram o material que estava escrito na lousa e eu disse: “Sílvia’s students! Line 

up!”. Os alunos formaram fila e se dirigiram para a sala de línguas 3. Nesta aula, dei 

aula para metade do grupo, 14 alunos, e a professora-parceira para a outra metade. 

Ao chegar à sala de línguas, pedi aos alunos que abrissem o livro American Life na 

página 14. Os alunos fizeram um jogo para a leitura dessa página: um aluno lia até o 

ponto final da frase e ao terminar a leitura a professora pedia a um aluno para 

continuar a leitura. Se o aluno não soubesse onde havia parado a leitura, outro aluno 

começava a ler desde a primeira frase do texto. Essa dinâmica se repetiu por duas 

vezes até que os alunos completassem a leitura sem se perder. Após essa 

atividade, a professora desenhou uma tabela na lousa com os nomes dos países no 

topo: The United States e Brazil. Em seguida, ela perguntou “are there any problems 

in Brazil similar to the American problems? Let’s make a list of the Brazilian problem 

and compare to the American problems”. Os alunos, então, começaram a listar os 

problemas no Brasil. O aluno que erguesse a mão poderia dar a sua sugestão e eu 
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escrevia na lousa o que havia sido dito. Alguns alunos falaram: “crime!”, “prejudice!”, 

“violence”, “hunger!” e completei a tabela. Após isso, conduzi uma discussão sobre 

os problemas mencionados, quais seriam as possíveis soluções tanto para os 

problemas brasileiros quanto para os norte- americanos. A maioria dos alunos 

sugeriu mais ações da polícia, manifestações e conscientização das pessoas para 

uma alimentação saudável. Encerrei a discussão com relação às sugestões e pedi 

aos alunos que arrumassem o material e voltassem para a sala de aula regular. Os 

alunos se organizaram e fizeram fila para voltar à sala de aula original. 

 A questão da fenomenologia dos momentos advinda da ecologia de saberes 

(SANTOS, 2010) foi considerada ao planejar a dinâmica que foi desenvolvida nesta 

aula. Santos afirma que a história é parte constitutiva do presente e que ela é o 

presente em ação (2010, p. 163). Ao unirmos na mesma aula outros problemas 

atuais dos Estados Unidos e do Brasil além do preconceito trabalhado 

historicamente nas duas aulas anteriores, pudemos mostrar aos alunos como que os 

eventos do passado e do presente estão intrinsecamente conectados e como esses 

eventos nos influenciam até hoje. Ao proporem soluções para os problemas atuais 

os alunos fizeram referências às questões já estudadas e traçaram o paralelo com o 

presente durante a discussão que ocorreu em sala de aula. Ao fazermos o paralelo 

com os problemas do Brasil atual, desenvolvemos as possíveis intervenções no real, 

presente na ecologia de saberes (SANTOS, 2010), assim como o princípio da 

precaução. Para o autor, o princípio da precaução prioriza-se a forma de 

conhecimento que garanta a maior participação dos grupos sociais envolvidos na 

concepção, execução, controle e fruição da intervenção (SANTOS, 2010). Tendo 

isso em mente, os alunos sugeriram soluções aos problemas listados na lousa 

pensando em como eles juntamente com outras pessoas poderiam intervir, mesmo 

que hipoteticamente, para tentar solucionar o problema. Um aluno, por exemplo, 

disse que o grupo poderia doar alimentos para crianças carentes. Ao pensar nessa 

solução como uma possível intervenção no real, o aluno levou em conta a execução 

o controle e a fruição da intervenção no mundo real.  

 Além disso, a criação de ZDP (VIGOTSKI 1934/2007) durante a dinâmica 

desta aula favoreceu aos alunos com pouco conhecimento linguístico a participarem 

oralmente da aula quando eles se apoiavam em seus amigos ou no texto que estava 

sendo trabalhado para formularem suas frases.  
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Aula 5 

 A professora-parceira escreveu na lousa o material que os alunos iriam usar 

na aula: “notebook e pencil case”. Após a chamada, os alunos pegaram o material 

que estava escrito na lousa e eu disse “Sílvia’s students! Line up!”. Os alunos 

formaram fila e se dirigiram para a sala de línguas 2. Ao chegarem à sala de línguas, 

os alunos sentaram e expliquei que eles iriam fazer uma atividade em dupla para 

encerrar o projeto sobre preconceito. Distribuí as folhas em que os alunos 

escreveriam as respostas e escrevi na lousa as perguntas. Os alunos copiaram às 

perguntas na folha que receberam e os pareei. Em duplas, os alunos discutiram 

sobre tudo o que havia sido visto sobre o tema preconceito e responderam as 

perguntas. Enquanto os alunos faziam o exercício, eu andava pela sala 

respondendo a perguntas de vocabulário e tirando possíveis dúvidas dos alunos. Ao 

final da aula, recolhi os papéis e pedi aos alunos para organizarem o material e 

voltarem à sala de aula regular. As perguntas a que os alunos responderam foram 

as seguintes: 

1. What are the causes of prejudice? Give examples.   

2. After having watched and discussed about racism, do you think there is 

prejudice nowadays? Why?  

3. How can we overcome prejudice? 

 

 Ao lermos a descrição das cinco aulas sobre o preconceito, pode-se perceber 

que elas se encaixam nas teorias da educação multicultural (BANKS, 1999) e na 

ecologia de saberes (SANTOS, 2010). O desenvolvimento dessas cinco aulas com o 

projeto sobre o preconceito se enquadra na teoria da educação multicultural, pois 

houve um grau de integração dos conteúdos ao trabalharmos com diferentes fontes 

e meios de instrução para articularmos o tema preconceito. Foram utilizados vídeos, 

textos e imagens para abranger esse tópico. Com isso, a construção de 

conhecimento foi feita por meio da interação dos alunos baseada em pressupostos 

culturais trazidos por eles próprios e apresentados pelas professoras durante as 

aulas, levando para a sala de aula que as questões raciais partem de um 

determinado contexto sócio-histórico e cultural que nos influencia até hoje. Tanto 

nos influencia que durante a semana de desenvolvimento desta proposta didática, 

um evento de preconceito racial ocorreu nos campos de futebol: a partida era entre 

os times Barcelona e Villarreal, e um torcedor do Villarreal jogou uma banana no 
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campo para o jogador do time adversário, Daniel Alves. Essa ação trouxe à tona a 

questão do preconceito racial não só no âmbito nacional, mas no mundial. Vários 

jornais e revistas publicaram matérias sobre o fato ocorrido; o que levou os alunos a 

mencionarem a partida de futebol durante as discussões em aula sobre o 

preconceito. 

 Além disso, essa proposta didática teve como objetivo incentivar a redução do 

preconceito(BANKS, 1999), apresentando uma postura racial e ética mais positiva 

por meio das atividades e discussões em sala de aula, a fim de incentivar o 

empoderamento de diferentes grupos raciais, étnicos e classes sociais (BANKS, 

1999). Embora o colégio não tenha uma parcela significativa de diferentes grupos 

raciais, étnicos ou sociais, esperamos, tanto eu quanto a minha parceira, que os 

alunos levem essa postura crítica, notada nos dados analisados e que serão 

apresentados a seguir, para fora dos muros da escola. Como foi apresentado no 

capítulo anterior a multiculturalidade crítica e a emancipatória (CANDAU, 2013) 

propõem a desestabilização dos conceitos pré-concebidos como uma tentativa de 

transformação social. Por esse motivo, esperamos que a proposta apresentada 

ajude a desestabilizar as ações dos alunos fora da escola, e no cotidiano na 

comunidade em que vivem de hoje em diante. 

 Além disso, a proposta didática também se encaixa no quadro da teoria da 

ecologia de saberes (SANTOS, 2010), pois sempre começamos as aulas priorizando 

o conhecimento prévio dos alunos com uma atividade para investigar o que os 

alunos já sabiam sobre o tema, já que acreditamos que não há conhecimento que 

não seja conhecido por alguém. As atividades feitas em pares e as discussões com 

todo o grupo sobre o tema preconceito valorizaram a participação de diferentes 

saberes e seus sujeitos, além de se estabelecer as relações entre as diversidades 

de conhecimentos, gerando a convergência entre os conhecimentos múltiplos ao 

escreverem os parágrafos e ao responderem ao questionário em duplas. Durante 

todo o projeto, a ideia da luta contra a desorientação sobre questões sociais e a luta 

sobre o não ignorante perpassou todas as aulas, a fim de mostrar aos alunos uma 

realidade que não é tão presente na vida cotidiana deles, mas que os influencia 

diretamente no dia-a-dia nas relações com os funcionários do colégio e nas 

atividades que eles fazem fora da escola. 

 É importante ressaltar que a participação de diferentes saberes e seus 

sujeitos proporcionam a construção de ZDP (VIGOTSKI, 1934/2007) em sala de aula 
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para que houvesse a construção de conhecimento compartilhado entre os alunos. 

Pode-se notar isso, quando os alunos com diversos níveis de conhecimento tanto 

linguístico quanto cultural, referiam-se uns aos outros para realizarem os exercícios 

propostos. Um aspecto interessante é que alguns alunos construíram a ZDP com os 

próprios materiais utilizados em sala ao fazerem referências às fichas e aos vídeos 

em busca de informações, além da referência aos amigos de classe. Também, 

pode-se notar na descrição das cinco aulas o conhecimento-em-ação (APPLEBEE, 

1996) se desenvolvendo. Partimos da tradição do ensino do futuro simples WILL e 

da prática de exercícios para aperfeiçoar as habilidades auditivas e de leitura , a fim 

de ressignificar o aprendizado de língua inglesa como algo que os alunos possam 

usar além da prova. O estudo dos temas estruturais gramaticais e de práticas de 

exercícios em sala de aula foi elevado a uma posição mais “útil” aos alunos quando 

eles conseguem relacionar o conhecimento científico aprendido na escola com sua 

vida e eventos do cotidiano. 

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS RESPOSTAS DADAS 

 

 A seguir, será apresentada a análise das respostas que os alunos deram às 

perguntas trabalhadas nas aulas 1 e 5. Será feito o contraste entre as respostas 

analisadas na primeira bateria de perguntas com a segunda; lembrando que a 

análise a seguir está baseada nos níveis enunciativo, discursivo e linguístico 

apresentados no início deste capítulo. 

 Pode-se perceber, após a descrição das cinco aulas do projeto, que o nível 

enunciativo das dinâmicas dessas aulas teve como objetivos gerais (LIBERALI, 

2013, p. 65): 

1. Dar forma a uma multiplicidade de formas de pensar e não simplesmente 

escolher a melhor alternativa para a definição de preconceito; essa 

multiplicidade ficou marcada na exibição dos vídeos e na leitura dos textos 

sobre preconceito racial. A exposição dos alunos a diversos materiais sobre o 

tema tinha como principal objetivo deslocá-los do senso comum como a 

melhor alternativa e valorizar as diferentes visões sobre o preconceito 

presentes nesses materiais, evidenciando as diferentes formas de pensar 

sobre um tema; como ocorreu nas aulas 2 e 3 em que estudamos sobre 
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Martim Luther King, Nelson Mandela e sobre os problemas presentes nos 

estados Unidos e no Brasil, abordados na aula 4.  

2. Fazer compartilhar uma opinião: para que assim pudéssemos perceber as 

diferentes ideias em relação ao sentido de preconceito para os alunos; 

quando ao desenvolver as cinco aulas em que tanto eu quanto a minha 

parceira conduzimos discussões sobre preconceito, especialmente o racial, 

além de incentivarmos o compartilhamento de diferentes posições e pontos 

de vista como descrito nas aulas acima. 

3. Intensificar o pensamento por meio da compreensão de rede de 

multiplicidade: se pensarmos na teoria da ecologia dos saberes (SANTOS, 

2010) e na da educação multicultural (BANKS, 1999) intensificar o 

pensamento é levar em conta os diferentes conhecimentos em busca da 

produção de um novo conhecimento embasado nas questões sociais. Isso 

fica evidenciado no tema que tange todo o projeto dessas cinco aulas: 

preconceito. Durante as aulas destinadas à proposta didática apresentada o 

objetivo era o de intensificar o pensamento e o posicionamento crítico dos 

alunos ao apresentarmos a eles uma multiplicidade de matérias e de pontos 

de vista sobre o preconceito racial e físico. 

4. Produzir conhecimento: ao responder às perguntas dos breves 

questionários, espera-se que os alunos tenham refletido sobre o que foi dito e 

assistido durante as aulas e talvez chegado a alguma conclusão 

diferente.Como ocorreu na aula 5 em que os alunos, juntamente com seus 

pares, tiveram um momento para refletirem e responderem às questões do 

questionário final, produzindo conhecimento compartilhado, pautados nas 

discussões e materiais trabalhados durante o projeto.  

Grupo 1 – grupo em que houve mudança expressiva entre as respostas da 

primeira bateria de perguntas e da segunda.  

 

 As breves diferenças ressaltadas nos níveis enunciativos nas aulas 1 e 5 são 

contrastadas a seguir: 

 

- Nível enunciativo da aula 1:as respostas foram produzidas em sala de aula, após 

a interação com as professoras durante a discussão sobre o preconceito, tendo 
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como instrumentos o jogo de forca e a animação Cuerdas. O objetivo das perguntas 

desta aula era o de ver o que os alunos já sabiam sobre o tema e quais seriam as 

possíveis contribuições que eles iriam trazer para as aulas.  

 

- Nível enunciativo da aula 5:as perguntas foram respondidas em duplas. Os 

alunos já haviam entrado em contato com diversos exemplos de tipos de preconceito 

e discutido em pares ou com o grupo todo sobre o preconceito racial e o preconceito 

de pessoas com deficiências físicas. Os objetivos das perguntas a serem 

respondidas em pares era o de suscitar comentário, discussão e argumentação 

entre as duplas para que pudessem responder às perguntas de modo a explorar os 

materiais trabalhados nas aulas anteriores, assim como as discussões prévias. 

Outro objetivo dessa atividade foi o de dar forma a uma multiplicidade de formas de 

pensar e não simplesmente escolher a melhor alternativa: ao entrar em contato com 

os diversos materiais que representavam o preconceito em lugares diferentes como 

Espanha, Estados Unidos e África do Sul, pode-se pensar que os alunos tiveram a 

oportunidade de ver como o preconceito racial é e foi tratado por esses países, 

sempre fazendo um paralelo com o Brasil. Portanto, a multiplicidade de pensar e a 

interação com o par promoveu um ambiente propício para a produção de 

conhecimento baseado no compartilhamento de uma opinião com o seu par. Esse 

compartilhamento da multiplicidade de pensar por meio da interação dos alunos, nos 

leva a pensar na teoria da ecologia de saberes (SANTOS, 2010) que tem como uma 

de suas premissas principais a participação de diferentes saberes e seus sujeitos na 

produção de conhecimento. Essa participação faz com que seja necessária a 

criação da ZDP (VIGOTSKI, 1936/2007) para que essa relação de saberes em 

busca da diversidade de conhecimentos (SANTOS, 2010) possa se desenvolver por 

meio da pedagogia da equidade (BANKS, 1999) que se refere ao uso de materiais e 

técnicas diversas para o desenvolvimento do conhecimento. 

 Percebe-se que ao criarmos a ZDP (VIGOTSKI, 1936/2007) pareando os 

alunos, baseadas nos diferentes conhecimentos linguísticos e culturais de cada 

criança,  para responder às perguntas na aula 5, pudemos promover uma situação 

em que ajudou os alunos a apresentarem uma mudança expressiva na construção 

de conhecimento ao responderem as perguntas com a ajuda dos amigos de sala. 

Foi possível notar a troca de conhecimentos, tanto culturais quanto linguísticos, para 

que os alunos respondessem ao questionário de uma forma produtiva. Pudemos 
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notar isso ao perceber como os níveis discursivos e linguísticos se desenvolveram 

expressivamente a partir dessa interação. 

 No nível discursivo, nota-se que houve desenvolvimento do tema estudado 

durante as cinco aulas, pois podemos perceber que os alunos apresentam recursos 

para sustentar suas ideias ao darem exemplos de evidências baseadas não 

somente no conhecimento cotidiano, mas, também, no conhecimento científico visto 

em sala durante o desenvolvimento do projeto. Segundo Pontecorvo, o nível 

discursivo é aquele que permite constatar evidências se houve ou não 

desenvolvimento do tema em discussão (PONTECORVO, 2011 apud LIBERALI, 

2013, p. 67). Essas evidências estão relacionadas ao plano da organização da 

temática encontradas nas respostas dos alunos apresentadas a seguir. Uma das 

evidências presentes nas produções dos alunos foi o uso de conhecimento científico 

feito pelos alunos A2, A7, A8, A9,A10 e A16 para justificarem suas respostas. 

 Os alunos A2 e A16 fizeram uso do conhecimento científico aprendido 

durante as aulas de Valores e Tradições Judaicas (VTJ), ao se remeterem às 

questões religiosas para justificar que a causa do preconceito é a necessidade que 

as pessoas têm de colocar a culpa dos problemas nas outras pessoas. O professor 

de VTJ relatou que eles haviam estudado durante suas aulas as questões dos 

judeus e a II Guerra Mundial. Os alunos pesquisaram que os judeus haviam sido 

perseguidos na Segunda Grande Guerra porque eles estavam em uma situação 

financeira mais favorável do que  a do resto da comunidade em que viviam. 

Portanto, o desenvolvimento dos argumentos nas respostas da quinta aula, por meio 

de reflexões acerca do que foi aprendido, pode ser notado ao contrastarmos com as 

respostas da primeira aula, em que não podemos perceber que os alunos 

conectaram o tema da aula com os conhecimentos científicos aprendidos na escola: 

 

AULA 1: “In your opinion, what is 

prejudice?” 

AULA 2: “What are the causes of 

prejudice?” 

(A2) “prejudice is when the fin people 

mock the fat people.” 

 

(A2) “The causes of racismo is to 

blame somebody of other religion” 

(A16) “Prejudice is a best fin” (A16) “To have someone to blame like 

the jewish people and negro”.  

Quadro 5 – Exemplos de uso de conhecimento científico pelo grupo 1 
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 Os argumentos apresentados na aula 1 são pouco desenvolvidos e até 

contraditórios. O A16 é contraditório ao afirmar que a o preconceito é a melhor coisa 

sem desenvolver ou apresentar outro argumento para sustentar a sua afirmação. 

 Já os alunos A7, A8, A9 e A10 utilizaram o conhecimento aprendido durante 

os vídeos e textos trabalhados em aula para justificar a existência do preconceito. 

Eles mencionaram o que os afrodescendentes podiam ou não fazer durante o 

apartheid como, por exemplo, a proibição para votar e para trabalhar em qualquer 

área. Neste conjunto de respostas, percebe-se a transformação da curiosidade 

ingênua em curiosidade epistemológica (FREIRE, 1996/2011), assim como foi visto 

nos alunos anteriores ao usarem o conhecimento científico para embasarem seus 

argumentos. 

 Nota-se que na aula 1, os alunos mencionados não desenvolveram o tema 

para além do conhecimento cotidiano. Eles fazem uso de argumentos do dia-a-dia 

para descreverem o que é o preconceito: as respostas giram em torno de maus 

tratos (mistreat) e de zombaria (mock e bullying). 

 

AULA 1: “In your opinion, what is 

prejudice?” 

AULA 2: “What are the causes of 

prejudice?” 

(A7) “A prejudice is swear or bullying 

of a difrent person.” 

 

  (A7) “The cause of the apartheid, is 

because the skin of the black people, 

and this doesn’t alow to do many 

things. Example: They couldn’t vote” 

(A8) “prejudice is mistreat the different 

one.” 

 

(A8) “The prejudice of the black and 

white people, the black people corant 

vote. The black people couldn’t 

choose their jobs” 

(A9) “When a person is mock, the 

peoples have prejudice with the 

person.” 

 

(A9) “The causes of the prejudice is 

because the skin of the black people 

and this doesn’t allow to do many 

things” 

(A10) “is to much bad because the 

people sufer and is not good to 

(A10) “The negros are diferent from 

the white people. Examples: the black 
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people.” 

 

people have diferent costumes”. 

Quadro 6 – Exemplos de uso de informações aprendidas por meio dos vídeos pelo grupo 1 

 Os alunos A18  e A21 se basearam no conhecimento cotidiano para 

exemplificar o que seria uma pessoa diferente ao mencionarem o aluno do quarto 

ano que sofre de paralisia cerebral. Podemos inferir que os alunos podem ter feito, 

também, um paralelo com o vídeo Cuerdas sobre o garoto que sofre do mesmo 

problema. Tanto o aluno A18 quanto o A21 escreveram a mesma coisa na aula 5, 

pois a atividade havia sido feita em duplas.  

 

AULA 1: “In your opinion, what is 

prejudice?” 

AULA 2: “What are the causes of 

prejudice?” 

(A18) “Prejudice for me is deferent 

parsan that have a problem is poor is 

fat and, etc.” 

 

(A18) / (A21)“The person is different 

from other person, like Rodrigo from 

4B. He is special a lot of people don’t 

notice this”. 

(A21) “My opinion of prejudice is not 

cool because the people don’t get 

happy.” 

 

 

Quadro 7 – Exemplos de uso cotidiano pelo grupo 1 

 Nota-se que os argumentos apresentados pelos alunos A18 e A21 se 

deslocaram do senso comum para a realidade que eles vivenciam diariamente na 

escola. Esse fato pode nos levar a pensar que houve um momento de reflexão 

desses alunos para traçarem o paralelo do filme com o aluno do quarto ano.  

 Neste momento de apresentação de argumentos que o nível discursivo exige, 

pude perceber como que os princípios da ecologia dos saberes e da educação 

multicultural se entrelaçaram para que os alunos refletissem criticamente para 

escreverem suas respostas. A importância da redução do preconceito e da 

desestabilização dos conceitos pré-estabelecidos presentes na ecologia de saberes 

e na educação multicultural tomam forma nas respostas dos alunos apresentadas ao 

se deslocarem do senso comum, presente nas respostas apresentadas da aula 1, 

para o conhecimento científico aprendido durante todo o processo do projeto. Além 
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disso, a ZDP criada na aula 5 ressalta a importância da interação tanto para o 

compartilhamento de conhecimento quanto para a construção do mesmo, pois 

durante as discussões entre os pares, pudemos perceber os alunos compartilhando 

conhecimentos entre eles, a fim de responderem às perguntas. Não só 

conhecimentos sobre o tema, mas também conhecimentos linguísticos como 

vocabulário e estruturas gramaticais. Além disso, uma premissa importante da 

educação multicultural é o processo de construção de conhecimento que ressalta a 

importância do contexto sócio-histórico em que o aluno está inserido e pode ser 

percebida na análise do nível linguístico apresentado a seguir, baseada pela 

escolha lexical apresentada pelos alunos.  

 Durante o período do desenvolvimento das aulas do projeto, houve muitos 

protestos na cidade de São Paulo por causa da copa do mundo e podemos notar 

que esse fato influenciou a escolha lexical dos alunos ao utilizarem palavras e 

expressões que se relacionam com a ideia de manifestação em suas respostas para 

a pergunta: “How can we overcome prejudice?” na aula 5, como: demosntrations,  

poster, governement, protest, illegal e rights.  Os excertos a seguir mostram o uso 

dessas palavras no contexto em que os alunos responderam a pergunta. 

 

Demonstrations: 

(A3) Yes, have demontrarans 

(A4) With demonstrations against prejudice, racism and buling to stop. 

(A7)Talking with somebody of govern or a demonstration. 

(A9) Talking with somebody of govern or demonstration. 

(A10) Yes, have demonstrations. 

(A15) With demonstrations against prejudice, racism and buling to stop. 

 

Poster:  

(A2) He can stop the prejudice doing posters. 

 

Government: 

(A8) Stoping having prejudice with the black people complaining with the 

government. 
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  Protest: 

(A17) / A(23) We can do a protest. 

 

Ilegal: 

(A19) We can seay to the people stop making the prejudice because is ilegal, 

imagian if is with you wouldn’t be good.  

 

Right 

(A20) The person protecting yorsef, because he have rights, Other exemple is and 

don’t care about. 

 

Quadro 8 – Exemplo de escolha lexical feita pelo grupo 1 

  

 O emprego dessas palavras ou expressões nos leva a pensar na TASHC e no 

sujeito que é constituído e influenciado pelas ações que ocorrem em um 

determinado momento histórico em uma comunidade. Os alunos foram marcados 

pelas manifestações e de alguma forma constituídos por ela, pois esse evento está 

materializado em suas escolhas lexicais ao responderem à pergunta. Outro exemplo 

do momento sócio-histórico vivido e representado pelos alunos nas respostas é a 

situação do Haiti que estava passando por problemas de infraestrutura e sociais por 

causa dos desastres naturais e da instabilidade do governo. Os alunos A6, A22 e 

A24 justificaram o preconceito com os afrodescendentes ao citarem o Haiti: “Yes, 

because in Haiti has black people and nobody help Haiti”. Já os alunos A5 e A17 se 

referiram ao evento do jogo de futebol em que o jogador foi xingado de macaco e 

atiraram bananas para ele: “Yes, on football games calling people”monkeys”, the 

culture of the people, etc” e “Yes. Throw bananas at Brazilian players” 

respectivamente. Os alunos A6 e A22 disseram que há preconceito porque os 

afrodescendentes transmitiam doenças. Durante as aulas, essa ideia não foi 

explorada e nem mencionada, por isso, podemos acreditar que essa reposta está 

pautada no conhecimento cotidiano que é embasado no discurso do outro, assim 

como na experiência pessoal. Além disso, podemos inferir que os alunos possam ter 

feito alguma conexão com a questão do surto do ebola na África que estava 

começando a ficar em evidência na mídia enquanto este projeto estava em curso.A 

frase desses alunos foia seguinte: “The causes of prejudice is the white people don’t 
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like the black people because the black people transmitted diseases.”  

 Outro aspecto que se remete à escolha lexical foi o uso do português que o 

aluno A23 fez como uma tentativa de se fazer claro ao explicar ao leitor o que seria 

preconceito: “Prejudice is “preconceito” a horrible thing and a humiliation thing.” 

 Embora possamos perceber pelos excertos mencionados acima o 

desenvolvimento da postura crítica-reflexiva dos alunos se compararmos com as 

respostas dadas à primeira bateria de perguntas, ao utilizarem mais conhecimentos 

científicos para suas explicações e ao fazerem ligações do tema trabalhado com 

eventos que marcaram a sociedade; o modo de organizar as ideias linguisticamente,  

não sofreu muita alteração da aula 1 para a aula 5, mantendo o equilíbrio entre as 

orações de períodos simples e compostos.  

 Na aula 1 nota-se a predominância da escolha de frases escritas em período 

composto: 14 respostas de 24 fizeram uso de períodos compostos por meio do uso 

de conjunções coordenadas que nos mostra como os alunos relacionam duas 

orações em uma única. As conjunções mais utilizadas pelos alunos nas respostas 

dadas foram AND para relacionar duas ideias que se complementam como os 

alunos A11 e A15 fizeram nos excertos abaixo:  

 

(A11) “It’s thing it’s bad because it’s not good for the people AND the people suffer.” 

(A15) “Prejudice in my opinion is people is not kind nice AND people was not 

generous”.   

 Quadro  9 – Exemplos de uso de períodos compostos 

 

 O aluno A11 fez uso do AND para unir as ideias de que o preconceito não é 

bom para as pessoas e, também, as faz sofrer. O mesmo fez o aluno A15 ao 

adicionar um traço de personalidade ao descrever as pessoas que tem preconceito 

como não sendo boas e generosas. 

 Já o aluno A20 utilizou a conjunção coordenada BUT para acrescentar a sua 

resposta uma ideia adversa ao afirmar que quando temos uma opinião prévia sobre 

alguém que não conhecemos é preconceito: “In my opinion prejudice is when 

someone have one “PRE” opinion BAT (sic) this person do not know the person. It 

hurts.” 

 O uso de conjunções subordinativas, também é realizado na construção de 

períodos compostos. A conjunção subordinativa mais comum nas respostas é a 



  80

 

causal BECAUSE, como podemos ver nos exemplos dos alunos A10, A11 e A 21 ao 

relatarem as causas do preconceito: 

 

(A10) is to much bad BECAUSE the people sufer and is not good to people. 

(A11) It’s thing it’s bad BECAUSE it’s not good for the people and the people sufer. 

(A21)My opinion of prejudice is not cool BECAUSE the people don’t get happy. 

 Quadro 10 – Exemplos de uso da conjunção subordinativa because  

 

 Do mesmo modo, nota-se praticamente o mesmo uso de períodos simples e 

composto para responderem às perguntas da aula 5. Para responder a pergunta A “ 

What are the causes of prejudice?”, 12 alunos escreveram usando período simples e 

11 usaram período composto, utilizando as conjunções AND, BUT e BECAUSE. Já 

na pergunta B “After having watched and discussed about racism, do you think there 

is prejudice nowadays? Why?”, a maioria dos alunos usou período composto, 

principalmente por causa do uso da conjunção coordenativa BECAUSE, pois a 

pergunta demandava uma explicação para a resposta de sim ou não. Por esse 

motivo, 21 alunos escreveram frases de período composto por conjunção 

coordenativa causal, enquanto que 3 fizeram uso de frases de período simples para 

responder à questão, como por exemplo: (A10) “Yes. Have prejudice to day, the big 

people have prejudice with the small people, bullying”. 

 Um aspecto interessante desse grupo foi o uso da língua portuguesa feito 

pelo aluno A1. Esse fato pode materializar o desenvolvimento da postura crítica-

reflexiva do aluno, porém, com a falta de domínio linguístico do inglês ele recorreu 

ao português para expressar a sua opinião e dar exemplos. Ele fez uso dos 

conhecimentos científicos adquiridos nas aulas de VTJ ao mencionar os judeus nas 

respostas das perguntas A e B. Ele retoma o inglês somente na pergunta C (“How 

can we overcome prejudice?”) ao afirmar que podemos superar o preconceito 

respeitando os outros. Veja os excertos do A1 abaixo: 
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AULA 1 AULA 5 

A1: Let the oder cri. 

 

A - “Quando os judeus estavam na 

eoropa e eles tinha dinheiro a mais os 

outros cuparam os judeus nas crisses 

econômicas” 

 

B - “Sim. Existe racismo com os 

judeus já nessa década ainda tem” 

 

C- “Respect the oders people”. 

Quadro 11 – Exemplos de uso da língua portuguesa 

 Pautada pelos excertos apresentados nesta análise do Grupo 1, pude 

perceber como o projeto baseado nas premissas da ecologia de saberes e da 

educação multicultural ajudaram a desenvolver a postura crítica-reflexiva dos alunos. 

Os excertos ilustram que não há conhecimento que não seja conhecido por alguém  

e, por isso, os diferentes saberes e seus sujeitos podem convergir entre 

conhecimentos múltiplos. As atividades feitas ao início de cada aula para avaliar o 

conhecimento prévio dos próprios alunos confirmam essa premissa da ecologia de 

saberes de que não há conhecimento que não seja conhecido por alguém. Isso pode 

ser notado na análise deste grupo, pois ao parear os alunos pude perceber como a 

qualidade das respostas melhorou na aula 5 com alunos fazendo uso de temas 

trabalhados na escola para embasar suas respostas, como foi visto no caso do 

exemplo baseado nas aulas de VTJ. Com essas aulas, pudemos perceber que 

podemos promover o desenvolvimento da postura racial e ética mais positiva, ao 

desestabilizarmos a visão tradicional dos alunos com relação ao racismo por meio 

dos exercícios e discussões apresentadas nas aulas. 

 

Grupo 2 – grupo em que houve pouca mudança expressiva entre as respostas 

da primeira bateria de perguntas, da aula 1, e da segunda, da aula 2. 

 

 O nível enunciativo das respostas dadas acima é o mesmo descrito no 

grupo 1, pois os alunos do grupo 2 assistiram à mesma aula e participaram do 

desenvolvimento da mesma proposta didática. As diferenças entre os grupos 1 e 2, 
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no entanto, encontram-se nos níveis discursivos e linguísticos presentes nas 

respostas dadas às questões. 

 O grupo 2 se caracteriza por haver pouca mudança nas produções das 

respostas ao compararmos com as respostas da primeira bateria de perguntas. O 

nível discursivo da primeira bateria de respostas apresentava exemplos embasados 

no conhecimento cotidiano. Podemos perceber nas respostas dadas à segunda 

bateria de perguntas após o desenvolvimento do projeto que a maioria dos alunos 

ainda basearam suas explicações em experiências vividas, ou seja, em 

conhecimento cotidiano. As respostas das três perguntas A, B e C propostas não 

apresentam sustentação dos pontos de vista com o uso de conhecimento científico. 

Podemos perceber o uso de conhecimento cotidiano pelos alunos para sustentar 

seus pontos de vista sem apresentar maior elaboração de suas respostas, por meio 

de exemplos baseados no conhecimento científico ou nas experiências vividas na 

comunidade pelo momento histórico, nos excertos a seguir: 

 

AULA 1: “In your opinion, what is 

prejudice?” 

AULA 5: “What are the causes of 

prejudice?” 

(A3) My opinion is not cool because 

the people don’t get happy. 

 

(A3) People don’t like black people. 

 

(A8) Prejudice is the diferent people. 

 

(A8) The causes of prejudice are: The 

black and white people, the thin and 

fat people, the religion. 

 

(A13) In my opinion prejudice is when 

someone have one “PRE” opinion, but 

this person do not knows the person. 

It hurts 

(A13) Causes of prejudice is when 

people disturb the differente. 

Examples: 

‐ Black people 

‐ Habdcap 

‐ Other religion 

 

 Quadro 12 – Exemplos de conhecimento cotidiano do grupo 2  
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Pelos excertos apresentados, pode-se perceber que os alunos (A3), (A8) e 

(A13) não saíram do senso comum para sustentar suas respostas. Nota-se que há 

um embrião de processo reflexivo sobre o que foi visto durante as aulas, já que eles 

mencionam religião e a questão racial, porém, não desenvolvem os temas 

apresentados. Por outro lado, pode-se perceber que este embrião do processo 

reflexivo tomou maior forma nas respostas dos alunos A2, A5 e A7 como 

apresentado abaixo: 

 

AULA 1: “In your opinion, what is 

prejudice?” 

AULA 5: “What are the causes of 

prejudice?” 

(A2) prejudice is when the fin people 

mock the fat people. 

 

(A2) The causes of racism is to blame 

somebody of other religion. 

 

(A5) In my opinion prejudice is when a 

person think that everyone need to be 

the same and start mocking of a 

diferent person. 

 

(A5) The black people dosent get 

marriage white with people. The black 

people dosent 

(A7)A prejudice is swear or bullying of 

a difrent person. 

 

(A7) The causes of prejudice are: the 

colors and the culture. 

 

Quadro 13 – Exemplos de início de desenvolvimento do processo reflexivo no grupo 2 

 

 O aluno A2 faz ligação com o conhecimento científico aprendido nas aulas de 

VTJ ao explicar que há o preconceito por causa da culpa de alguém fazer parte de 

outras religiões, saindo do senso comum de zombar pessoas obesas. Já os alunos 

A5 e A7 fazem uso do conhecimento científico adquirido durante o desenvolvimento 

do projeto ao mencionarem a falta dos direitos civis dos negros e a diferença 

cultural. Mesmo apresentando essas respostas, elas não apresentam uma mudança 

expressiva com relação à aula 1, pois não há o desenvolvimento das ideias 

apresentadas. 

 As perguntas respondidas na questão B – “After having watched and 

discussed about racism, do you think there is prejudice nowadays?” não 
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apresentaram mudanças relevantes na sustentação e no desenvolvimento das 

ideias se comparamos com a primeira bateria de perguntas. Não podemos notar um 

aprimoramento da postura crítica-reflexiva desses alunos, já que suas respostas não 

passaram de relatos do senso comum. Os alunos retomaram as respostas da 

primeira bateria ao afirmarem que há preconceito no mundo porque as pessoas são 

más, são diferentes e as pessoas não respeitam o outro como apontam os excertos 

a seguir:  

 

AULA 1 “In your opinion, what is 

prejudice?” 

AULA 5 “After having watched and 

discussed about racism, do you 

think there is prejudice 

nowadays?” 

(A9) When a person is mock, the 

peoples have prejudice with the 

person 

(A9) Yes. Because there are bad 

people on the world 

(A11) It’s thing it’s bad because it’s 

not good for the people and the 

people sufer. 

 

(A11) Yes, because the people think 

that he people that suffer prejudice 

aren’t good. 

 

(A13) They are differends people. 

 

(A13) I think that have prejudice today 

because some people don’t respect 

the different. 

 

Quadro 14 – Exemplos de respostas baseadas no senso comum 

 O nível linguístico deste grupo em comparação ao grupo 1 é menos 

elaborado, pois os alunos fazem mais uso de períodos simples e, 

consequentemente, menos uso de conjunções coordenativas e subordinativas. 

Enquanto no grupo 1,  14 de 24 alunos fizeram uso das conjunções, no grupo 2 

somente 2 alunos (A3 e A13) de 14 se utilizaram de período composto por 

conjunções: BECAUSE e BUT. O aluno A3 utilizou BECAUSE para justificar sua 

opinião de que preconceito não é uma coisa boa: “My opinion is not cool BECAUSE 

the people don’t get happy”. O aluno A13 utilizou o BUT para expressar uma ideia 

contrária a sua opinião com relação ao pré-conceito sobre outras pessoas: “In my 
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opinion prejudice is when someone have one “PRE” opinion, BUT this person do not 

knows the person. It hurts”.  

 A questão B da segunda bateria de perguntas (“After having watched and 

discussed about racismo, do you think there is prejudice nowadays?”) teve o maior 

índice de respostas com o uso de frases de período composto, pois a pergunta 

pedia uma justificativa para a resposta de sim ou não. 12 alunos de 14 utilizaram a 

conjunção coordenativa causal para elaborar suas respostas, por exemplo: (A8) 

“Yes, because there are bad people on the word”. Além disso o aluno A10 utilizou a 

conjunção coordenativa adversativa BUT: “Yes, but it is a small prejudice White 

people do prejudice with black people”. 

 A escolha lexical das respostas das duas baterias manteve-se muito próxima  

com exceção da pergunta C (How can we overcome prejudice?) em que há o uso de 

duas palavras que remetem ao momento histórico das manifestações contra a copa 

do mundo vivido pela cidade de São Paulo: posters (A2) e ilegal (A11): 

 

(A2) We can stop prejudice doing posters. 

(A11) we can say to the people stop making the prejudice because is illegal, imagine 

if is with you. Wouldn’t be good. 

Quadro 15 – Exemplos de escolhas lexicais feitas no grupo 2 

 As outras respostas dadas à pergunta C, não fogem do senso comum: temos 

que respeitar as pessoas e pedir para que parem o preconceito, como se pode notar 

nos excertos a seguir: (A7) “Don’t having prejudice”, (A5) “We can ask for the people 

to stop”, (A8) “Ignoring the commentarys” e (A13) “We can overcome the prejudice 

by respecting the different”. 

 Frente ao que foi apresentado, mesmo notando pouca mudança expressiva 

nas respostas dos alunos após o desenvolvimento do projeto, ainda pode-se 

perceber o entrelaçamento da teoria da educação multicultural (BANKS, 1999) e da 

ecologia de saberes (SANTOS, 2010) no desenvolvimento das respostas 

apresentadas pelos alunos. Pude perceber durante a produção dos alunos a 

questão da diversidade de conhecimentos que se convergem entre conhecimentos 

múltiplos que são compartilhados a partir da criação da ZDP (VIGOTSKI, 2007) 

enquanto os alunos trabalham em grupos, a fim de encorajar a participação de 

diferentes sujeitos e saberes  que é um dos pilares da ecologia de saberes. Pode-se 

notar, também, a redução do preconceito com a finalidade de desenvolver uma 
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postura racial e ética na luta contra a desorientação das questões que envolvem a 

sociedade, produzindo, assim, a desestabilização proposta pelo multiculturalismo 

crítico frente às questões sociais  

 

Grupo 3 – grupo em que não houve mudança expressiva entre as respostas da 

primeira bateria de perguntas e da segunda.  

 

 O grupo 3 é formado por 5 alunos e como foi dito anteriormente é o que mais 

demonstra a heterogeneidade do grupo. Pode-se dizer que ele não apresenta 

mudanças expressivas da primeira para a segunda bateria de perguntas, pois os 

alunos que demonstraram ter uma postura crítico-reflexiva na primeira bateria 

continuaram com a mesma postura após as cinco aulas. O mesmo ocorreu com o 

inverso: os alunos com pouco posicionamento crítico-reflexivo não evoluíram após o 

desenvolvimento do projeto.  

 O nível enunciativo é o mesmo que foi descrito nos grupos 1 e 2. O nível 

discursivo demonstra a articulação dos argumentos apresentados nas respostas 

das duas baterias de perguntas. Na pergunta da aula 1, mesmo a resposta sendo 

baseada no conhecimento cotidiano, os argumentos apresentados pelos alunos A4  

e A5 são articulados de forma consistente, assim como nas respostas das perguntas 

da aula 5 em que se pode perceber a postura crítico-reflexiva dos mesmos ao 

fazerem uso do conhecimento científico adquirido nas aulas de VTJ ao relacionarem 

o preconceito com o preconceito sofrido pelos judeus durante a II Grande Guerra, 

como pode-se perceber nos excertos abaixo. As respostas da aula 5 são iguais, pois 

os alunos responderam às perguntas em pares. 

 

AULA 1 – “In your opinion, what is 

prejudice?” 

AULA 5 – “What are the causes of 

prejudice?” 

(A4) In my opinion prejudice is 

something that one person is diferent 

than the others and the other people 

start making inapropriated jokes. 

(A4) e (A5) “The case of prejudice is 

the color of black people that is black 

and the religions like the Judaism on 

the 2 mundial War because in the war 

the Judaism was hunted by the 

Nazism because of the situation on 
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Europe”  

 

(A5) In my opinion prejudice is when 

the people mock and don’t have 

respect the diferent people. 

 

Quadro 16 – Exemplos de respostas do grupo 3 

 

 Já os alunos A1, A2 e A3, mantiveram suas respostas baseadas no senso 

comum e no conhecimento cotidiano ao responderem tanto às questões da aula 1 

quanto às questões A, B e C da aula 5 ao afirmarem que os negros não eram 

considerados pessoas no passado e, que para superarmos o preconceito temos que 

respeitar os outros.  

 

AULA 1 AULA 5 

(A1) Let heat the other (A1) Respect other people. 

(A2) The children don’t play if the boy 

because he is paralitic. 

(A2) Ignore, helping, respect, don’t 

mistreat, etc…. 

(A3) Prejudice is when some people 

think the other is diferent is not perfect 

like everybody. It’s not a normal 

person. 

(A3) The white people think negroes 

are not the same race. 

Quadro 17 – Exemplos de respostas do grupo 3 baseado no conhecimento cotidiano 

 

 Por outro lado, os alunos A4 e A5 mantiveram a postura reflexiva ao fazerem 

escolhas lexicais que nos remetem ao momento histórico vivido por São Paulo 

explicado durante as análises dos grupos 1 e 2 e nos leva à análise do nível 

linguístico. Os alunos escolheram a palavra manifestation – que se aproxima do 

português: manifestação -  como solução para o preconceito na sociedade em que 

vivemos: “We can start a manifestation to stop the prejudice in the world”. 

 Observando os excertos apontados acima, nota-se que linguisticamente os 

alunos A1 e A2 mantiveram o uso de frases compostas por período simples para 

responder às perguntas. Já os alunos A3, A4 e A5 utilizaram frases com período 

simples para responderem à pergunta C e com períodos compostos para 
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responderem às perguntas A e B. Os alunos fizeram uso de conjunções 

coordenativas AND e BECAUSE para unir duas ideias em uma única frase. 

 

Aula 5 – pergunta C: “How can we overcome prejudice?” 

(A3) Don’t do prejudice, speak with anyone depending the color, and be gentil. 

(A4) e (A5) We can start a manifestation to stop the prejudice in the world 

AULA 5 – pergunta B: After having watched and discussed about racism, 

do you think there is prejudice nowadays? Why? 

(A3) Yes, BECAUSE the people have the necessity to blame someone. 

(A4) e (A5) Tipes of prejudice nowadays gonna be the rich and poor, AND the 

black people and beautiful and ugly. 

AULA 5 – pergunta A: What are the causes of prejudice? Give some 

examples. 

(A4) e (A5) The case of prejudice is the color of black people that is black and 

the religions like the Judaism on the 2 mundial War BECAUSE in the war the 

Judaism was hunted by the Nazism because of the situation on Europe. 

Quadro 18 – Exemplos de usos de AND, BUT e BECAUSE pelo grupo 3 

 

Observações gerais do desenvolvimento da primeira e da segunda baterias de 

perguntas: 

 De um modo geral, podemos observar que houve uma mudança de postura 

crítico-reflexiva ante o problema de preconceito na sociedade. Após o 

desenvolvimento do projeto, notou-se que os alunos aumentaram o repertório 

cultural sobre o tema, e aguçaram o modo de ver o mundo ao conectarem o tema 

trabalhado em sala de aula com os conhecimentos científicos e com os eventos que 

marcaram a nossa sociedade, como as manifestações por exemplo. 

 Embora se observe muitas construções de estruturas gramaticais não 

apropriadas de acordo com a norma culta, como o uso de don’t is, frases sem 

sujeitos e adjetivo no plural como differents, os alunos conseguiram expressar suas 
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opiniões de um modo simples, como é o esperado para os alunos que ainda 

estavam no meio do primeiro semestre de 2014. Baseados no currículo descrito no 

capítulo de metodologia, espera-se que os alunos terminem o quinto ano com o nível 

de conhecimento linguístico A2 de acordo com o Common European Framework. 

Isso engloba o uso de conjunções coordenativas como AND, BUT e BECAUSE, o 

que os alunos demonstraram em suas frases, o uso de tempos verbais simples e 

estrutura de frase baseada no período simples. Todas essas características 

linguísticas foram utilizadas pelos alunos ao responderem às questões. A análise da 

quantidade de frases escritas com períodos simples ou compostos é importante para 

percebemos como os alunos articulam e unem as suas ideias: quanto mais frases 

desenvolvidas por meio de períodos compostos, mais o aluno demonstra que o seu 

nível linguístico e de proficiência no idioma está maior; já que é capaz de unir duas 

ideias em uma única frase por meio de articulação das conjunções esperadas para o 

nível A2: AND, BUT e BECAUSE apresentadas neste trabalho. 

 Um aspecto comum para a maioria das frases escritas é a transferência do 

português na ortografia de palavras, por exemplo: manifestations para 

demonstration, Europ ao invés de Europe, phin no lugar de thin. Os dois últimos 

exemplos estão relacionados à assimilação do morfema e grafema do som do TH e 

da consoante muda no final das palavras. Já o primeiro exemplo é o uso de falsos 

cognatos para expressarem suas ideias.  

 Essas questões apontadas serão trabalhadas no Ensino Fundamental 2, onde 

os alunos já apresentam um domínio melhor do idioma e estão mais conscientes das 

diferenças entre o inglês e o português. A proposta para o Ensino Fundamental 2 é 

de aprofundar os conhecimentos adquiridos pelos alunos no Fundamental 1 de 

modo que eles fiquem mais proficientes linguisticamente e comecem a ter produções 

mais próximas à norma culta do idioma. 

 Um outro ponto a ser ressaltado nesta análise foi o uso da proposição dada 

na aula 1: Give examples of prejudice. Essa proposição não deu margens para um 

momento maior de reflexão e de exploração do tópico. Por esse motivo, sugiro a  

substituição da pergunta feita para a seguinte opção: Choose one example of 

prejudice from the board and explain why you think it is a type of prejudice, para que 

a pergunta dê possibilidades de reflexão aos alunos. Uma outra possibilidade para 

trabalhar essa questão seria eu ter alterado a ordem das perguntas para poder, 

realmente, avaliar o conhecimento prévio dos alunos. As perguntas feitas na aula 1, 
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poderiam ter sido feitas após o jogo da forca, antes de eliciarmos exemplos de 

preconceito dos alunos para assegurar que as respostas dadas seriam relacionadas 

ao conhecimento cotidiano das crianças.  

 Baseada nos excertos apresentados nesta análise, podemos perceber que o 

projeto baseado nas premissas da ecologia de saberes e da educação multicultural 

ajudaram a desenvolver a postura crítica-reflexiva dos alunos. Os excertos ilustram 

que não há conhecimento que não seja conhecido por alguém  e como os diferentes 

saberes e seus sujeitos podem convergir entre conhecimentos múltiplos: como a 

troca de conhecimentos aprendidos na disciplina de VTJ com os vídeos e atividades 

da aula de inglês; além do conhecimento prévio dos próprios alunos. Isso pode ser 

notado ao longo desta análise, pois ao parear os alunos pude perceber como a 

qualidade das respostas melhorou na aula 5 com alunos fazendo uso de temas 

trabalhados na escola para embasar suas respostas, como foi visto no caso do 

exemplo baseado nas aulas de VTJ. Houve outras respostas baseadas nos vídeos, 

texto e imagens trabalhados durante as aulas do projeto, o que nos leva à premissa 

da educação multicultural (BANKS, 1999) com relação à pedagogia da equidade: o 

uso de diversos materiais e técnicas que auxiliam no ensino, facilitando o 

desenvolvimento acadêmico dos alunos. As imagens e os vídeos, principalmente, 

ajudaram os alunos a aumentar o repertório sobre o tema e a desenvolver a técnica 

de compreender um vídeo ou um texto baseado nas imagens e não somente na 

língua, promovendo, assim, o desenvolvimento de seu conhecimento acadêmico. 

 Após observarmos o saldo positivo do projeto apresentado neste trabalho, 

posso afirmar que o desenvolvimento de propostas didáticas baseadas na teoria da 

ecologia de saberes (SANTOS, 2010) é algo possível de ser trabalhado na 

comunidade escolar. É necessário considerar o cerne desta teoria: não há verdades 

absolutas. É somente a partir do entendimento dessa afirmação que se torna 

possível o desenvolvimento de todo o projeto.  

 Também, pudemos perceber ao término das cinco aulas que a proposta 

didática, aqui apresentada e analisada, teve um potencial para desenvolver a 

postura multicultural dos alunos frente ao tema preconceito. Observamos que houve 

expressiva mudança no posicionamento na maioria dos alunos que compõem o 

grupo 1 descrito e analisado acima, sendo uma evidência desse potencial da 

proposta didática. Além disso, se pensarmos nas definições de multiculturalismo 

crítico, interativo e emancipatório (CANDAU, 2013), que focam na desestabilização 
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das hierarquias das classes sociais dominantes e dominadas, posso dizer que houve 

a desestabilização da opinião dos alunos que era embasada no discurso da classe 

dominante e passaram a apresentar um equilíbrio entre o discurso da classe 

dominante – como sendo o senso comum – e a classe dominada. Baseada na 

evolução das respostas apresentadas,pude observar que houve um deslocamento 

da curiosidade ingênua para a curiosidade epistemológica (FREIRE 1996/2011). 

 Logo, podemos afirmar que a justaposição das premissas da ecologia de 

saberes (SANTOS, 2010) com os conceitos da educação multicultural (BANKS, 

1999) perpassados pelos princípios do multiculturalismo interativo e emancipatório 

podem nos ajudar a desenvolver escolas que são asas, encorajando nossos alunos 

a se posicionarem frente à sociedade e, eventualmente, a voarem. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este trabalho teve como objetivo desenhar uma proposta didática baseada 

nos princípios da ecologia dos saberes (SANTOS, 2010) e na educação multicultural 

(BANKS, 1999), a fim de formar alunos crítico-reflexivos. A proposta didática 

analisada ao longo deste trabalho só foi possível ser desenvolvida por fazer parte de 

um currículo que possibilitou que as premissas das duas teorias de base deste 

trabalho fossem exploradas. Segundo Sacristán, “o currículo se traduz em atividades 

e adquire significados concretos através delas” (2000, p. 28). 

 O significado concreto conquistado pelo currículo desenvolvido pelas 

professoras da instituição estudada foi a possibilidade de elaboração de atividades 

de uma proposta didática que envolvesse a valorização dos conhecimentos prévios 

dos alunos que convergiram para a produção de conhecimentos múltiplos em 

relação ao preconceito. A valorização dos conhecimentos prévios foi feita em cada 

momento por meio de perguntas as quais encorajavam os alunos a darem suas 

opiniões em relação ao tema proposto.Posto isso, podemos perceber, também, o 

papel da argumentação como diálogo (LIBERALI, 2011)usado para compartilhar 

conhecimentos por meio de reflexões em grupos e em duplas, respeitando a opinião 

do outro e evitando a alienação e a desorientação dos alunos frente às questões 

sociais que envolvem nossa comunidade. Essas interações proporcionaram a 

criação das zonas de desenvolvimento proximal (VIGOTSKI, 1934/2007): por meio 

da interação social com outros alunos ou por meio da interação do próprio aluno 

com os vídeos, textos e imagens trabalhadas em sala de aula que, também, 

permitiram a ressignificação ou a construção de conhecimento. 

O uso de vídeos sobre o preconceito racial em países diferentes mostrou aos 

alunos que o conhecimento sobre esse tema é influenciado por eventos sócio-

históricos que ocorreram no passado e que fazem parte da nossa comunidade atual, 

integrando, assim, temas de história como ferramentas para o ensino de língua 

inglesa. 

 Ao trabalhar com as questões apresentadas acima, notamos que foi possível 

desenvolver uma proposta didática baseada na ecologia de saberes (SANTOS, 

2010) e nos princípios da educação multicultural (BANKS, 1999).A partir do 
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reconhecimento de que não há verdades absolutas no mundo e que todas elas 

dependerão da comunidade e do tempo em que estão inseridas, caracterizando, 

assim, a fenomenologia dos momentos, é que começamos a valorizar o 

compartilhamento dos conhecimentos múltiplos da interação dos diferentes saberes 

e sujeitos, resultando na construção de um novo conhecimento: princípios presentes 

em ambas as teorias mencionadas. 

  Além disso, pode-se perceber que a proposta apresentou resultados 

positivos para o desenvolvimento do posicionamento multicultural dos alunos frente 

ao tema estudado.Tendo como um dos fundamentos básicos da educação 

multicultural a redução do preconceito e a luta contra a discriminação defendida pela 

multiculturalidade emancipatória, pudemos perceber nas respostas dos alunos, 

principalmente nos níveis discursivos e linguísticos, uma alteração significativa em 

seus posicionamentos crítico-reflexivo.  

 Embora nós não consigamos alcançar todos os alunos para que essa 

alteração expressiva no posicionamento crítico-reflexivo pudesse ser observada em 

100% dos participantes, podemos dizer que ela pode ser percebida na maioria 

deles: 43 alunos participaram desta pesquisa e podemos notar o desenvolvimento 

significativo do posicionamento crítico-reflexivo em 24 alunos, o que representa mais 

da metade dos participantes.  

 O posicionamento crítico-reflexivo pode ser observado na mudança em que 

os alunos embasam seus exemplos, partindo da curiosidade ingênua e no 

conhecimento cotidiano, na primeira bateria de perguntas, e chegando à curiosidade 

epistemológica e ao conhecimento científico por meio de indagações, leituras e 

diálogos com o grupo, na segunda bateria. O fato de os alunos estarem aptos a 

fazer conexões com fatos históricos do passado com os do presente, como 

mencionar as manifestações ocorridas em São Paulo, o problema social vivido pelo 

Haiti e o ato de racismo contra o jogador brasileiro na partida de futebol, mostram 

que eles estão fazendo ligações entre o que acontece no mundo e a escola.  

 O desenvolvimento da articulação linguística de períodos simples para 

períodos compostos por coordenação, também, pode nos mostrar o 

desenvolvimento desses alunos no âmbito do idioma. A maioria deles, nos três 
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grupos, manteve um equilíbrio no uso de períodos simples e compostos em suas 

frases, o que nos leva a concluir que eles estão no nível linguístico esperado pelo 

Common European Framework: A2. 

 Acredito que uma solução para ajudar os alunos dos grupos 2 e 3, que 

apresentaram pouca mudança no desenvolvimento dos níveis linguístico e 

discursivo, a melhorar e a desenvolver tanto a postura crítica-reflexiva quanto a 

proficiência linguística seria a apresentação de mais materiais sobre o tema e, 

principalmente, o diálogo com essas crianças com perguntas que as fizessem 

pensar sobre o tema e que as ajudassem a ver relações entre a escola e o mundo 

em que se vive fora dela. Possivelmente, as perguntas dos questionários 

apresentados devessem ser diferentes para instigá-los a pensar mais e a indagar 

mais eles mesmos e os outros sobre o tema. Uma sugestão de alteração de 

pergunta foi feita ao decorrer da análise para que a pergunta oferecesse 

oportunidade de discussões maiores e não somente a cópia da lousa onde estavam 

os tópicos que os alunos haviam falado: a pergunta “Give some examples of 

prejudice” poderia ser substituída por “Choose one example of prejudice from the 

board and explain why you think it is a type of prejudice”. 

 Portanto, vimos por meio da análise dos dados que é possível 

desenvolvermos uma proposta didática embasada na teoria da ecologia de saberes 

(SANTOS, 2010) e na educação multicultural (BANKS, 1999), a fim de 

desenvolvermos alunos crítico-reflexivos. Além disso, estudamos a importância de 

se ter um currículo que também seja embasado nessas teorias para ser possível a 

materialização dos princípios dessas teorias. 

 Ter o currículo como um lugar em que as escolhas são feitas embasadas em 

questões políticas, sociais e culturais, como defendido por Sacristán (2000), pode ter 

como a sua materialização as práticas que promovam a desestabilização social, 

como é defendida pelos princípios da multiculturalidade crítica, da interativa e da 

emancipatória (CANDAU, 2013), sendo considerado o primeiro passo para as 

escolas começarem a perder o daltonismo cultural de que vem sofrendo há décadas.  

 Portanto, a interação e a valoração dos diferentes saberes e sujeitos que 

fazem parte da comunidade escolar podem ser a chave para abrirmos a gaiola em 



  95

que nossos alunos vivem e encorajá-los a pensar e a voar livres de verdades 

absolutas. 

 Por essas teorias serem abrangentes e apresentarem conceitos que ainda 

podem ser desenvolvidos mais profundamente, pretendo, em trabalhos futuros, 

continuar a pesquisa embasada na ecologia de saberes (SANTOS, 2010) e na 

educação multicultural (BANKS, 1999), a fim de não só desenvolver uma proposta 

didática como a apresentada neste trabalho, mas também, desenvolver um currículo 

de língua inglesa para o Ensino Fundamental 1 que se apoie nessas teorias que 

proporcionam o desenvolvimento da postura crítico-reflexiva dos alunos frente aos 

eventos da sociedade em que vivem . 
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APÊNDICE I – Transcrição da produção dos alunos após a aula 1: 

Grupo 1 – grupo em que houve mudança expressiva entre as respostas da primeira 

bateria de perguntas e da segunda. Abaixo, temos as produções com relação à 

primeira bateria de perguntas dada aos alunos ao final da aula descrita acima: 

a. In your opinion, what is prejudice? 

A1: Let the oder cri. 

A2: prejudice is when the fin people mock the fat people. 

A3: Prejudice is lek of respect. 

A4: Don’t accept a person that is diferent to you. 

A5: In my opinion prejudice is when a person think that everyone need to be the 

same and start mocking of a diferent person. 

A6: In my opinion prejudice is something that one person is diferent then the other 

and the other people start making inapropriented jokes. 

A7: A prejudice is swear or bullying of a difrent person. 

A8: prejudice is mistreat the different one. 

A9: When a person is mock, the peoples have prejudice with the person. 

A10: is to much bad because the people sufer and is not good to people. 

A11: It’s thing it’s bad because it’s not good for the people and the people sufer. 

A12: For me prejudice is a person fat pipol darck and wek. 

A13: They are differends people. 

A14: They are differend people. 

A15: Prejudice in my opion is people is not kind nice and people was not generous. 

A16: Prejudice is a best fin. 

A17: Prejudice is “preconceito” a horrible thing and a humiliation thing. 

A18: prejudice for me is deferent parsan that have a problem is poor is fat and, etc. 

A19:  ----- 

A20: In my opinion prejudice is when someone have one “PRE” opinion bat this 

person do not knows the person. It hurts. 

A21: My opinion of prejudice is not cool because the people don’t get happy. 

A22: In my opinion prejudice is diferent people. 

A23: Prejudice is “preconceito” a horrible thing and a humiliation thing 

A24: Prejudice is when some body think is better than other. 
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b. Give some examples of prejudice. 

A1: Desespect to the hand cap. 

A2: black and white, fat and fun, juhish and german. 

A3: II word wor 

A4: The jewish and the white person and the black person. 

A5: The rich prejudice the poor. 

A6: Some examples of prejudice gonna be: 

‐ black people 

‐ religion 

‐ handcap 

‐ rich x poor 

‐ short / tall people 

‐ fat 

‐ people who wear glasses 

‐ mental 

‐ ugly 

‐ crossed eyes 

‐ speak wrong 

‐ different opinion 

‐ kids 

‐ slow people 

‐ nerd 

‐ gay 

‐ racism 

A7: can swear or do a bullying of a: 

‐ gay 

‐ fat 

‐ short people 

‐ mental and etc… 

A8: Black people – religion – handcap – short/tall people and gay. 

A9: Exemples: 

‐ handcap 
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‐ gay 

‐ racism 

‐ kids 

‐ nerd 

‐ mental 

A10: Black people sufer prejudice with the white people, bullying, fat sufer prejudice 

with feet, small sufer pprejudice with big people. 

A11: Black people sufer prejudice with the white people, bullying, fat sufer prejudice 

with feet, small sufer pprejudice with big people. 

A12: pipol dark, person wek and pipol fat. 

A13:   

1- the popular people humilhation the people not popular 

2- The fat people and finn people. 

3- The intelligent people and the no intelligent people 

A14: The fat people and the finn people. 

The intelligents people and the no intelligent people. 

A15: Examples of prejudice: 

‐ black people 

‐ religion 

‐ handcap 

‐ rich x poor 

‐ short x tall people 

‐ fat 

‐ people who wear glasses 

‐ mental 

‐ ugly 

‐ crossed eye 

‐ speak wrong 

‐ opinion 

‐ kids 

‐ slow people 

‐ nerd 

‐ gay 
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‐ racism 

A16: Tetraplégico 

A17: The white people have prejudice with black people. The strong have prejudice 

with weak. 

A18: 

‐ black people 

‐ religion 

‐ handcap 

‐ rich x poor 

‐ short / tall people 

‐ fat 

‐ mental 

‐ ugly 

‐ crossed eyes 

‐ speak wrong 

‐ different opinion 

A19: ---- 

A20: --- 

A21:  

‐ Blake people 

‐ Fat 

‐ Mental problems 

‐ Handcap 

‐ Religion 

‐ Gay people 

‐ Nerd 

A22: gay-nerd-ugly-mental- black people 

A23: The white people have prejudice with the black people, the strong people have 

prejudice with the weak people. 

A24: strong / weak 

Intelligent / not intelligent 

Can walk/ chair well 
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White / black 

Thin / fat 

 

Grupo 2 - grupo em que houve pouca mudança expressiva entre as respostas da 

primeira bateria de perguntas e da segunda. Abaixo, temos as produções com 

relação à primeira bateria de perguntas dada aos alunos ao final da aula 1.  

 

a. In your opinion, what is prejudice? 

A1: When people no accept diferent habits. 

A2: Prejudice for me is a diferent pursem that have a problem is poor, is fat and , etc. 

A3: My opinion is not cool because the people don’t get happy. 

A4: In my opinion prejudice is disrespect. 

A5: Prejudice is a bad thing. 

A6: The children don’t play if the boy because he is paralitic. 

A7: for me prejudice is like a weak have prejudice with the fat. 

A8: Prejudice is the diferent people. 

A9: People is not nice and generous to the people handcap, rich x poor, fat, etc. 

A10: In my opinion prejudice is disrespect 

A11: Prejudice is mistreat the different one. 

A12: In my opinion prejudice is racism, and etc. 

A13: In my opinion prejudice is when someone have one “PRE” opinion, but this 

person do not knows the person. It hurts. 

A14:  Prejudice is the diffrences between at the people. 

 

a. Give some examples about prejudice. 

A1: people bleak an white, people handcap and rich and poor. 

A2: - Black people 

‐ Religion 

‐ Handcap 

‐ Rich x poor 

‐ Short and tall people 
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‐ Fat 

‐ Mental 

‐ Ugly 

‐ Crossed eyes 

‐ Kids nerd 

‐ Speak wrong 

‐ Gay 

‐ Racism 

A3: - Mental problem 

‐ Black people 

‐ Fat 

‐ Handcap 

‐ Religion 

‐ Gay people 

‐ Nerd 

A4: The prejudice is black people 

A5: Racism 

A6: The populars people prejudice the not populars people. 

The white people prejudice the black people. 

The phine people prejudice the overweight. 

The old people in the school prejudice the new people in the school. 

The strong people prejudice the weak people. 

The inteligent people prejudice the not inteligent people. 

A7: ----- 

A8: the white and the black people. 

the thin and the fat people. 

the strong and the weak. 

A9: black people 

‐ Religion 

‐ Handcap 

‐ Rich x poor 

‐ Shout x tall people 

‐ Fat 
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‐ People who wear glasses 

‐ Mental 

‐ Ugly 

‐ Speak wrong 

‐ Opinion 

‐ App 

‐ Kids 

‐ Slow people 

‐ Nerd 

‐ Gay 

‐ Racism 

A10: ----- 

A11: Black people 

Religion 

Handcap 

Short / tall people 

Gay 

A12: -black people 

‐ Racism 

‐ Prejudice with gay 

A13: In Ana’s other school have one nerd girl. 

A14: White people and black people thin and fat people strong and weak people. 

 

Grupo 3: grupo em que não houve mudança expressiva entre as respostas da 

primeira bateria de perguntas e da segunda. Abaixo, temos as produções com 

relação à primeira bateria de perguntas dada aos alunos ao final da aula 1. 

 

a. In your opinion, what is prejudice? 

A1: Let heat the other. 

A2: The children don’t play if the boy because he is paralitic. 

A3: Prejudice is when some people think the other is diferent is not perfect like 

everybody. It’s not a normal person. 

A4: In my opinion prejudice is something that one person is diferent than the others 



  106

and the other people start making inapropriated jokes. 

A5: In my opinion prejudice is when the people mock or don’t have respect the 

diferent people. 

b. Give some examples about prejudice.  

A1:  

‐ rich/ poor people 

‐ White/black people 

‐ Fat/fit people 

A2: The populars people prejudice the not popular people. 

The phin people prejudice the overweight people. 

The old people in the school prejudice the new people in the school 

The stronger people prejudice the weak people. 

The inteligent people prejudice the not inteligent people. 

 

A3: The black people and white people, the far and fin people, the intelligent and no 

smart. 

A4: Some examples of prejudice gonna be: 

‐ black people 

‐ religion 

‐ handcap 

‐ rich x poor 

‐ short x tall people 

‐ fat 

‐ people who wear glasses 

‐ mental 

‐ ugly 

‐ crossed eye 

‐ speak wrong 

‐ opinion 

‐ kids 

‐ slow people 

‐ nerd 

‐ gay 
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‐ racism 

A5: Sometimes the children mock the handcap. 
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APÊNDICE II – Materiais extras utilizados na aula 2:  

 

a) foto de Martim Luther King 
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b) fichas para a prática de leitura e para a prática auditiva utilizadas na AULA 2. 

 

Reading Activity 

07/2014 

Nome:___________________________________________________________n°:_____ 

ano:_____ 

Disciplina: Inglês           Professor (as): Adriana e Silvia                 

Data:___/___/___  

 

 Read the text below and find out who the man in the picture is 

(January 15, 1929-April 4, 1968) was born Michael …X, but later had 

his name changed toX. X attended segregated public schools in 

Georgia, graduating from high school at the age of fifteen; he 

received the B. A. degree in 1948 from Morehouse College, a 

distinguished Negro* institution of Atlanta from which both his father 

and grandfather had graduated. After three years of theological study 

at Crozer Theological Seminary in Pennsylvania where he was 

elected president of a predominantly white senior class, he was 

awarded the B.D. in 1951. Always a strong worker for civil rights for members of his race, 

X was, by this time, a member of the executive committee of the National Association for 

the Advancement of Colored People, the leading organization of its kind in the nation. He 

was ready, then, early in December, 1955, to accept the leadership of the first great Negro 

nonviolent demonstration of contemporary times in the United States. The bus boycott 

lasted 382 days. On December 21, 1956, after the Supreme Court of the United States 

had declared unconstitutional the laws requiring segregation on buses, Negroes and 

whites rode the buses as equals. During these days of boycott, X was arrested, his home 

was bombed, he was subjected to personal abuse, but at the same time he emerged as a 

Negro leader of the first rank.  X  became not only the symbolic leader of American blacks 
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but also a world figure. He was famous for his speech “I have a dream…”.                 

Adapted from: http://www.nobelprize.org 

Who is X? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulary: 
‐ Boycott: nottakepartinanevent, ortonotbuyorusesomethingasaprotest 
‐ Segregation: thepolicyofkeepingpeoplefromdifferentgroups, especiallydifferentraces, 
separate
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Listening comprehension  

09/2014 

 Nome:_______________________________________________n°:_____ ano:_____ 

Disciplina: Inglês      Professor (as): Adriana e Silvia                       Data:___/___/___  

 

Martin Luther King Jr 

I say to you today, my friends, though, even though we face the difficulties of today and 

tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a 

dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed: “We hold 

these truths to be self-evident, that all men are created equal.” 

I have a dream that one day on the red hills of Georgia sons of former slaves and the sons 

of former slave-owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have 

a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of 

injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of 

freedom and justice. 

I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be 

judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream… 

I have a dream that one day in Alabama, with its vicious racists, with its governor having 

his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in 

Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and 

white girls as sisters and brothers. 

I have a dream today… I have a dream that one day every valley shall be exalted, every 

hill and mountain shall be made low. The rough places will be made plain, and the crooked 

places will be made straight. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall 

see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. With this 

faith we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith 

we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of 

brotherhood. With this faith we will be able to work together, to pray together, to struggle 

together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be 

free one day. 
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APÊNDICE III – Transcrição das produções dos alunos ao final da quinta aula: 

Grupo 1 – grupo em que houve mudança expressiva entre as respostas da primeira 

bateria de perguntas e da segunda. Abaixo, temos as produções com relação à 

segunda bateria de perguntas dada aos alunos ao final da aula 5 

In pairs, answer the following questions: 

a. What are the causes of prejudice? Give examples. 

A1: Quando os judeus estavam na eoropa e eles tinham dinheiro a mais os outros 

cuparam os judeus nas crisses econômicas. 

A2: the causes of racism is to blame somebody of other religion. 

A3: The negros are diferent from with people. The black people have diferent 

costumers. 

A4: the black people are diferent because they have another color and another 

costume. 

A5: The causes of prejudice are the culture, the differences of culture. 

A6: The causes of prejudice is the white people don’t like the black people because 

the black people can transmitted diseases. 

A7: The cause of the apartheid, is because the skin of the black people, and this 

doesn’t alow to do many things. Example: They couldn’t vote. 

A8: The prejudice of the black and white people, the black people corant vote. The 

black people couldn’t choose their jobs. 

A9: The causes of the prejudice is because the skin of the black people and this 

doesn’t allow to do many things. 

A10: The negros are diferent from the white people. Examples: the black people 

have diferent costumes. 

A11: The white people think the negros is not people. The white people think the 

negros is not of the same race. 

A12: The causes of prejudice is the diferents: 

‐ Color skins 

‐ Religion 

‐ Cutur 

A13: Some diferents ex: color, custums and etc… 

A14: Causes some diferents, exemple: color people, costoms. 



  113

A15: The black people are diferent because they have another color and another 

costume. 

A16: To have someone to blame like the jewish people and negro. 

A17: diference of color, culture and nationatility. 

A18: The person is different from other person, like Rodrigo from 4B. He is special a 

lot of people don’t notice this. 

A19:  

‐ Handcap 

‐ Nerds 

‐ Black people 

‐ Foreigners 

‐ Short people 

A20:  

‐ Fat people 

‐ Religias people 

‐ Guy people 

‐ Burka 

A21: The person is different from other person, like Rodrigo from 4B, he is special 

end a lot of people don’t notice this. 

A22:  The cause of the prejudice is the white people don’t lake black people because 

the white people think transmitted diseases. 

A23: Differences of color, culture, nationality. 

A24: The causes of prejudice is the white don’t like the black people because the 

white people think the black people transmitted diseases. 

 

b. After having watched and discussed about racism, do you think there is 

prejudice nowadays? Why? 

A1: Sim. Existe rasismo com os judeus já nessa década ainda tem. 

A2: Yes, because they thought they are different. 

A3: Yes, the biggest people have prejudice or small people but he is small. 

A4: Yes. The bulling, different people because nobody are nobody. 

A5: Yes, on football games calling people “monkeys”, the culture of the people, etc. 
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A6: Yes, Because in Haiti has black people and noboby help Haiti. 

A7: I think is this injustice because is just the skin color difrent. 

A8: No, because will don’t more the more think the happened in the pass. 

A9: I think is injustice because is just the skin color. 

A10: Yes, have prejudice to day, the big people have prejudice with small people, 

bullying. 

A11: Yes, because the people have the necessity to blame someone. 

A12: Yes, but it is small prejudice. Whit peple do prejudice whit black peple. 

A13: Yes, because some differences. 

A14: Yes, because have some differents. 

A15: Yes, the buling, diferente people and no body like no body. 

A16: Yes, because we are not equas. 

A17: Yes. Throw bananas at Brazilian players. 

A18: Yes, today still prejudice because the prejudice is different from other person. 

A19: Yes, because the people think that the people that suffer prejudice aren’t good. 

A20: Have! Bicose the person isin’t the other’s shoes and because the person don’t 

sink twaif. 

A21: Yes, today still have prejudice because the person is different from other 

person. 

A22: Yes, because in Haiti has black people and nobody help Haiti. 

A23: Yes, fans throw bananas at brasilen players. 

A24: Yes. Becouse in Haiti has black people and nobody help Haiti. 

 

c. How can we overcome prejudice? 

A1: Respect the oders people. 

A2: He can stop the prejudice doing posters. 

A3: Yes, have demontrarans. 

A4: With demonstrations against prejudice, racism and buling to stop. 

A5: Ignoring the people who have prejudice, making a written poster, etc… 

A6: Help people has problem, or is black, poor and diferents. 

A7: Talking with somebody of govern or a demonstration. 

A8: Stoping having prejudice with the black people complaining with the government. 

A9: Talking with somebody of govern or demonstration. 
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A10: Yes, have demonstrations. 

A11: Don’t do prejudice, speak with anyone depending the color and be gentil. 

A12: See peple as if they were like you and don’t ripering the diferents. 

A13: Not have prejudice, ignor. 

A14: Not have prejudice and ignor. 

A15: With demonstrations against prejudice, racism and buling to stop. 

A16: I think is impossible because without will have somero a the are douing 

prejudice. 

A17: We can do a protest. 

A18: Respect the peoples. 

Don’t mock the person. 

A19: We can seay to the people stop making the prejudice because is ilegak, 

imagian if is with you wouldn’t be good.  

A20: The person protecting yorsef, because he have rights, Other exemple is and 

don’t care about. 

A21: Respect the people 

Don’t mock the other person. 

A22: Help people has problems or is black, poor and diferents. 

A23: We can do protests. 

A24: Help the people has problems, or is black, poor, white and difrends. 

 

Grupo 2 - grupo em que houve pouca mudança expressiva entre as respostas da 

primeira bateria de perguntas e da segunda. Abaixo, temos as produções com 

relação à segunda bateria de perguntas dada aos alunos ao final da aula 5 descrita 

acima:  

 

In pairs, answer the following questions: 

a. What are the causes of prejudice? 

A1: ----- 

A2: The causes of racism is to blame somebody of other religion. 

A3: People don’t like black people. 

A4: The cause is persons don’t like the 

‐ Black people 



  116

‐ And the nerds. 

A5: The black people dosent get marriage white with people. The black people 

dosent do anything with white people. 

A6: White people thought the black people don’t is person. 

A7: The causes of prejudice are: the colors and the culture. 

A8: The causes of prejudice are: The black and white people, the thin and fat people, 

the religion. 

A9: The causes of prejudice are black/white people, thin/fat people and religion. 

A10: The causes of prejudice is the diferents 

‐ Color skins 

‐ Religion 

‐ Culture 

A11:  

1- handcap 

2 – nerds 

3 – black people 

4 – foreigners 

5 – short people 

A12: Gay, black people, different from other. 

A13:  Causes of prejudice is when people disturb the differente. Examples: 

‐ Black people 

‐ Habdcap 

‐ Other religion 

A14:  

‐ Fat people 

‐ Relydios people 

‐ Gey people 

‐ Speshis people 

‐ Burka 

 

b. After having watched and discussed about racism, do you think there is 

prejudice nowadays? Why? 
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A1: Yes, because have people that is diferent.  

A2: Yes, because they thought that they are different. 

A3: Yes, because the people is bad. 

A4: Yes, becaus the people is rasism and bed. 

A5: Yes, because have people that is fat, tall, small, slow, etc. 

A6: Yes the white people and black people, religion, fat and fit and tall small. 

A7: Prejudice is incorrect. Because is bullying. 

A8: Yes, because there are bad people on the word. 

A9: Yes. Because there are bad people on the world. 

A10: Yes, but it is a small prejudice white people do prejudice with black people. 

A11: Yes, because the people think that he people that suffer prejudice aren’t good. 

A12: Because have don’t respect other people’s costums. 

A13: I think that have prejudice today because some people don’t respect the 

different. 

A14: ---- 

 

c. How can we overcome prejudice? 

A1: Ignor, helping, respeck, don’t mistreat, etc. 

A2: We can stop prejudice doing posters. 

A3:in the strit you ask people and speek: Don’t do prejudice. 

A4: In the streat you ask a people and spik: - Don’t do prejudice! 

A5: We can ask for the people stop. 

A6: Respect other people. 

A7: Don’t having prejudice. 

A8: Ignoring the comentarys. 

A9: ignoring the comentarys. 

A10: See people as if they were like you and don’t reparing in the diferences. 

A11: we can say to the people stop making the prejudice because is illegal, imagine 

if is with you. Wouldn’t be good. 

A12: The people respect the other people’s costumes. 

A13: We can overcome the prejudice by respecting the different. 

A14: --- 
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Grupo 3 – grupo em que não houve mudança expressiva entre as respostas da 

primeira bateria de perguntas e da segunda. Abaixo, temos as produções com 

relação à segunda bateria de perguntas dada aos alunos ao final da aula 5 descrita 

anteriormente: 

In pairs, answer the following questions: 

a. What are the causes of prejudice? Give some examples. 

A1: White people thought black people don’t is person. 

A2:---- 

A3: The white people think that the negroes is a people. The white people think 

negores are not of the same race. 

A4: The case of prejudice is the color of black people that is black and the religions 

like the Judaism on the 2 mundial War because in the war the Judaism was hunted 

by the Nazism because of the situation on Europe. 

A5: The causes of prejudice is skins color and religions like the Judaism on the 2 

mundial war because in the war the Judaism cross runted by the Nazism because of 

the situation on europ. 

b. After having watched and discussed about racism, do you think there is 

prejudice nowadays? Why? 

A1: Yes, the white people and black people, religion, fat, fit, tall and small. 

A2: Yes, because have diferents people in the world. 

A3: Yes, because the people have the necessity to blame someone. 

A4: Tipes of prejudice nowadays gonna be the rich and poor, the black people and 

beautiful and ugly. 

A5: Tips of prejudice nowadays gonna be the rich and poor, the black people and 

beautiful and ugly. 

 

c. How can we overcome prejudice? 

A1: respect other people. 

A2: Ignore, helping, respect, don’t mistreat, etc… 

A3:Don’t do prejudice, speak with anyone depending the color, and be gentil. 

A4: We can start a manifestation to stop the prejudice in the world. 

A5: We can start one manifestation to stock prejudice in the world. 
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Anexo I – O currículo de inglês do Ensino Fundamental 1 do primeiro ano (Y1) 

até o quarto ano (Y4) 

Y1 
Ementa 
Os alunos do primeiro ano utilizam a língua inglesa como meio de acesso e 
construção do conhecimento em áreas diversas. A partir das histórias: “All by 
myself”, “The little red hen” e “Hop on Pop” as estruturas e os vocabulários são 
trabalhados a fim de que os alunos desenvolvam a capacidade de reconhecer 
o meio em que vivem e de se comunicar em situações cotidianas em sala de 
aula. 
 O curso de Inglês do 1o. ano do Ensino Fundamenta 1, neste segundo 
semestre, será norteado por dois temas: rimas e instruções sequenciadas. 
Trabalharemos a identificação e o uso de rimas simples em histórias, músicas 
e nursery rhymes, tendo como base o livro Hop on Pop, by Dr. Seuss. O livro 
The Little Red Hen servirá como disparador do trabalho com instruções e 
sequência, no qual aprenderemos o processo de fabricação da farinha e do 
pão, introduzindo os tempos verbais: Imperativo e Presente Simples. 
 
Skills 
- Listening and speaking 
 
Objetivos 

‐ Produzir frases no presente simples na primeira pessoa; 
‐ Descrever-se fisicamente; 
‐ Pedir permissão (May I?);  
‐ Descrever sua família; 
‐ Expressar suas habilidades (I can / I can’t); 
‐  Descrever sua rotina;  
‐ Utilizar as linking words na produção oral do presente simples e do 

imperativo; 
‐ Identificar rimas durante a escuta de histórias (The Little Red Hen, Hop 

on Pop e outras) - habilidade linguística: Listening - e durante as 
atividades escritas;  

‐ Propor rimas e compor frases dentro de um universo de palavras 
apresentadas em sala; 

‐ Escrever a segunda palavra de um par de rimas usando como base 
uma palavra proposta; 

‐ Soletrar corretamente o alfabeto; 
‐ Apresentar as próprias produções aos colegas utilizando a língua 

inglesa. (habilidade linguística: Speaking) 
 
 
 
Estrutura 
- Presente Simples: 
1a pessoa do singular / 1ª pessoa do plural (aff, neg) 
I           am 
We      Like                   
            Can 
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            Have 
 
- verbos de rotina 
- verbos de ação 
- Afirmativo e negativo – do / don`t 
- Rotina de sala de aula (May I...); 
- My 
- Perguntas com you 
- Imperativo 
- alfabeto 
- rimas 
 
 
Vocabulário 
 - materiais escolares; 
- partes do corpo; 
- membros da família; 
- meios de transporte; 
- animais da fazenda e seus sons; 
- First, Then, Finally, After that; 
- Verbos e ingredientes relacionados à receitas (put, mix, bake, knead, etc); 
- cores primárias e secundárias; 
 
 
Pronunciation 

‐ Th 
 
Functions 
 - Introductions (introducing myself); 
- Give instructions. 
 
Songs 
 - The more we get together; 
- All together now;  
- Head, shoulder, knees and toes; 
- I can sing a rainbow; 
- I can run; 
- Popcorn; 
- 1 potato, 2 potatoes; 
- 1 little finger; 
- 7,8, 9; 
- The alphabet song; 
- The A E I O U Song  
 
Comentário pessoal 
Semestral – escrita coletiva na lousa com a professor escriba.  
 
ANE 
Primeiro semestre 
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Produto final: Show de talentos 
O Show de Talentos é um momento criado dentro da aula de inglês com o 
objetivo de (i) desenvolver a capacidade criativa dos alunos e (ii) utilizar o 
repertório linguístico estudado no primeiro semestre (verbos de ação, can e 
can´t) para comunicar suas próprias habilidades e descobrir a dos colegas. 
Os alunos escolhem uma habilidade que queiram demonstrar, ensaiam sua 
execução e a apresentam no dia determinado. Antes de sua execução, os 
alunos relatam em inglês sua habilidade e, após a apresentação, perguntam 
aos colegas se eles também possuem a habilidade específica. Caso algum 
colega possua tal habilidade, ele é convidado a demonstrá-la para o restante 
do grupo. 
 
Segundo semestre 
Produto final: Apresentação de uma receita 
Os alunos, em pequenos grupos,  elaboram e filmam uma receita culinária em 
língua inglesa. Os ingredientes da receita são produzidos com massa de 
modelar. 
Este trabalho tem como objetivo: (i) compreender a organização do texto 
instrucional receita em inglês; (ii) reconhecer a função e usar o verbo no 
imperativo em inglês e (iii) trabalhar a escrita dos ingredientes e dos principais 
comandos em inglês.   
 
Materiais 
 
  
  
 
 
 
Y2 
Ementa 
O curso de língua inglesa do 2o ano tem como objetivo principal a introdução 
dos alunos a escrita e a leitura de pequenos textos em Inglês. Ao realizar 
atividades com músicas, parlendas e contos de fada os alunos poderão 
ampliar seu repertório e adquirir conhecimentos linguísticos que servirão de 
base para a escrita espontânea. O trabalho também se apoia fortemente em 
atividades de produção oral nas quais os alunos são estimulados a reproduzir 
frases com pequenas alterações, a se comunicar com a professora utilizando 
unicamente a língua inglesa e a apresentar produções individuais para o 
grupo. O foco da compreensão auditiva é manter a escuta atenta a narrações 
em áudio, reconhecer palavras estudadas e iniciar um trabalho de 
interpretação geral. 
 
Neste semestre, os alunos do 2o ano farão um projeto sobre animais. 
Estudaremos alguns grupos de animais, suas características físicas, partes do 
corpo e alguns habitats. Serão realizadas pequenas apresentações ao final do 
semestre sobre os animais estudados. Para tanto, os seguintes conteúdos 
linguísticos serão desenvolvidos: adjetivos, partes do corpo, habitats, verbo to 
be (1a e 3a pessoas do singular e 3a pessoa do plural), verbo have (frases 
afirmativas e negativas na 3a pessoa do plural). As habilidades de leitura e 
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escrita serão conduzidas sobre o mesmo tema e terão o livro "Eyes" como 
fonte a ser trabalhada em sala de aula. 
 
Skills 
- Listening and speaking (primeiro semestre); 
- Reading and writing (Segundo semester). 
 
Objetivos 
- Despertar a consciência fonológica em LE; 
- Entender e seguir enunciados de exercícios e atividades escritas; 
- Ouvir trechos da história e identificar vocábulos presentes na narração 
- Ouvir trechos da história para extrair informações da narração do CD 
- Ouvir trechos da história e relacioná-los com imagens  
- Descrever personagens e cenários 
- Ler trechos da história, seguindo narração do CD 
- Participar de práticas de leituras e escritas coletivas que consistem em 
acompanhar a leitura com seu próprio texto de um leitor experiente feita em 
voz alta; 
- Encenar história com acessórios ou gestos conforme narração do CD se 
desenrola 
- Escrever palavras-chaves do conteúdo trabalhado; 
- Escrever pequenos trechos de histórias trabalhadas. 
- Escrever trechos da história ditados pela professora e\ou narrados pelo CD 
- Escrever finais diferentes para a história  
 
 
Estrutura 
- Imperativo; 
- he is; she is; they are; it is (afirmativo e negative) 
- May I...? 
- I have e I don’t have 
 
Vocabulário 
- Cores e Formas geométricas 
- Letras e alfabeto 
- Vocabulário relacionado aos contos de fadas: Three Little Pigs and 
Goldilocks. 
- Números 
- Adjetivos para descrição dos animais 
- Adjetivos para descrição de face e cabelo 
- Adjetivos para descrição física 
- Partes de corpos de animais 
 
Pronunciation 

‐ r/h 
‐ sons do i 
‐ - ch e sh 

 
Functions 
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‐ Expressar preferências 
 
Songs 
‐ Popcorn 
 
Comentário pessoal 
Individual ao término de cada projeto – professora lista tópicos na lousa com o 
auxílio dos alunos.  
 
ANE 
Primeiro semestre 
Produto final: Teatro de mímica 
O teatro de mímica é uma apresentação proposta nas aulas de Língua Inglesa 
com o objetivo de: (i) ampliar o repertório relacionado a contos de fadas 
tradicionais de língua inglesa; (ii) trabalhar a habilidade de compreensão 
auditiva; (iii) entender papel do corpo no teatro. 
Os alunos, organizados em grupos, escolhem um trecho dos contos de fadas 
trabalhados nas aulas de inglês. A partir da parte selecionada, os alunos 
ouvem o áudio correspondente e elaboram mímicas para representar o trecho 
da história.  
Segundo semestre 
Produto final: Documentário sobre animais 
Os alunos, em pares, escolhem um animal de sua preferência e elaboram um 
documentário no qual relatam curiosidades acerca deste animal. Para ilustrar 
suas explicações, os alunos fazem desenhos e colagens que os apoiam 
enquanto falam sobre características específicas do animal escolhido. 
Os objetivos desta atividade são (i) utilização do vocabulário relacionado com 
animais; (ii) utilização das estruturas to be e to have e (iii) apreensão da 
postura de quem apresenta um documentário. 
 
Materiais 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
Y3 
 
Ementa 
Apresentação do vocabulário dos membros da família, sentimentos e 
preposições de lugar. Estudo do tópico gramatical can and can't para 
expressar habilidades. Introdução do tempo verbal present continuous na 
forma afirmativa. Leitura do livro sobre a fábula "The Hare and the Tortoise". 
Estudo e prática do fonema /th/. 
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O curso de inglês do terceiro ano do ensino fundamental 1, no segundo 
semestre, será norteado por expressões para expressar ações no passado. 
Focaremos em chunks específicos para expressar, especialmente, três 
contextos básicos: férias, finais de semanas e rotinas no passado. 
Apresentaremos, também, os vocábulos das partes do corpo, com base nas 
diferentes características dos alunos e de outras pessoas no presente e no 
passado. Para isso, serão apresentados os verbos have e to be no passado. 
 
 
Skills 
- Listening and speaking (primeiro semestre); 
- Reading and writing (segundo semestre). 
 
Objetivos 
- Despertar a consciência fonológica em LE; 
- Entender e seguir enunciados de exercícios e atividades escritas; 
- Ouvir trechos da história e identificar vocábulos presentes na narração 
- Ouvir trechos da história para extrair informações da narração do CD 
- Ouvir trechos da história e relacioná-los com imagens  
- Descrever personagens e cenários 
- Ler trechos da história, seguindo narração do CD 
- Escrever convencionalmente palavras trabalhadas 
- Produzir uma escrita espontânea mais extensa 
- Relatar ações cotidianas do passado 
- Descrever ações que estão acontecendo no momento 
- Expressar habilidades. 
 
 
Estrutura 
- May I...? 
- my/ his/ her 
- present continuous 
-  can/ can’t 
- preposições de lugar 
- verbos no passado (afirmativo) 
 
 
Vocabulário 
- Membros da família 
- Adjetivos para expressar sentimentos 
- Objetos do quarto 
- Partes do corpo. 
 
Pronunciation 

‐ Th 
‐ Sons do CH e SH. 
‐ Sons da letra i. 
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Functions 
‐ Introductions 
 
Songs 
‐ Feelings 
‐ Can you swim? 
‐ Paradise  
‐ When I saw her standing there 
‐ The unfinished song 
 
 
Comentário pessoal 
Individual ao término de cada projeto.  
 
ANE 
Primeiro semestre 
Produto final: Apresentação oral de uma família imaginária. 
A apresentação oral do terceiro ano tem como objetivo (i) utilizar as estruturas 
linguísticas estudadas (pronomes oblíquos e presente contínuo) para 
comunicar ao público e (ii) estabelecer contato social por meio de 
apresentações de pessoas. 
Os alunos, organizados em grupo, inventam uma família e criam seus 
membros. Para isso, devem criar seus nomes e seus papéis dentro da 
estrutura familiar. Cada aluno representa um dos membros da família e deve 
apresentar outro membro para o grupo. Os alunos devem dizer qual a relação 
que tem com o membro selecionado, o que essa pessoa está fazendo no 
momento e quais suas habilidades mais significativas. 
Segundo semestre 
Produto final: Criação de uma história 
A partir da leitura do livro, Charlie and the Chocolate Factory, os alunos, em 
duplas, escolhem uma das personagens do conto e elaboram uma história que 
relata como a personagem passou suas férias. Esta história é ilustrada pelos 
alunos por meio de desenhos e, posteriormente, é apresentada para o 
restante do grupo. 
O objetivo desta atividade é o de que os alunos construam uma narrativa no 
passado, utilizando verbos no passado e marcadores temporais de sequencia. 
 
 
MATERIAL 
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Y4 
Ementa 
O curso de Inglês do 4o ano do Ensino Fundamental 1, no primeiro semestre, 
será norteado pelo tema rotina diária. Para isso, vocábulo sobre rotina, 
profissões, horário e dinheiro serão trabalhados em sala de aula; assim como 
a estrutura gramatical do presente simples. 
 
O curso de Inglês do 4o ano do Ensino Fundamental 1, no segundo semestre, 
será norteado pelo tema "ida ao museu". Para isso, serão trabalhados, em 
sala de aula, as seguintes estruturas gramaticais: there is/are, preposições de 
lugar, comparativo, pronome objeto e o modal para expressar proibições: 
mustn´t . Também, introduziremos os vocábulos de atividades de lazer, 
lugares na cidade e direções. 
 
Skills 
- speaking 
- reading  
- writing 
 
Objetivos 
- Comunicar ações rotineiras 
-  Dar direções  
- Comunicar onde os objetos se encontram em um espaço 
- Seguir e formular regras  
- Descrever o ambiente onde moram. 
 
Estrutura 
- pronomes pessoais 
- conectores de sequência 
- simple present (aff, neg and int) 
- there is / are 
- prepositions 
- comparative 
- object pronouns 
- must / mustn’t 
- possessive adjective  
 
 
Vocabulário 
- Números 
- Horas 
- Profissões 
- Verbos de rotina 
- Verbos para descrever tarefas domésticas 
- Profissões 
 
Pronunciation 
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Functions 
 

 
Songs 
- Wake up song 
- People song 
 
Comentário pessoal 
Individual semanal  
 
ANE 
Primeiro semestre 
Produto final: Elaboração de um gráfico/tabela que represente um plano de 
economia para a compra de um objeto desejado e sua, posterior, 
apresentação.  
A elaboração e a apresentação do gráfico têm como objetivo: (i) utilizar o 
vocabulário e a estrutura aprendidos; (ii) coletar dados e organizá-los em 
tabelas e gráficos e
(iii) realizar uma apresentação com base nos gráficos elaborados. 
Os alunos, individualmente, devem traçar um plano que o levem a economizar 
o suficiente para comprar um objeto desejado. Para isso, devem pesquisar o 
valor do objeto e planejarem quanto tempo e o que farão para obter o dinheiro 
necessário. 
Segundo semestre 
Produto final: Criação do bairro 
Os alunos, em pares, criam um bairro perfeito para morarem. Eles criam 
informações referentes à: quantas pessoas moram no bairro, quais são os 
estabelecimentos comerciais existentes, quais são os profissionais que 
trabalham nele e quais são as regras de convivência neste bairro. Os alunos 
elaboram ilustrações referentes ao local imaginado e, posteriormente, 
apresentam sua criação ao restante do grupo. 
O objetivo desta atividade é que por meio das estruturas e vocabulário 
aprendidos no semestre, os alunos consigam organizar uma apresentação oral 
que expresse sua criação. 

 

 

Materiais 
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ANEXO II– Cópia da página do livro American Life usado na aula 4 

 

 

 

 

 

 


