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RESUMO 

 

 

 

O objetivo deste trabalho é compreender se o fato da professora-pesquisadora ter 

participado da elaboração da unidade didática em estudo poderia trazer contribuições para a 

aprendizagem dos alunos e também descobrir as razões que poderiam levar a tais 

contribuições. A importância da presente pesquisa reside na possibilidade de aprofundar o 

entendimento acerca do papel de uma unidade didática no processo de ensino-aprendizagem 

de língua inglesa, tanto do ponto de vista do professor quanto dos alunos. Como embasamento 

teórico, esta pesquisa utiliza, entre outros conceitos, a visão sócio-histórico-cultural de 

ensino-aprendizagem (Vigotski, 1930/1998, 1934/2005), os Parâmetros Curriculares 

Nacionais – Língua Estrangeira (Brasil, 1998) e critérios para a produção e avaliação de 

material didático (Cunningsworth, 1984; Graves, 1996, 2000). Metodologicamente, trata-se 

de um estudo de caso inserido no paradigma qualitativo interpretativista, que se utiliza de 

questionários, diários reflexivos, entrevistas e da produção final dos alunos, fruto da unidade, 

para coletar os dados. Os participantes são a professora-pesquisadora e oito alunos de um 1º 

Ensino Médio de uma escola pública estadual em um bairro do município de São Paulo. Os 

resultados indicaram que a participação da professora-pesquisadora na elaboração da unidade 

didática trouxe contribuições, pois fez com que ela se sentisse mais preparada para utilizar o 

material em sala e a aprendizagem dos alunos fosse conduzida de maneira mais adequada.  

 

 

 

 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem; Língua estrangeira; Unidade didática; Elaboração de 

material. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This study aims at understanding if the teacher-researcher’s participation in the 

preparation of the teaching unit in question could bring contributions to students’ learning at 

the same time disclosing possible reasons for those contributions. The importance of this 

research lies in the possibility to clearly comprehend the role of a teaching unit in the English 

teaching-learning process, from the teacher’s and the students’ point of view. As theoretical 

bases, this investigation uses, among other concepts, the socio-historical-cultural view of 

teaching-learning (Vigotski, 1930/1998, 1934/2005), “Parâmetros Curriculares Nacionais – 

Língua Estrangeira” (Brasil, 1998) and criteria for the production and evaluation of materials 

(Cunningsworth, 1984; Graves, 1996, 2000). Methodologically, it is a case study within the 

interpretive qualitative paradigm that for data collection makes use of questionnaires, 

reflective diaries, interviews and the final production of students resulting from the unit. The 

participants are the teacher-researcher and eight students from the 1
st
 grade “Ensino Médio”, 

of a state school in the city of São Paulo. The results indicated that the teacher-researcher’s 

participation in the preparation of the material brought contributions, as she felt better 

prepared to use the material in class and consequently the students’ learning was more 

adequately conducted.  

 

 

 

 

 

Key-words: Teaching-learning; Foreign language; Teaching units; Material preparation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Ao longo de minha vivência como professora de inglês, tenho sentido que, durante 

minhas aulas, quando utilizo materiais didáticos já prontos, como apostilas ou livros 

didáticos, a maioria de meus alunos não se sente muito motivada para aprender e noto que a 

aprendizagem parece ficar em segundo plano. Por outro lado, quando eu mesma preparo as 

atividades, percebo que por haver um engajamento mais direto de minha parte, os alunos 

também participam mais da aula, envolvem-se mais e a aprendizagem parece ocorrer com 

mais facilidade.  

Essa percepção tornou-se ainda mais clara quando ingressei no ensino público. Por 

não dispor de materiais prontos para utilizar em sala de aula, constantemente, eu preparava 

meus próprios materiais e meu comprometimento e de meus alunos com a aprendizagem 

pareciam ser mais intensos. Entretanto, paralelamente a essa percepção, eu também me 

questionava se os materiais que eu preparava eram adequados aos meus alunos. Muitas vezes, 

eu preparava atividades desconexas e não conseguia perceber uma seqüência
1
 nos conteúdos e 

práticas que tais atividades proporcionavam aos alunos. Por essa razão, eu sentia uma 

necessidade grande de buscar mais conhecimento com relação ao preparo de materiais 

didáticos. 

Ainda em meu primeiro semestre de trabalho na escola pública, fui informada sobre o 

programa “A Formação Contínua do Professor de Inglês: um Contexto para a Reconstrução 

da Prática”, patrocinado pela Associação Cultura Inglesa São Paulo, que contava com cursos 

de aprimoramento lingüístico e profissional para os professores de inglês de escolas públicas. 

Decidi, então, que me inscreveria nesse programa. Fui dispensada do curso de aprimoramento 

lingüístico e, portanto, fui direto para o aprimoramento profissional, realizado por meio do 

curso “Reflexão sobre a Ação: o professor de inglês aprendendo e ensinando”. Esse curso é 

oferecido pela Associação Cultura Inglesa São Paulo em conjunto com o programa de Pós-

                                                             
1 Neste trabalho, mantive a ortografia anterior ao decreto nº 6583, de 29 de setembro de 2008, tendo em vista o 

fato de estarmos no período de transição no qual coexistem a norma ortográfica anterior e a nova.  
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Graduação em Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL), da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).  

Realizei o curso durante o ano de 2005 e no primeiro semestre de 2006. Nesse 

período, tomei consciência da existência de unidades didáticas, materiais desenvolvidos e 

pensados pelo próprio professor para serem usados com um determinado grupo de alunos. 

Percebi que os materiais que eu preparava para meus alunos eram um ensaio de uma unidade 

didática; porém essas unidades apresentavam as atividades seqüencialmente, visando permitir 

que os alunos colocassem em uso o que aprenderam com o material; essa seqüência das 

atividades e a possibilidade dos alunos usarem o que aprenderam eram os aspectos que 

faltavam nos materiais que eu produzia até então. No último módulo do curso, tive a 

oportunidade de, juntamente com os professores-alunos do grupo e duas professoras-

formadoras, desenvolver uma unidade didática, objeto deste estudo, e aprender como ela se 

constitui. 

 Desde então, tenho utilizado, em minhas aulas, unidades didáticas desenvolvidas por 

outros professores, às quais tive acesso, ou unidades desenvolvidas por mim. Após utilizar a 

unidade didática (anexo 2) que ajudei a desenvolver no último semestre do curso “Reflexão 

sobre a Ação: o professor de inglês aprendendo e ensinando”, percebi, por meio da fala de 

alguns alunos, que a aula havia se tornado mais motivadora e que meus alunos aprendiam 

mais e eram conscientes de sua aprendizagem. Para exemplificar, apresento a fala de uma 

aluna que participou das aulas com o material: Puxa, Prô, eu nunca tinha aprendido inglês 

assim. 

 A fala dessa aluna teve uma importância decisiva para que eu desse início à presente 

pesquisa, pois despertou dúvidas que eu já carregava e ocasionou novos questionamentos. 

Comecei a perguntar-me acerca do que ela poderia querer dizer com aprender inglês assim; 

assim como? O que será que havia mudado em minha prática? Que fatores fizeram com que a 

aluna percebesse alguma mudança? O que havia de positivo nessa nova situação? Esses foram 

os questionamentos que deram início a esta investigação. 

 Portanto, este trabalho foi idealizado com o objetivo de compreender se o fato de a 

professora-pesquisadora ter participado da elaboração da unidade didática em estudo poderia 

trazer contribuições para a aprendizagem dos alunos e também descobrir as razões que 
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poderiam levar a tais contribuições.  Visando atingir esse objetivo, conto com três perguntas 

de pesquisa: 

• Qual a percepção dos alunos sobre a unidade didática e sobre sua aprendizagem, 

utilizando-a? 

• Quais são as percepções da professora-pesquisadora ao final da utilização do material, 

no que tange à unidade e à aprendizagem dos alunos? 

• Qual a relação entre a unidade didática elaborada e os pressupostos teóricos 

apresentados como suporte da mesma? 

 Realizando uma busca nos estudos sobre material didático para o ensino de língua 

estrangeira, podem ser destacados os trabalhos de Gordon Silva (1988), Borges da Silva 

(1988) e Cristóvão (2001). O primeiro trabalho visa analisar o processo de produção de 

material didático para o ensino de inglês como língua estrangeira; o segundo tem por objetivo, 

avaliar o grau de atualidade de livros didáticos brasileiros para o ensino de inglês frente às 

correntes metodológicas do ensino de línguas; e o último defende o uso de um modelo 

didático baseado em gêneros como um instrumento de avaliação mais amplo para materiais 

didáticos em geral, que visem ao ensino de leitura em língua estrangeira.  

 Na área dos estudos de unidades didáticas elaboradas por professores de inglês tendo 

em vista alunos da escola pública, assim como a presente pesquisa, alguns trabalhos como o 

de Pasquale (2003), Nogueira (2005) e Tonetti (2007) também foram realizados em um 

contexto semelhante e fazem parte das investigações desenvolvidas pelo grupo denominado: 

“Pesquisa em formação contínua de professores de inglês: um contexto para a reconstrução da 

prática”, constituído por professores, pesquisadores e pós-graduandos do Programa de 

Estudos de Pós-Graduação de Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL), da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).  

Pasquale (2003) avaliou duas unidades didáticas produzidas por professores-alunos do 

curso “Reflexão sobre a Ação: o professor de inglês aprendendo e ensinando”, com vistas a 

verificar como essas unidades refletiam os conceitos de linguagem e de ensino-aprendizagem 

em uma perspectiva crítico-reflexiva. Mais semelhantes à minha própria pesquisa, os estudos 

de Nogueira (2005) e Tonetti (2007) enfocam unidades didáticas desenvolvidas pelo próprio 

professor, o seu uso em turmas específicas e a percepção dos alunos. A primeira autora 
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realizou um estudo de caso para examinar suas percepções, bem como de seus alunos, tanto 

sobre a unidade didática quanto sobre sua aprendizagem; e a segunda autora investigou as 

percepções dos alunos sobre uma unidade didática com filmes em DVD.  

Similarmente aos trabalhos citados, minha pesquisa também tem como foco a 

investigação de uma unidade didática. Investigo a unidade didática criada no último módulo 

do curso “Reflexão sobre a Ação: o professor de inglês aprendendo e ensinando” (1º semestre 

de 2006), os responsáveis por sua elaboração foram os professores-alunos e duas professoras-

formadoras do curso; um dos objetivos principais do material é possibilitar que os alunos 

criem uma propaganda escrita em inglês. 

Um dos diferenciais deste trabalho reside na possibilidade de descobrir se há 

contribuições para a aprendizagem dos alunos, devido à participação da professora-

pesquisadora na elaboração da unidade didática em estudo, bem como as razões que levariam 

a tais contribuições. É válido ressaltar que o contexto de minha pesquisa é diferente dos 

trabalhos mencionados, pois, apesar de Nogueira (2005) e Tonetti (2007) terem a escola 

pública como cenário, nenhuma delas estava localizada na cidade de São Paulo. Os 

participantes da pesquisa também representam um diferencial, uma vez que cada um trouxe a 

sua percepção acerca dos aspectos investigados. Por fim, outro diferencial da presente 

pesquisa é que além de analisar o material e a aprendizagem de inglês dos alunos sob o ponto 

de vista dos mesmos e da professora-pesquisadora, também investigo a relação entre os 

pressupostos teóricos que embasaram a construção da unidade didática e a implementação do 

material em sala de aula.  

 Esta pesquisa se insere no campo de estudos da Lingüística Aplicada por considerar o 

contexto local para o qual a unidade didática foi desenvolvida e no qual foi aplicada; por levar 

em conta o sujeito; por possibilitar a expressão do sujeito que teve a oportunidade de mostrar 

qual sua visão sobre o material e sua aprendizagem; e por entender que o conhecimento é 

construído localmente pelo sujeito. 

A Lingüística Aplicada Crítica (LAC) é a concepção com a qual me alinho, entendida 

por Pennycook (2006:68) como bem mais do que a adição de uma dimensão crítica à 

Lingüística Aplicada. Ao contrário, possibilita todo um novo conjunto de questões e 

interesses,(...) que até então não tinham sido considerados como de interesse em Lingüística 

Aplicada. 
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 Também chamada de mestiça, a LAC visa a trazer contribuições, ou até mesmo 

ocasionar intervenções na prática social, a fim de possibilitar que as percepções daqueles que, 

até então, não eram vistos e ouvidos, sejam, não apenas levadas em consideração, mas 

também colocadas em foco (Moita Lopes, 2006:14, 23, 27). Como campo de estudo, essa 

nova Lingüística Aplicada, em constante reflexão sobre si mesma, não enxerga a teoria e a 

prática como dois elementos distintos e estanques, mas sim como elementos que se 

complementam e dialogam (Moita Lopes, 2006:17, 96). 

 A LAC concebe a linguagem como prática social, ou seja, algo que usamos para 

intervir no mundo em que vivemos; portanto, conforme argumenta Fabrício (2006:48), ao 

estudarmos a linguagem estamos estudando a sociedade e a cultura das quais ela é parte 

constituinte e constitutiva, entende-se que as práticas discursivas não são neutras, e envolvem 

escolhas (intencionais ou não) ideológicas e políticas, atravessadas por relações de poder, 

que provocam diferentes efeitos no mundo social. 

Em consonância, Pennycook (2001:43) defende que todo conhecimento é político
2
 e 

Moita Lopes (2006:29) acrescenta que o conhecimento deve ser compreendido como 

construído localmente e não como entidade anterior às práticas. O sujeito, por sua vez, nessa 

concepção, é entendido como social heterogêneo (Moita Lopes, 2006:15) e como múltiplo e 

conflitante (Pennycook, 2006:78). 

 Perante todas essas concepções de Lingüística Aplicada, Lingüística Aplicada Crítica, 

linguagem, conhecimento e sujeito não seria possível me posicionar em outro campo de 

estudos. Primeiramente, por compartilhar e acreditar em tais concepções e, em seguida, por 

caracterizar-me como uma pesquisadora local, que visa compreender a própria prática e os 

efeitos para seus alunos. 

 Este trabalho divide-se em três capítulos, seguidos das considerações finais. 

 No primeiro capítulo, Fundamentação Teórica, apresento as bases teóricas nas quais 

esta pesquisa se apóia. Inicio discutindo os conhecimentos do professor e as características do 

professor reflexivo; posteriormente exploro as concepções de ensino-aprendizagem e de 

linguagem sob as quais a unidade didática foi elaborada; e, por fim, apresento e discuto alguns 

critérios para elaboração e avaliação de materiais didáticos. 

                                                             
2 As traduções encontradas no decorrer do texto são sempre da autora desta dissertação. [...] all knowledge is 

political (Pennycook, 2001:43). 
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 No segundo capítulo, Metodologia de Pesquisa, justifico minha escolha metodológica, 

bem como a estratégia de pesquisa utilizada. Descrevo a unidade didática, as aulas, o contexto 

no qual a pesquisa foi conduzida e seus participantes. Ainda, apresento os procedimentos de 

coleta de dados e os instrumentos utilizados. Finalizo explicitando os procedimentos de 

análise e interpretação dos dados coletados. 

 No terceiro e último capítulo, apresento e discuto os resultados desta pesquisa, visando 

responder as perguntas que nortearam a investigação e retorno ao objetivo, a fim de perceber 

se o mesmo foi atingido ou não. Nesse capítulo, busco estabelecer um diálogo constante entre 

as perguntas de pesquisa, os resultados obtidos por meio da análise e as bases teóricas.  

 Nas Considerações Finais apresento algumas dificuldades encontradas no decorrer da 

coleta de dados e possíveis desdobramentos desta pesquisa, além de comentar as 

contribuições trazidas pela mesma para o campo de estudos da Lingüística Aplicada, do 

ensino-aprendizagem de língua estrangeira e para seus participantes. 
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CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 

 Neste capítulo, apresento o embasamento teórico que norteia esta pesquisa. 

Inicialmente, refiro-me aos conhecimentos do professor, discutidos principalmente por 

Freeman (2000, 2001); em seguida apresento dois tipos de reflexão e as características de um 

professor reflexivo, enunciados por Schön (1992, 2000). Na seqüência, discuto a relevância 

da visão sócio-histórico-cultural de ensino-aprendizagem (Vigotski, 1930/1998, 1934/2005) e 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Estrangeira (Brasil, 1998) para esta 

investigação. Finalmente, realizo uma discussão sobre critérios para elaboração e avaliação de 

material didático, baseada em Cunningsworth (1984) e Graves (1996, 2000). 

 

1.1 O professor reflexivo e seus conhecimentos 

 

Os primeiros conceitos teóricos que apresento, o professor reflexivo e os 

conhecimentos do professor, têm grande relevância para esta pesquisa, pois embasam a 

investigação e as ações que me conduziram até ela. Os conceitos a serem utilizados nesta 

seção do capítulo são aqueles que deram início a todo o processo de investigação e descoberta 

no qual estou envolvida; e que desencadearam a necessidade dos demais fundamentos 

teóricos explicados na seqüência. 

No contexto atual em que se encontra a educação, com todos seus problemas e 

desafios, como aponta Pérez Gómez (1992:95), as atenções estão viradas para o professor, 

enquanto profissional responsável pela natureza e qualidade do quotidiano educativo na sala 

de aula e na escola. Com essas luzes postas sobre o professor, torna-se necessário que ele 

esteja consciente de seu papel e do alcance que esse possui, vislumbrando formas de 

aprimorar seus conhecimentos e sua prática docente. 
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O professor deveria objetivar, nas salas de aula em que atua, realizar uma educação 

problematizadora, que de acordo com Freire (1970/2005:80) é de caráter autenticamente 

reflexivo e implica um constante ato de desvelamento da realidade. O autor ainda 

complementa argumentando que a educação problematizadora serve à libertação e por isso se 

funda na criatividade e estimula a reflexão e ação verdadeiras dos homens sobre a realidade, 

responde à sua vocação, como seres que não podem autenticar-se fora da busca e da 

transformação criadora (Freire, 1970/2005:83). 

Nesse âmbito, discutido por Freire, o professor deixa de ser o transmissor de 

conhecimentos e passa a ser educador, porém 

o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é 

educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. 

Ambos assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que 

os “argumentos de autoridade” já não valem. (...) Já agora ninguém educa 

ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam 

em comunhão mediatizados pelo mundo.  (Freire, 1970/2005:79) 

Diante desse cenário, o professor precisaria buscar maneiras de relacionar os novos desafios e 

sua prática; uma delas seria a pesquisa. Freire (1996/2007:29) sugere que pesquisamos para 

constatar; a constatação leva-nos à intervenção e quando intervimos, educamos a nós mesmos 

e aos outros. O autor defende que o que há de pesquisador no professor não é uma qualidade 

ou uma forma de ser ou de atuar que se acrescente à de ensinar, pois em sua visão a 

indagação, a busca e a pesquisa são partes integrantes da prática docente. Para Freire 

(1996/2007:29), é importante que, em sua formação permanente, o professor se perceba e se 

assuma, porque professor, como pesquisador. 

Em consonância com Freire, Kumaravadivelu (2001:550) salienta que a pesquisa 

realizada pelo professor  

envolve manter os olhos, ouvidos e mente abertos na sala de aula para ver o 

que funciona e o que não funciona, com quais grupos de alunos, para quais 

finalidades; e avaliar que mudanças são necessárias para fazer com que as 

instruções alcancem as metas desejadas
3
.  

 Quando uma pesquisa formal é realizada, faz-se necessário ter clareza das teorias que 

a embasam, da metodologia seguida e de como os dados encontrados podem ser analisados e 

                                                             
3 [...] involves keeping one’s eyes, ears, and mind open in the classroom to see what works and what does not, 

with what group(s) of learners, and for what reason, and assessing what changes are necessary to make 

instruction achieve its desired goals (Kumaravadivelu, 2001:550). 
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interpretados; entretanto, caso o professor não tenha esses conhecimentos, ou ainda, não 

queira lançar mão deles para realizar uma pesquisa formal, em concordância com as idéias de 

Freire (1996/2007) e Kumaravadivelu (2001), nada impede que o professor reflita sobre sua 

prática informalmente. 

Em classe, ainda que de maneira informal, o professor deveria estar constantemente 

envolvido em pesquisar suas próprias aulas. É muito importante que, diante de atividades ou 

materiais que tiveram êxito, o professor questione-se sobre as razões que levaram a esse 

sucesso e se essas atividades ou materiais poderiam ser utilizados com outros grupos. Por 

outro lado, quando o professor trabalha algum tema com os alunos e esses parecem não se 

interessar pelas aulas, o professor, também deveria se questionar porque isso ocorreu e como 

ele poderia reverter a presente situação. 

 Tendo em vista a presente pesquisa e o panorama delineado acima, que enfatiza a 

necessidade de pesquisar, ainda que informalmente, direciono minha atenção para dois 

aspectos distintos, porém complementares: os conhecimentos do professor e o processo de 

reflexão e o professor reflexivo. 

 

1.1.1 Os conhecimentos do professor 

 

No que tange às teorias e reformas educativas, conforme Schön (1992:82) o 

conhecimento emanado do centro é imposto na periferia, não se admitindo a sua 

reelaboração. Em concordância com a idéia de Schön, Freeman (2000:2) explica que, no seu 

trabalho diário, os professores são encorajados a usar as idéias de outras pessoas, como 

dadas e prontas
4
; ele continua argumentando que se espera que os professores recebam as 

teorias importadas e as incorporem para definir, direcionar e explicar o que fazem em classe. 

Nessa visão, a escolha de idéias prontas acaba por tomar o lugar que deveria ser ocupado pela 

criação de novas ferramentas e entendimentos. 

No entanto, outro conceito, trazido por Canagarajah (2005), aponta para uma mudança 

ou pelo menos um novo direcionamento sobre esses aspectos. O conceito de saber local, 

                                                             
4 In their daily work, teachers are encouraged to use other people’s ideas as ready-mades (Freeman, 2000:2). 



C A P Í T U L O 1 – F U N D A M E N T A Ç Ã O  T E Ó R I C A  | 10 

 

 

definido pelo autor como sendo delimitado pelo contexto, específico de uma comunidade, e 

não-sistematizado porque é gerado de baixo para cima através da prática social cotidiana
5
 

(Canagarajah, 2005:4), indica que existe a possibilidade de se construir saberes que não sejam 

provenientes do centro para a periferia. 

Canagarajah (2005:11) enfatiza que o saber local é relacional, ou seja, é definido com 

relação ao saber global
6
. O autor esclarece que o saber local negocia, modifica e absorve o 

global, de maneira peculiar, sempre de acordo com o que é adequado aos seus próprios 

interesses (Canagarajah, 2005:9, 11). O conhecimento global, por sua vez, também tem 

absorvido os conhecimentos e recursos locais com finalidades próprias
7
 (Canagarajah, 

2005:10). Portanto, pode-se afirmar que o saber local e saber global influenciam um ao outro, 

cada qual absorvendo aquilo que lhe é pertinente. 

Apesar dessa influência mútua entre saber local e global, o valor atribuído a cada um 

deles é muito discrepante; os saberes globais são mais valorizados do que os locais. 

Canagarajah (2005:12) argumenta que, na tentativa de reconstruir o saber local, o fato de ele 

ter permanecido por séculos num estado não-teorizado, na forma de suposições sem reflexão 

ou práticas do cotidiano
8
, surge como um desafio extra a ser vencido.  

Para Canagarajah (2005:13), o saber local é um processo de negociação dos discursos 

dominantes e engajamento em uma construção contínua de conhecimentos relevantes para o 

contexto de nossa história e prática social
9
, ou seja, o conhecimento produzido é modelado 

pelo contexto que o gera. Canagarajah (2005:12) enfatiza que o saber local deve ser 

verdadeiramente reconstruído, por meio de um processo contínuo de reinterpretação crítica, 

negociação contra discursiva e aplicação imaginativa
10

.    

Essa reconstrução e re-valorização do saber local sugerida por Canagarajah, não 

deveria levar ao isolamento das minorias e das comunidades, nem restringi-las a sua 

                                                             
5 […] context-bound, community-specific, and nonsystematic because it is generated ground-up through social 

practice in everyday life (Canagarajah, 2005:4). 
6 […] defined in relation to global knowledge (Canagarajah, 2005:11). 
7 […] the global has absorbed local knowledge and resources for its own purposes (Canagarajah, 2005:10). 
8 […] it has remained for centuries in an undertheorized state, in the form of unreflected assumptions or 

everyday practices (Canagarajah, 2005:12). 
9 Local knowledge is a process – a process of negotiating dominant discourses and engaging in an ongoing 
construction of relevant knowledge in the context of our history and social practice (Canagarajah, 2005:13). 
10 Local knowledge has to be veritably reconstructed – through an ongoing process of critical reinterpretation, 

counterdiscursive negotiation, and imaginative application (Canagarajah, 2005:12). 
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existência intelectual, pelo contrário, deveria permitir um diálogo entre elas, uma troca de 

conhecimentos (Canagarajah, 2005:15). 

Transportando o conceito de saber local para a prática docente, encontro algumas 

correspondências com as características do conhecimento do professor, apontadas por 

Freeman (2001). Ele explica que o conhecimento do professor é: 

 socialmente construído, ou seja, emerge nas e através das interações sociais; 

 instrumental, composto por um grupo de ferramentas que são idéias, conceitos, 

maneiras de conhecer, ver e responder que os professores desenvolvem através de suas 

experiências, incluindo o treinamento profissional. Essas ferramentas, por sua vez, são 

usadas localmente, sendo recriadas e reformuladas; 

 dinâmico, emergente do e no uso. 

As idéias de Canagarajah e Freeman já podiam ser vislumbradas em outro aporte 

teórico que trago para esta pesquisa: o senso de plausibilidade, apresentado por Prabhu 

(1990:172). O autor afirma que o entendimento subjetivo que o professor tem sobre ensinar e 

aprender pode ser influenciado por diferentes fatores, a saber: a experiência desse professor 

enquanto aluno; a experiência prévia de ensinar; a exposição a um ou mais métodos em seu 

treinamento; o que esse professor pensa sobre as ações e opiniões de outros professores; e 

talvez sua experiência como pai ou mãe. 

Todas essas influências fazem com que o professor opere com uma conceitualização 

pessoal de como seu ensino leva à aprendizagem desejada. É esse conceito resultante de como 

a aprendizagem acontece e como o ensino causa ou dá suporte a ela, que Prabhu (1990:172) 

chama de senso de plausibilidade. 

Relacionando os conceitos de saber local, conhecimento do professor e senso de 

plausibilidade a esta pesquisa, posso afirmar que eles pautaram e pautam minhas ações no que 

diz respeito à elaboração da unidade didática em estudo, à sua utilização em sala de aula e à 

conduta da investigação, uma vez que todas essas etapas foram marcadas por idéias, 

concepções e percepções advindas de minha experiência, construída e reconstruída, como 

professora de inglês. 
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A maneira como a unidade didática foi elaborada e, posteriormente, utilizada em sala 

de aula é decorrente de um saber local, construído com influências dos conhecimentos que 

adquiri ao longo de minha vivência como docente e do saber global, com relação ao ensino-

aprendizagem de língua estrangeira e de como um material didático deve ser estruturado. 

Além disso, por conta da unidade ter sido criada por um grupo de professores, suas 

experiências também são refletidas no material. Portanto, no que tange à elaboração da 

unidade, é possível ressaltar que o material é fruto da junção do saber local, do senso de 

plausibilidade e do conhecimento de cada professor que participou desse processo; já a 

utilização da unidade em sala, apesar das influências externas, foi pautada, principalmente, 

em minhas experiências, em meu entendimento acerca do ensino-aprendizagem de língua 

estrangeira. 

Em seguida, discuto o processo de reflexão, a postura de um professor reflexivo e a 

relevância dessas considerações para esta pesquisa. 

 

1.1.2 O processo de reflexão e o professor reflexivo 

 

De maneira abrangente, Pérez Gómez (1992:103) declara que  

a reflexão implica a imersão consciente do homem no mundo da sua 

experiência, um mundo carregado de conotações, valores, intercâmbios 

simbólicos, correspondências afetivas, interesses sociais e cenários políticos. O 

conhecimento acadêmico, teórico, científico ou técnico, só pode ser 

considerado instrumento dos processos de reflexão se for integrado 

significativamente, não em parcelas isoladas da memória semântica, mas em 

esquemas de pensamento mais genéricos ativados pelo indivíduo quando 

interpreta a realidade concreta em que vive e quando organiza a sua própria 

experiência. 

 Restringindo o contexto e trazendo a reflexão para a prática docente, García (1992:55) 

explica que a indagação reflexiva analisa as causas e conseqüências da conduta docente, 

superando os limites didáticos e da própria aula. Seguindo a mesma linha de pensamento, 

Freire (1996/2007:39) menciona que a reflexão crítica deve ser estimulada na formação 

permanente dos professores, pois é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que 

se pode melhorar a próxima prática. A prática docente crítica, defendida por Freire 
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(1996/2007:38), deve ser dinâmica e dialética, uma vez que envolve um movimento constante 

entre o fazer e o pensar sobre o fazer. 

 Ainda para ressaltar a relevância da postura reflexiva por parte dos professores, os 

PCN-LE (Brasil, 1998:109) compreendem a reflexão do professor acerca de seu trabalho em 

sala de aula como sendo a forma mais eficiente de questionar e alterar as práticas docentes, 

permitindo, assim, um desenvolvimento contínuo das práticas de ensinar língua estrangeira. O 

documento finaliza afirmando que a partir do momento que os professores passarem a refletir 

sobre suas práticas, será possível o surgimento de uma comunidade de professores críticos, 

que levarão ao desenvolvimento da profissão. 

 Esse processo de reflexão não precisa, necessariamente, ser algo complicado ou ser 

desencadeado por fatores complexos; conforme explica Schön (2000); muitas vezes, nossa 

rotina apresenta resultados inesperados e passamos a enxergá-la de maneira diferente. A esses 

momentos, Schön (2000:32) argumenta, podemos responder através da reflexão e temos duas 

formas de fazê-lo. 

 A primeira forma, chamada de “reflexão-na-ação”, é aquela que ocorre no meio da 

ação, sem interrompê-la. Reflete-se e pode-se interferir na situação em desenvolvimento; o 

pensar serve para dar nova forma ao que está sendo feito, enquanto ainda está acontecendo. A 

reflexão-na-ação distingue-se de outras formas de reflexão, pois tem significação imediata 

para a ação. Esse processo não exige necessariamente o uso de palavras. 

 A segunda forma, chamada de “reflexão-sobre-a-ação”, permite olhar 

retrospectivamente e pensar sobre o que foi feito. Schön (1992:83) esclarece que após a aula, 

o professor pode pensar no que aconteceu, no que observou, no significado que lhe deu e na 

eventual adoção de outros sentidos. Esse processo de reflexão é uma ação, observação e 

descrição que exige o uso de palavras. 

 Embasado nos dois processos de reflexão descritos acima, Pérez Gómez (1992:106) 

esclarece que  

quando o professor reflete na e sobre a ação, converte-se em um investigador 

na sala de aula (...). Ao conhecer a estrutura da disciplina em que trabalha e ao 

refletir sobre o ecossistema peculiar da sala de aula, o professor não se limita a 

deliberar sobre os meios, separando-os da definição do problema e das metas 
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desejáveis, antes constrói uma teoria adequada à singular situação do seu 

cenário e elabora uma estratégia de ação adequada. 

 Para Pérez Gómez (1992:110), o professor competente seria aquele que 

constantemente reflete na e sobre a ação, experimenta o novo, corrige seus erros e inventa 

uma nova realidade a partir do diálogo com aquela que vivencia. Ainda nessa concepção de 

reflexão, Schön (1992) apresenta alguns aspectos para os quais o professor reflexivo deve 

estar preparado: a capacidade de individualizar; o ser surpreendido; as representações 

figurativas; a interpretação da confusão; e a interpretação do erro. 

 A capacidade de individualizar, esclarecida por Schön (1992:82), refere-se ao esforço 

que o professor reflexivo deve fazer para conhecer cada aluno, visando ao entendimento de 

seu processo de conhecimento, para que possa ajudá-lo a articular os conhecimentos que está 

adquirindo com aqueles já adquiridos. A fim de desenvolver essa capacidade, é preciso que o 

professor reflexivo preste atenção aos seus alunos, conheça o grau de compreensão e de 

dificuldade de cada um deles, ainda que esteja em uma classe numerosa.  

 No que diz respeito ao ser surpreendido, Schön (1992:83) argumenta que o professor 

reflexivo deve permitir-se ser surpreendido pelas ações e falas dos alunos. O autor explica que 

quando dessa surpresa, o professor deve refletir tanto sobre o fato em si, quanto por que foi 

surpreendido. Após essa reflexão, o professor pode mudar suas atitudes a fim de observar que 

mudanças elas provocam no aluno. 

 Com relação às representações figurativas, aquelas mais próximas das experiências 

cotidianas dos alunos, Schön (1992:85) ressalta que o professor reflexivo, por meio da 

reflexão-na-ação, deve procurar entender as compreensões figurativas que os alunos trazem 

para a escola, visto que essas representações muitas vezes dificultam a relação do aluno com o 

saber escolar, podendo causar confusões e mal-entendidos. 

 Schön (1992:85) esclarece que a aprendizagem requer que se passe por uma fase de 

confusão, portanto, seria apropriado que o professor reflexivo, não apenas percebesse e 

encorajasse a confusão dos alunos, mas inclusive a valorizasse. O autor ainda enfatiza que 

essa postura perante a confusão deve aplicar-se tanto com relação à confusão dos alunos 

quanto a do próprio professor.  
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Outra característica relevante para um professor reflexivo diz respeito à maneira como 

ele interpreta e reage perante os próprios erros. Schön (1992:87) salienta que o professor deve 

reconhecer os erros que cometeu e procurar corrigi-los, entretanto não deve tentar controlar a 

situação a fim de evitar que os alunos notem que errou. 

Com base nessas características de um professor reflexivo é que me assumo como 

professora-pesquisadora reflexiva. Por meio desta pesquisa, busco compreender em 

profundidade a unidade didática, objeto deste estudo, conhecer minhas percepções sobre ela e 

a aprendizagem dos alunos, além de saber o que cada aluno observa sobre o material, sua 

utilização em sala de aula e sua aprendizagem. Conduzindo esta investigação, desenvolvo 

minha capacidade de observar e conhecer cada aluno, levo em consideração as representações 

figurativas que trazem para este trabalho, permito-me ser surpreendida por suas percepções, 

respeito as suas confusões, além de minha própria e assumo meus erros. 

 O processo de reflexão apresentado por Schön (1992) foi utilizado durante e 

posteriormente ao trabalho com a unidade didática em classe. No decorrer da utilização da 

unidade em sala de aula, estive envolvida na reflexão-na-ação, pois em vários momentos tive 

que tomar decisões sobre como proceder com o material, de que maneira abordar os assuntos 

pertinentes, que organização propor para a realização das atividades e que formas usar para 

mediar o conhecimento. Após esse período, quando da análise e interpretação dos dados e da 

escrita da dissertação, utilizei a reflexão-sobre-a-ação, pois olhei retrospectivamente o 

material e sua implementação, buscando compreender os eventos e os significados atribuídos 

a eles, na visão dos alunos, em minha visão e do ponto de vista teórico. 

 Na seqüência, dedico algumas páginas a outro aporte teórico desta investigação: a 

visão sócio-histórico-cultural de ensino-aprendizagem. 

 

1.2 A visão sócio-histórico-cultural de ensino-aprendizagem 

 

Algumas visões teóricas orientam a compreensão do processo de ensino-aprendizagem 

de uma língua estrangeira. A teoria behaviorista, por exemplo, entende o processo de ensino-

aprendizagem como aquisição de novos hábitos lingüísticos e tem como foco o ensino e o 
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professor. A visão cognitivista, por sua vez, focaliza o aluno e as estratégias por ele utilizadas 

para construir sua aprendizagem. Já na concepção sócio-histórico-cultural, uma das bases 

teóricas desta pesquisa, o foco passa a ser a interação. 

 Nessa última visão, a natureza da aprendizagem é sociointeracional, o que significa 

que aprender é uma forma de estar no mundo social com alguém, em um contexto histórico, 

cultural e institucional (Brasil, 1998:57). Essa abordagem indica que a aprendizagem ocorre 

mediante a interação entre as pessoas envolvidas no processo de ensino-aprendizagem. Lev 

Vigotski é um dos maiores precursores da concepção sócio-histórico-cultural. 

 Em sua teoria, Vigotski (1930/1998:115) defende que a aprendizagem
11

 humana 

pressupõe uma natureza social específica e um processo através do qual as crianças 

penetram na vida intelectual daquelas que as cercam. Suas pesquisas comprovaram que o 

desenvolvimento das funções superiores é de natureza social e cultural, ou seja, depende da 

cooperação e interação com os adultos e da aprendizagem (Vigotski, 1934/2005:130). 

 A fim de inserir seus estudos acerca da relação entre desenvolvimento e aprendizagem 

num contexto mais amplo, Vigotski apresenta e questiona três teorias diferentes que buscam 

responder essa questão. A primeira teoria, explica Vigotski (1934/2005:117), acredita que o 

desenvolvimento e a aprendizagem são independentes entre si; a segunda teoria, de acordo 

com Vigotski (1934/2005:119), identifica o processo de desenvolvimento e o processo de 

aprendizagem; e a terceira teoria, o autor (Vigotski, 1934/2005:119) argumenta, tenta 

reconciliar as duas teorias anteriores, evitando as suas deficiências. 

 Ao contrário dessas concepções sobre a relação entre desenvolvimento e 

aprendizagem nas crianças, Vigotski (1934/2005:126) salienta que a aprendizagem 

geralmente precede o desenvolvimento. O autor complementa argumentando que  

embora a aprendizagem esteja diretamente relacionada ao curso do 

desenvolvimento da criança, os dois nunca são realizados em igual medida ou 

em paralelo. O desenvolvimento nas crianças nunca acompanha a 

aprendizagem escolar da mesma maneira como uma sombra acompanha o 

objeto que a projeta. (Vigotski, 1930/1998:119) 

 É importante esclarecer que na afirmação, segundo Vigotski, de que a aprendizagem 

geralmente precede o desenvolvimento, não está implícita uma relação temporal entre os dois 

                                                             
11 A tradução da obra consultada (Vigotski, 1930/1998:115) apresenta a palavra aprendizado, porém 

considerando que Vigotski refere-se ao processo, compreendo que a melhor tradução seria aprendizagem. 
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processos. Preceder, conforme explicam Newman e Holzman (2002:166, 167), significa 

conduzir; a aprendizagem conduz o desenvolvimento, um não existe sem o outro, ainda que 

não da mesma maneira, um completa o outro. 

Vigotski (1930/1998:118) advoga que apesar da aprendizagem não ser 

desenvolvimento, quando adequadamente organizada resulta em desenvolvimento mental e 

põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam 

impossíveis de acontecer. Esses processos de desenvolvimento internos, despertados pela 

aprendizagem,  

são capazes de operar somente quando a criança interage com pessoas em seu 

ambiente e quando em cooperação com seus companheiros. Uma vez 

internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições do 

desenvolvimento independente da criança. (Vigotski, 1930/1998:117, 118)   

 Essa última citação de Vigotski vem confirmar e evidenciar ainda mais a grande 

relevância da interação para a teoria sócio-histórico-cultural. A interação da criança com os 

adultos, com seus colegas ou com o meio, é o que permitirá não apenas sua aprendizagem e 

aprimoramento de suas habilidades cognitivas, mas também sua auto-regulação e autocontrole 

(Newman & Holzman, 2002:94), passando, então, a ser capaz de realizar as atividades sem a 

cooperação de outros, ou seja, ela terá alcançado um desenvolvimento interno independente.  

Para Vigotski (1930/1998:111), a aprendizagem deve ser combinada de alguma 

maneira com o nível de desenvolvimento da criança. O teórico (Vigotski, 1934/2005:130) 

enfatiza que o único tipo positivo de aprendizagem é aquele que caminha à frente do 

desenvolvimento, servindo-lhe de guia, voltado não tanto para as funções já maduras, mas 

principalmente para as funções em amadurecimento. 

 Por conta do processo de desenvolvimento progredir mais lentamente e atrás do 

processo de aprendizagem, é que surgem as zonas de desenvolvimento proximal; outro 

aspecto teórico relevante para esta pesquisa. 

Para compreender o conceito de zona de desenvolvimento proximal, doravante ZDP, 

primeiramente, é necessário conhecer os dois níveis de desenvolvimento propostos por 

Vigotski (1930/1998:111). 

O primeiro nível, chamado nível de desenvolvimento real, caracteriza o 

desenvolvimento mental retrospectivamente e define as funções mentais da criança que já 
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amadureceram, ou seja, os resultados de certos ciclos de desenvolvimento já finalizados; 

aquilo que uma criança consegue fazer independentemente corresponde ao seu nível de 

desenvolvimento real. 

O segundo nível, chamado nível de desenvolvimento potencial, caracteriza o 

desenvolvimento mental prospectivamente e define as funções mentais da criança que ainda 

não amadureceram, mas que estão em processo de maturação (Vigotski, 1930/1998:113). 

Aquilo que uma criança consegue fazer com a ajuda de adultos ou em cooperação com outras 

crianças corresponde ao seu nível de desenvolvimento potencial. 

Vigotski (1930/1998:112) define a ZDP como  

a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de 

um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. 

 De acordo com o autor, a ZDP permite delinear o desenvolvimento da criança, 

propiciando o acesso tanto ao desenvolvimento já atingido, quanto ao que ainda se encontra 

em amadurecimento. Vigotski (1930/1998:113) enfatiza  

que aquilo que é a zona de desenvolvimento proximal hoje, será o nível de 

desenvolvimento real amanhã – ou seja, aquilo que uma criança pode fazer 

com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã. 

Entretanto, o nível de desenvolvimento potencial da criança não é ilimitado. Conforme 

esclarecem Newman e Holzman (2002:72, 73) a criança poderá realizar atividades mais 

complexas por meio da interação com os outros, porém, ainda que seja auxiliada, não será 

capaz de realizar uma atividade que requeira capacidades que estejam além de seu nível de 

desenvolvimento potencial. 

Visando a uma compreensão plena do conceito de ZDP, Vigotski (1930/1998:114) 

sugere também que se reavalie o papel da imitação no processo de aprendizagem. Na ZDP, a 

imitação não é interpretada como um comportamento mecânico que nada transforma, pelo 

contrário, é o que torna possível o desenvolvimento das capacidades da criança em virtude de 

fazer o que ainda não consegue fazer (Newman & Holzman, 2002:170), a imitação constitui-

se, então, como o primeiro passo para que a criança consiga realizar as atividades por conta 

própria. 
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Tendo em vista o conceito de ZDP e o papel da imitação, mais uma vez a relevância 

da interação torna-se óbvia na teoria sócio-histórico-cultural. Vigotski (1930/1998:75) explica 

que a origem de todas as funções superiores está na interação entre as pessoas; todas essas 

funções aparecem duas vezes no desenvolvimento da criança, primeiro, no nível social, entre 

as pessoas (interpsicológico), e depois, no nível individual, no interior da criança 

(intrapsicológico).  

Em sala de aula, essa interação, em seu nível interpsicológico, pode ocorrer entre o 

professor e os alunos ou entre os próprios alunos; no nível intrapsicológico, a interação pode 

ser do aluno consigo mesmo, ou ainda entre o aluno e o material didático. Nessa abordagem, é 

preciso que o professor crie situações que propiciem o uso das diferentes formas de interação, 

tanto no nível social quanto individual; seria relevante despertar uma atitude colaborativa 

entre os alunos, possibilitar a resolução conjunta de problemas, porém sem deixar de enfatizar 

a importância do desenvolvimento cognitivo individual. 

A unidade didática estudada nesta pesquisa está embasada no conceito de ZDP e na 

interação, uma vez que cria uma situação na qual, em princípio, o aluno estuda a estrutura das 

propagandas escritas em inglês com o auxílio do professor e dos outros alunos, que 

representam o par mais competente; posteriormente, tem a oportunidade de aprofundar os 

conhecimentos sobre a estrutura do texto, interagindo consigo mesmo e com o material; e ao 

término da unidade, é capaz de produzir uma propaganda escrita em colaboração com seus 

colegas. Portanto, todo o trabalho com a unidade é realizado possibilitando as diferentes 

formas de interação elucidadas acima. 

Outro aspecto da teoria sócio-histórico-cultural relevante para este estudo, também 

relacionado ao conceito de interação, é a mediação. 

A mediação é definida por Lantolf e Thorne (2006:79) como 

o processo pelo qual os humanos empregam artefatos, conceitos e atividades 

culturalmente construídos para regular (ou seja, ganhar controle voluntário e 

transformar) o mundo material ou o seu próprio mundo e a atividade mental e 

social de cada um
12

.  

                                                             
12 […] the process through which humans deploy culturally constructed artifacts, concepts, and activities to 

regulate (i.e. gain voluntary control over and transform) the material world or their own and each other’s social 

and mental activity (Lantolf &Thorne, 2006:79). 
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Ainda, para Vigotski, segundo Lantolf e Appel (1994:6), a função mediadora de 

artefatos culturalmente construídos, como a linguagem, torna possível a transformação de 

processos elementares em processos de ordem superior. 

No âmbito desta pesquisa, a linguagem, como instrumento de mediação, tem grande 

valor. Lantolf e Thorne (2006:79) advogam que a linguagem é o principal, porém não 

exclusivo, instrumento de mediação que os humanos empregam para pensar
13

. Os autores 

ainda ressaltam que é essencial ter em mente que a atividade lingüística não é interpretada 

como um equivalente do pensamento; mas sim um meio de regular o processo do 

pensamento
14

. 

Lantolf e Thorne (2006:64, 67, 69) argumentam que não há nenhuma ação humana 

que não seja mediada e defendem que os instrumentos de mediação são históricos, de 

natureza social e dialéticos. 

Os autores explicam (Lantolf & Thorne, 2006:65) que os instrumentos de mediação 

são históricos, ou seja, podem ser reinventados ao longo do tempo, pois nem sempre são 

utilizados com a finalidade para as quais foram criados. Mediante a utilização constante dos 

instrumentos, novas e mais complexas maneiras de utilizá-los podem surgir; isso significa que 

os indivíduos não escolhem instrumentos prontos para utilizar, pelo contrário, eles modelam e 

usam os instrumentos de acordo com suas necessidades. 

A natureza social dos instrumentos de mediação deve-se ao fato de eles conectarem 

múltiplos propósitos e múltiplos participantes
15

 (Lantolf & Thorne, 2006:67). Lantolf & 

Thorne (2006:68, 69) esclarecem que um artefato ou conceito em si não é um instrumento de 

mediação; o seu uso, repetidas vezes, é o que o transforma em um instrumento. Na medida em 

que o uso, o material e as qualidades dos instrumentos de mediação mudam, novas práticas 

individuais ou coletivas podem ser desenvolvidas. 

Por fim, Lantolf e Thorne (2006:69) relatam que os instrumentos de mediação são 

dialéticos, no sentido que podem ser externos ou internos ao indivíduo. Por exemplo: quando 

pretendemos elaborar um discurso, podemos utilizar instrumentos externos de mediação como 

                                                             
13 […] primary, though not exclusive, meditational means humans deploy for thinking (Lantolf &Thorne, 

2006:79). 
14 It is essential to keep in mind that languaging activity is not construed as the equivalent of thinking; rather it 

is a means of regulating the thinking process (Lantolf &Thorne, 2006:79). 
15 [...] they connect multiple purposes and multiple participants (Lantolf &Thorne, 2006:67). 
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o papel e a caneta para organizar nossas idéias; ou podemos utilizar apenas instrumentos 

internos como a nossa imaginação e criatividade. 

 O conceito de mediação é importante para a presente pesquisa, pois ao longo do 

trabalho com a unidade didática em foco, além de utilizar a linguagem para se comunicar, o 

aluno também se depara com outros instrumentos de mediação, como, por exemplo: as 

propagandas de televisão, as propagandas escritas, a cruzadinha, as explicações gramaticais, a 

busca de informações em outras fontes de pesquisa e a retomada de conteúdos pertinentes 

para a elaboração da propaganda escrita em inglês. 

 Uma vez que, na teoria sócio-histórico-cultural, para aprender e desenvolver-se é 

preciso que haja interação, faz-se necessário lançar mão de instrumentos que medeiem essa 

interação. Todos os instrumentos de mediação, mencionados no parágrafo anterior, são 

utilizados a fim de possibilitar alguma forma de interação, seja dos alunos com a professora, 

entre os alunos, do aluno consigo mesmo ou ainda do aluno com o material didático. 

 Na próxima seção deste capítulo, apresento alguns aspectos teóricos discutidos nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Estrangeira (Brasil, 1998) que foram 

considerados na elaboração da unidade didática em estudo, e que, portanto, embasam esta 

pesquisa. 

 

1.3 Os Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Estrangeira 

 

Após a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 (Brasil, 

1996), que restaurou a Língua Estrangeira como disciplina obrigatória, surgiu a necessidade 

de se criar um documento com vistas a discutir o que significa aprender e ensinar uma língua 

estrangeira. Foram criados, então, os Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Estrangeira 

(Brasil, 1998), não com caráter prescritivo, mas com o objetivo de restaurar o papel da 

Língua Estrangeira na formação educacional (Brasil, 1998:19). 

Visando alcançar esse objetivo, o documento pretende ser uma fonte de referência que 

desperte discussões, possibilite as adaptações exigidas por cada contexto e promova uma 
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prática reflexiva que leve os educadores a tomarem uma posição sobre o que seja ensinar e 

aprender uma língua estrangeira nas escolas brasileiras. 

Segundo os próprios PCN-LE (Brasil, 1998:24-25), seus temas centrais são a 

cidadania, a consciência crítica em relação à linguagem e os aspectos sociopolíticos da 

aprendizagem de Língua Estrangeira. Para que fosse possível a discussão de tais temas no 

documento, foi necessário estabelecer duas bases teóricas: a natureza sociointeracional da 

linguagem e do processo de aprendizagem. 

Os PCN-LE (Brasil, 1998:27) explicam que a linguagem é de natureza 

sociointeracional, pois ao se envolverem em uma interação tanto escrita quanto oral, as 

pessoas o fazem para agirem no mundo social em um determinado momento e espaço, 

levando em consideração seu interlocutor, seja ele a quem se dirigem ou quem se dirigiu a 

elas. Os PCN-LE ainda mencionam que todo encontro interacional é marcado pela 

instituição, pela cultura e pela história. 

Portanto, quem usa a linguagem, não o faz de forma impensada e ingênua; ao 

utilizarmos a linguagem, escolhemos nossas palavras de acordo com as pessoas com as quais 

estamos interagindo e também em concordância com o ambiente, cultura e momento histórico 

no qual estamos inseridos. 

Quanto à natureza sociointeracional da aprendizagem, os PCN-LE (Brasil, 1998:57) 

defendem que aprender é uma forma de estar no mundo social com alguém, em um contexto 

histórico, cultural e interacional. Dessa forma, o foco da aprendizagem deixa de ser apenas o 

professor, ou apenas o aluno e sua aprendizagem; passa a ser a prática social, que envolve a 

interação entre o aluno e o professor, entre os próprios alunos ou entre o aluno e os conteúdos. 

Esse processo de aprendizagem, mediado pela interação, vai levar à construção de um 

conhecimento conjunto entre o aluno e o professor ou um colega (Brasil, 1998:58). 

A unidade didática que focalizo nesta pesquisa, apóia-se nas concepções 

sociointeracionais de linguagem e de aprendizagem explicitadas acima. Em relação à 

concepção sociointeracional de linguagem, quando os alunos são solicitados a produzirem 

uma propaganda escrita em inglês, possibilita-se o uso da linguagem para agir no mundo 

social; utilizando a língua os alunos terão a oportunidade de produzir um texto relacionado à 

vida real, essa produção levará em conta o público para o qual escrevem, as razões pelas quais 
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escrevem, o que, quando e como escrevem. É válido ressaltar também que a produção dos 

alunos será marcada pela instituição, cultura e história nas quais estão inseridos, uma vez que 

suas propagandas irão refletir aspectos da instituição, a escola; evidenciarão aspectos culturais 

de sua vida cotidiana; e serão realizadas com base nas experiências que já tiveram. 

No que tange à concepção sociointeracional da aprendizagem, as atividades propostas 

na unidade didática estão inseridas em um contexto histórico e cultural específicos e 

propiciam a interação entre os alunos e a professora, entre os próprios alunos e entre o aluno e 

o material. A unidade visa à construção de conhecimento por parte de todos os participantes 

do processo e utiliza-se da interação entre eles para atingir seu objetivo. 

A seguir, apresento três pontos elencados nos PCN-LE (Brasil, 1998) que 

fundamentam esta pesquisa e estão diretamente relacionados à unidade didática: os três tipos 

de conhecimento (sistêmico, de mundo e de organização textual); a compreensão escrita; e a 

produção escrita. 

 

1.3.1 O conhecimento sistêmico, o conhecimento de mundo e o conhecimento de 

organização textual
16

 

  

Os PCN-LE (Brasil, 1998:29) advogam que as pessoas utilizam três tipos de 

conhecimento – sistêmico, de mundo e de organização textual – para construir significados de 

natureza sociointeracional. São esses conhecimentos que compõem a competência 

comunicativa do aluno e o preparam para o engajamento discursivo (Brasil, 1998:29); este, 

por sua vez, é entendido como a capacidade de se envolver e envolver outros no discurso 

(Brasil, 1998:19). Em uma interação, os interlocutores projetam esses conhecimentos na 

construção do significado (Brasil, 1998:32) tanto para conseguirem se comunicar, quanto 

para saber o que esperar do discurso. Logo, os significados não estão nos textos; são 

construídos pelos participantes do mundo social: leitores, escritores, ouvintes e falantes 

(Brasil, 1998:32).  

                                                             
16 Os Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Estrangeira tratam desses três tipos de conhecimento nessa 

ordem: conhecimento sistêmico, conhecimento de mundo e conhecimento da organização textual (Brasil, 

1998:29) 
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Uma vez que, para atingir a competência comunicativa, o aluno precisa articular e 

integrar os três tipos de conhecimento, é conveniente que, em sala de aula, o conhecimento 

sistêmico, o conhecimento de mundo e o conhecimento da organização textual sejam 

trabalhados e desenvolvidos priorizando essa articulação. As atividades que compõem os 

materiais podem enfatizar um ou outro tipo de conhecimento, porém sem deixar que os 

demais tipos estejam presentes e também sejam abordados e desenvolvidos.  

Nos próximos parágrafos, discuto aspectos pertinentes a cada um dos três tipos de 

conhecimento, separadamente; o faço dessa forma apenas com a finalidade de simplificar o 

entendimento acerca de cada um deles. 

 De acordo com os PCN-LE (Brasil, 1998:29), o conhecimento sistêmico refere-se aos 

diferentes níveis da organização lingüística que as pessoas utilizam quando produzem 

enunciados, por exemplo: conhecimentos sintáticos, morfológicos, léxico-semânticos e 

fonético-fonológicos. É esse tipo de conhecimento que nos permite fazer escolhas gramaticais 

adequadas no momento da comunicação, escrita ou falada, e também que nos ajuda a 

compreender os enunciados a que somos expostos. 

 Durante o trabalho com o conhecimento sistêmico em sala de aula, o aluno encontrará 

pontos de convergências e divergências entre a língua materna e a língua estrangeira (Brasil, 

1998:33). A aprendizagem pode tornar-se mais fácil se o professor possibilitar que o aluno se 

apóie nas convergências entre o conhecimento sistêmico que ele já possui sobre sua língua e a 

língua estrangeira. Dessa forma, o aluno poderá engajar-se no discurso mais facilmente, 

percebendo que a linguagem é uma prática social, por meio da qual agimos no mundo. 

 O conhecimento de mundo, conforme os PCN-LE (Brasil, 1998:29-30), refere-se ao 

conhecimento convencional que as pessoas têm sobre as coisas do mundo, isto é, seu pré-

conhecimento do mundo, construído ao longo de suas experiências de vida e armazenado na 

memória. O engajamento discursivo, ou seja, a capacidade que deve ser desenvolvida nos 

alunos de se envolver e envolver os outros no discurso, pode ser dificultado pela ausência de 

conhecimento prévio sobre o tema a ser tratado. Portanto, é muito importante que os alunos 

estejam familiarizados com os temas a serem discutidos e trabalhados em classe. Isso poderá, 

inclusive, ajudar a compensar a ausência de conhecimento sistêmico da parte do aluno, além 

de fazê-lo sentir-se mais seguro para começar a arriscar-se na língua estrangeira (Brasil, 

1998:33). 
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 Para os PCN-LE (Brasil, 1998:33), uma das grandes contribuições da aprendizagem 

de Língua Estrangeira reside na possibilidade de alargar os horizontes conceptuais do aluno, 

ou seja, expandir seus conhecimentos, expondo-o a outras visões de mundo, a outros modos 

de viver a vida social e política, à possibilidade de reconhecer outras experiências humanas 

diferentes como válidas (Brasil, 1998:30). 

 O terceiro tipo de conhecimento projetado na construção dos significados, segundo os 

PCN-LE (Brasil, 1998:31), é o conhecimento da organização textual, caracterizado pelo 

conhecimento que o usuário de uma língua tem sobre as rotinas interacionais que as pessoas 

usam para organizar a informação em textos orais e escritos. Esse conhecimento também 

pode ser chamado de intertextual e é de natureza convencional. 

 Quando nos envolvemos em uma interação, escrita ou oral, acionamos esse tipo de 

conhecimento para organizar a informação de maneira adequada à situação. Também, diante 

de uma tarefa de compreensão de um texto oral ou escrito, utilizamos nosso conhecimento 

intertextual como leitores ou ouvintes. O conhecimento da organização textual também pode 

facilitar o engajamento discursivo, em outras palavras, pode aumentar a autopercepção do 

aluno como ser humano e como cidadão (Brasil, 1998:15), permitindo que ele aja no mundo 

social, portanto, é viável que o professor parta de textos com os quais os alunos estejam 

familiarizados para, posteriormente, expô-los a novas formas de organizar textos orais e 

escritos. 

Os PCN-LE (Brasil, 1998:34-35) ressaltam ainda que, em sala, além da ênfase na 

articulação dos três tipos de conhecimento, eles também devem ser trabalhados de maneira 

consciente para os alunos, pois por meio da consciência desses conhecimentos e de sua 

relevância para a aprendizagem, a Língua Estrangeira poderá ajudar na educação lingüística 

do aluno como um todo e também possibilitar que ele perceba a linguagem como um 

fenômeno social de natureza sociointeracional. 

A unidade didática em estudo articula os três tipos de conhecimento; porém, no início, 

enfatiza o conhecimento de mundo; posteriormente, prioriza o conhecimento da organização 

textual; em seguida, foca o conhecimento sistêmico e, por fim, para produzir a propaganda 

escrita, os alunos integram os três tipos de conhecimento. É preciso ressaltar que algumas 

seções da unidade enfatizam determinados tipos de conhecimento, entretanto, os demais tipos 

permanecem presentes, são abordados e desenvolvidos concomitantemente. 
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Essa seqüência na ênfase a cada tipo de conhecimento – de mundo, da organização 

textual e sistêmico – promove o desenvolvimento do aluno perante o tema estudado, a 

propaganda escrita. Iniciar as atividades focalizando o conhecimento de mundo do aluno 

permite que ele tenha os primeiros contatos com o tema, baseado em experiências que já teve 

ou em estudos que já realizou; é uma maneira de fazer com que o aluno relacione os 

conhecimentos que possui com aqueles que está prestes a construir. 

Em seguida, quando o conhecimento da organização textual é priorizado, como o 

aluno teve o seu conhecimento acerca do assunto, trazido à tona, as atividades parecem ser 

compreendidas mais facilmente. Nessa etapa, novamente, primeiro a unidade traz perguntas 

que evocam os conhecimentos que os alunos já possuem sobre das propagandas, depois esses 

conhecimentos são aprofundados e o aluno tem a possibilidade de ampliar o que sabe com 

relação à estrutura das propagandas escritas. 

Posteriormente, o conhecimento sistêmico é priorizado. Nessa fase, a unidade busca 

ampliar o vocabulário de adjetivos que o aluno possui, além de apresentar e desenvolver os 

conhecimentos sobre as formas comparativa e superlativa dos adjetivos; esses elementos 

sistêmicos são trabalhados porque aparecem em propagandas escritas, com a função de ajudar 

a convencer o consumidor a comprar o produto, portanto são relevantes para o tema. Embora 

o conhecimento sistêmico seja enfocado na terceira e quarta seções, ele também permeia as 

demais partes da unidade, visto que freqüentemente os alunos precisam utilizá-lo para 

compreender vocábulos e estruturas que desconhecem. 

Na última atividade proposta pela unidade didática, a produção da propaganda escrita, 

os alunos precisam: mobilizar os conhecimentos de mundo que têm com relação ao tema; 

resgatar os conhecimentos que construíram a respeito da estrutura das propagandas escritas; e 

utilizar o conhecimento sistêmico relacionado ao assunto. Dessa forma, a seção intitulada 

Final task promove a articulação e junção dos três tipos de conhecimento trabalhados ao 

longo do material. 

A seguir, apresento o posicionamento dos Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua 

Estrangeira (Brasil, 1998) acerca das duas habilidades enfocadas na unidade didática: a 

compreensão e a produção escrita. 
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1.3.2 Compreensão e produção escrita 

 

Os PCN-LE (Brasil, 1998:20-21) apresentam algumas razões para justificar a ênfase 

no ensino da compreensão escrita nas escolas: relevância para a educação formal; utilidade no 

contexto social imediato dos alunos; colaboração para o desempenho do aluno como leitor em 

língua materna; e as condições existentes na maioria das salas de aula. Entretanto, a intenção 

dos PCN-LE (Brasil, 1998) não é difundir o ensino da compreensão escrita em detrimento das 

demais habilidades comunicativas, apenas, analisando as atuais circunstâncias, o documento 

sugere que tal habilidade poderia ocupar um papel central no ensino de língua estrangeira. 

Os excertos do documento abaixo deixam claro que, o trabalho com a compreensão 

escrita não é apresentado como uma sugestão mais fácil; e ainda defendem que, conforme as 

condições e os objetivos de cada contexto, as outras habilidades, compreensão oral e produção 

oral e escrita, podem ser incluídas nas aulas: 

Isso não quer dizer, contudo, que dependendo dessas condições, os objetivos 

não possam incluir outras habilidades, tais como compreensão oral e produção 

oral e escrita... Portanto, o foco na leitura não é interpretado aqui como 

alternativa mais fácil e nem deve comprometer decisões futuras de se envolver 

outras habilidades comunicativas. (Brasil, 1998:21) 

Tendo como pano de fundo a natureza sociointeracional da linguagem e da 

aprendizagem, os PCN-LE (Brasil, 1998:89) explicam que compreender envolve crucialmente 

a percepção da relação interacional entre quem fala, o que, para quem, por que, quando e 

onde e completam enfatizando que os resultados da compreensão podem ser variados, uma 

vez que na interação estão envolvidas pessoas diferentes, com propósitos e conhecimentos de 

mundo distintos. 

No processo de aprendizagem da leitura, os três conhecimentos desempenham 

diferentes papéis. O conhecimento de mundo tem um papel primordial, pois, ao ler, o aluno 

cria hipóteses sobre o significado que está construindo com base em seu pré-conhecimento; o 

conhecimento da organização textual tem a função de facilitar a leitura ao indicar para o 

aluno como a informação está organizada no texto; e o conhecimento sistêmico contribui 

para a ativação e a confirmação das hipóteses que o aluno está elaborando (Brasil, 1998:90). 
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Os PCN-LE (Brasil, 1998:90) enfatizam a grande relevância do conhecimento de 

mundo do aluno para a aprendizagem de leitura. Para que o engajamento discursivo do leitor-

aluno seja facilitado, o conhecimento de mundo e o conhecimento textual que o aluno possui 

como usuário da Língua Portuguesa devem ser privilegiados. Faz-se necessária e útil a 

exploração do conhecimento prévio do aluno e também de outros elementos, além do texto 

escrito, tais como as ilustrações, gráficos, tabelas, que possam colaborar na construção do 

significado. 

O trabalho realizado com a compreensão escrita na unidade didática utilizada nesta 

pesquisa envolve os três tipos de conhecimento, possibilita a percepção da relação 

interacional por trás do texto e privilegia os conhecimentos que os alunos já possuem quanto 

ao tema estudado. As propagandas escritas apresentadas no material veiculam produtos com 

os quais a maioria dos adolescentes tem contato em seu cotidiano. Além disso, as ilustrações e 

cores presentes nas propagandas também são exploradas.  

No que tange à produção escrita, assim como no processo de compreensão, quando as 

pessoas produzem um texto, além de considerarem o assunto sobre o qual estão escrevendo, 

elas ainda devem levar em conta para quem, por que, onde e quando estão escrevendo. 

Segundo os PCN-LE (Brasil, 1998:97), essas considerações se refletem nos textos produzidos 

e nas expectativas das pessoas envolvidas, que estão cultural, institucional e historicamente 

situadas. 

O documento (Brasil, 1998:97) advoga que tanto a produção de textos escritos, quanto 

orais ocasiona o uso do conhecimento de mundo, da organização da informação em tipos de 

texto e de elementos sistêmicos. No entanto, a escrita tende a exigir mais planejamento do 

que a produção oral, uma vez que o interlocutor está ausente. É preciso que o escritor preveja 

as possíveis dificuldades que o leitor encontrará para construir significado e exponha suas 

idéias de maneira mais clara e detalhada. 

 Dois posicionamentos aparecem fortemente marcados nos PCN-LE no que tange à 

produção escrita. Um deles diz respeito à necessidade de se traçar metas realistas para a 

produção escrita (Brasil, 1998:99); o que se torna possível, quando as condições em que se 

desenvolve a aprendizagem são observadas, as etapas didáticas são definidas e as ferramentas 

apropriadas são escolhidas. O outro posicionamento defende que não convém solicitar que o 
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aluno produza um texto escrito em Língua Estrangeira sem o prévio conhecimento do seu 

processo de produção/circulação (Brasil, 1998:101). 

 Os PCN-LE (Brasil, 1998:99) ainda defendem que na produção escrita  

é preciso que haja uma relação de possibilidade real de existência da tarefa e o 

seu resultado, isto é, que a solicitação de produção escrita ao aluno deixe clara 

a situação de comunicação: quem escreve, com que finalidade, para quem, de 

modo que necessidades e desejos possam vir a ser expressos. 

 As motivações para escrever, o incentivo à criatividade, o trabalho em grupo e o papel 

do professor na visão sócio-histórico-cultural são outros elementos que ganham destaque 

quando da solicitação de uma produção escrita em sala de aula. 

 A produção escrita, solicitada no material didático em estudo, contempla os 

posicionamentos dos PCN-LE, uma vez que se configura como uma meta realista; constitui-se 

como uma tarefa que existe no mundo real; tem clareza acerca da situação de comunicação 

proposta, ou seja, o que se produz, para quem, por que, onde, quando, com qual finalidade; e 

incentiva a criatividade e o trabalho em grupo. 

Após ter finalizado a discussão de aspectos relevantes para esta pesquisa, presentes 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Estrangeira (Brasil, 1998), passo, na seção 

seguinte, a desenvolver alguns conceitos sobre material didático, principalmente aqueles 

relacionados com sua produção e avaliação. 

 

1.4 Desenvolvimento e avaliação de material didático 

  

Antes de discutir critérios para elaboração e avaliação de material didático, julgo ser 

apropriado, atentar-me um pouco sobre o que dizem alguns autores acerca do que pode ser 

considerado um material didático. Tanto Dudley-Evans & St John (1998:170), quanto Graves 

(2000:150) afirmam que os materiais didáticos podem ser de papel, como os livros-texto, 

textos, figuras, folhas de atividades e também podem ser outros tipos de recursos como áudio, 

vídeo, transparências, computadores e objetos reais, quando utilizados para fins didáticos. 

Enfim, para esses autores, todo recurso que o professor ou o aluno utilizam a fim de facilitar a 

aprendizagem da língua pode ser considerado um material didático. 
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 Dudley-Evans & St John (1998:171) defendem que, sendo um suporte para a 

aprendizagem, os materiais precisam ser confiáveis, ou seja, funcionarem, serem consistentes 

e terem um padrão possível de ser reconhecido
17

. Os autores ainda argumentam que os 

materiais devem possibilitar que os alunos reflitam sobre e usem a linguagem. Dudley-Evans 

& St John (1998:172) advogam que os materiais que visam estimular e motivar os alunos 

devem apresentar as seguintes características: 

 ser desafiador, porém alcançável; 

 oferecer novas idéias e informações, ao mesmo tempo, ser baseado no conhecimento e 

experiência dos alunos; 

 promover a diversão e a criatividade; 

 oferecer razões para comunicar-se; e  

 ter clareza no propósito e conexão com a realidade dos alunos
18

. 

Graves (2000:149) afirma que o processo de desenvolvimento de materiais é como um 

planejamento por meio do qual um professor cria unidades e lições com vistas a alcançar os 

objetivos do curso. Para a autora (Graves, 2000:166), as decisões tomadas durante esse 

processo têm suas raízes na experiência, entendimento e crenças de quem o realiza
19

. Graves 

(2000:150) complementa sua visão sobre o desenvolvimento de material didático, 

argumentando que ele implica a criação, escolha, adaptação e organização de conteúdos a 

serem trabalhados, materiais e atividades a serem utilizados, de maneira que os objetivos 

sejam atingidos. 

Relacionando a questão do uso de materiais didáticos e a aula de língua estrangeira, 

Dudley-Evans & St John (1998:171) alegam que os materiais têm um papel crucial na 

exposição dos alunos à nova língua, o que implica que os materiais precisam apresentar a 

                                                             
17 [...] materials need to be reliable, that is, to work, to be consisting and to have some recognisable pattern 

(Dudley-Evans & St John, 1998:171). 
18 […] to be challenging yet achievable; to offer new ideas and information whilst being grounded in the 

learners’ experience and knowledge; to encourage fun and creativity; […] offer something new, a reason to 

communicate, […] The purpose and the connection to the learners’ reality need to be clear (Dudley-Evans & St 
John, 1998:172). 
19 Decisions about developing materials are rooted in your beliefs, understandings, and experience (Graves, 

2000:166). 
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língua real, como ela é usada, e com toda extensão que os alunos necessitam
20

. Para 

maximizar a exposição à língua estrangeira, além de prover os alunos com materiais 

adicionais, o professor poderia desenvolver materiais que trouxessem instruções e enunciados 

escritos na língua alvo. 

Penso ser importante retomar, neste ponto do capítulo, que o material didático, objeto 

de estudo desta pesquisa, não se configura como um livro ou um material a ser utilizado ao 

longo de um ano letivo; mas sim uma unidade didática, composta por atividades relacionadas 

entre si, que articulam o conhecimento de mundo, conhecimento da organização textual e 

conhecimento sistêmico, com a finalidade de capacitar o aluno tanto para caracterizar o 

gênero
21

 estudado (a propaganda escrita) e os aspectos lingüísticos pertinentes a ele, quanto 

para a produção final, que consiste na criação de um produto e uma propaganda escrita. 

A unidade didática em estudo passou por um processo de desenvolvimento que, de 

acordo com os argumentos de Graves (2000:150) citados acima, contou com criação, escolha, 

adaptação e organização de conteúdos a serem trabalhados, materiais a serem utilizados, 

atividades a serem desenvolvidas, sempre visando alcançar os objetivos da unidade. O 

material didático estudado nesta pesquisa é composto por atividades impressas, figuras, 

vídeos e propagandas retiradas de revistas norte-americanas. 

Ainda, em conformidade com Dudley-Evans & St John (1998:171), a unidade didática 

busca desempenhar o seu papel na aula de língua estrangeira, pois apresenta a língua da 

maneira como a encontramos na vida real, trazendo textos autênticos que não foram escritos 

com fins didáticos, além de maximizar a exposição do aluno à língua inglesa, por meio de 

enunciados na língua alvo. 

 Após essas considerações sobre materiais didáticos e o seu processo de 

desenvolvimento, discuto alguns critérios para avaliação de material didático sugeridos por 

Cunningsworth (1984) e alguns fatores que, para Graves (1996, 2000), devem ser levados em 

conta no momento da elaboração de materiais. 

                                                             
20 Materials then play a crucial role in exposing learners to the language, which implies that the materials need 

to present real language, as it is used, and the full range that learners require (Dudley-Evans & St John, 

1998:171). 
21 Para Bakhtin (1992/2003:261-262), os gêneros são tipos de enunciados relativamente estáveis, elaborados por 
cada esfera de utilização da língua. Tais enunciados englobam o conteúdo temático, o estilo da linguagem e a 

construção composicional que, por sua vez, são determinados pelas especificidades de cada esfera de 

comunicação. 
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1.4.1 Critérios para produção e avaliação de materiais didáticos 

 

De acordo com Cunningsworth (1984:5-6), existem alguns princípios gerais, baseados 

em práticas positivas de ensino-aprendizagem de línguas
22

, que podem auxiliar na tarefa de 

avaliar materiais didáticos, apesar das várias abordagens e diferentes situações em que se 

encontram alunos e professores. Em resumo, esses princípios são: 

 Relacionar os materiais didáticos aos objetivos. Os materiais devem levar o aluno aos 

objetivos, ou seja, primeiramente é preciso decidir os objetivos e depois buscar 

materiais relacionados a eles; 

 Ter consciência sobre o uso da linguagem e selecionar materiais que possam contribuir 

para que o aluno utilize a língua efetivamente para seus próprios propósitos. Isso 

significa que o professor deveria saber como e em que situações o aluno utilizará a 

língua após o término do curso, focando, então, sua atenção no uso que cada indivíduo 

fará do que aprendeu em situações diversas; 

 Ter em mente as necessidades de aprendizagem dos alunos. Os materiais podem 

contribuir para tal, trazendo temas intelectualmente estimulantes, com os quais os 

alunos possam estar relacionados pessoalmente. Além disso, as necessidades 

emocionais também devem ser levadas em consideração, é importante que os alunos 

sejam encorajados e estimulados enquanto progridem; 

 Considerar a relação entre língua, o processo de aprendizagem e o aprendiz. Esses três 

aspectos são vitais no ensino-aprendizagem, portanto, não se pode enfatizar um deles 

demasiadamente e desprezar os demais. É necessário que haja um equilíbrio entre eles.  

Esses princípios são relevantes para o presente trabalho, pois conduzem a uma análise 

abrangente de um material didático. Cunningsworth não direciona a atenção do avaliador do 

material para aspectos pontuais e específicos, mas sim para aspectos com grande amplitude, 

relacionados entre si, que permitem que o avaliador tenha uma visão geral do material que 

avalia. Portanto, a contribuição dos critérios elencados por Cunningsworth para esta pesquisa, 

                                                             
22 O termo original utilizado por Cunningsworth (1984:5) é good language teaching practices; porém, no 

decorrer de seus argumentos, o autor não explica, nem tampouco exemplifica que práticas seriam essas. 
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reside na possibilidade de usá-los para criar novos questionamentos que, possivelmente, me 

levarão a uma compreensão geral ampla da unidade didática.   

Diferente de Cunningsworth, Graves (1996, 2000) contribui com vários aspectos que 

devem ser levados em consideração quando da elaboração de um material didático, porém não 

os apresenta como princípios ou critérios para avaliar esse material. No entanto, trago para 

esta investigação os aspectos comentados pela autora, pois por tratar de pontos sobre os quais 

se faz necessário refletir no momento da produção do material, entendo que é possível 

analisar um material didático buscando identificar se ele atende a esses quesitos ou não. 

Graves (2000:156) apresenta uma lista de considerações a serem feitas para 

desenvolver um material, que serão muito úteis para avaliar a unidade didática em estudo. O 

quadro apresentado pela autora conta com seis itens relevantes para a elaboração de material e 

algumas reflexões sobre cada um deles. As informações são apresentadas da seguinte 

maneira: 

  Figure 8.2: A List of Considerations for Developing Materials 

 
  

  
         

  

  
 

Learners 
   

Social Context 
 

  

  1.    make relevant to their experience 9.    provide intercultural focus   

  
 

and background 
  

10.    develop critical social awareness 

  2.    make relevant to their target needs 

    
  

  
 

(outside of class) 
   

Activity/Task Types   

  3.    make relevant to their affective needs 11.    aim for authentic tasks   

  
     

12.    vary roles and groupings   

  
 

Learning 

  

13.    vary activities and 
purposes   

  4.    engage in discovery, problem  

    
  

  
 

solving, analysis 

   
Materials 

 
  

  5.    develop specific skills and strategies 14.    authentic (texts, realia)   

  
     

15.    varied (print, visuals, audio, etc.) 

  
 

Language 

      
  

  6.    target relevant aspects (grammar,  

    
  

  
 

functions, vocabulary, etc.) 

     
  

  7.    integrate four skills of speaking,  

    
  

  
 

listening, reading, and 
writing 

     
  

  8.    use/understand authentic texts 

    
  

                      

Quadro original apresentado em Graves (2000:156) 

Quadro 1.1 – Lista de considerações para desenvolver materiais 
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 Observando o quadro de Graves, percebemos que a autora identifica seis aspectos 

importantes para a elaboração de material didático: aprendizes, aprendizagem, língua, 

contexto social, tipos de atividade/tarefa e materiais. Dessa forma, Graves sugere que a 

atenção seja direcionada para pontos específicos envolvidos na criação de um material, 

ficando a cargo dos elaboradores, a construção de uma visão geral do mesmo. 

 Com relação aos aprendizes, Graves (2000:156) parece levar muito em conta o que 

trazem para a sala de aula, e como utilizarão fora dela os conhecimentos construídos. A autora 

argumenta que os materiais didáticos deveriam ser relevantes para a experiência e 

conhecimento prévio dos alunos, para as necessidades que terão fora da sala de aula, bem 

como para suas necessidades afetivas. 

 No que tange à aprendizagem, Graves (2000:156) prioriza o desenvolvimento de 

habilidades e estratégias específicas, além da promoção do engajamento na descoberta, na 

solução de problemas e na análise. Essa aprendizagem, apresentada pela autora, evidencia um 

papel relevante e ativo para o aluno; o aprendiz não é mais aquele sujeito que recebe os 

conhecimentos, pelo contrário, está envolvido com as atividades propostas, utilizando 

habilidades e estratégias novas e que já possui a fim de construir conhecimentos.  

 Para Graves (2000:156), os conhecimentos lingüísticos a serem desenvolvidos ao 

longo de um material deveriam ser aqueles que apresentam aspectos relevantes da língua alvo, 

que integram as quatro habilidades (compreensão e produção escrita e oral), e que se utilizam 

de textos autênticos.  

 Quanto ao contexto social, Graves (2000:156) defende que os materiais didáticos 

deveriam ter foco intercultural e desenvolver a consciência social crítica dos alunos. 

Novamente, o aluno é colocado numa posição de agente, um sujeito que não apenas se 

envolve em atividades buscando o seu desenvolvimento, mas que também busca compreender 

os outros, outras culturas e, sobretudo, o mundo ao seu redor. 

 No que diz respeito aos tipos de atividade/tarefa presentes em um material, Graves 

(2000:156) evidencia a importância da autenticidade das atividades e a variação de sua forma 

e de seus propósitos. A autora valoriza, ainda, a variação dos papéis desempenhados pelos 

alunos, bem como as diferentes formas de agrupá-los. Portanto, é possível afirmar que na sala 

de aula sugerida por Graves, os alunos sempre deveriam estar envolvidos em tarefas reais, 
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variadas, com objetivos diferentes, além de poderem realizar tais atividades individualmente, 

em duplas, em grupos ou em conjunto com a professora. 

 Com relação aos materiais, mais uma vez, Graves (2000:156) enfatiza a relevância da 

variedade e da autenticidade. Para a autora, os materiais devem ser variados e autênticos, ou 

seja, não terem sido produzidos com fins didáticos. 

Além dos itens apresentados no quadro 1.1, que me servirão de base para elaborar 

alguns questionamentos a fim de avaliar a unidade didática utilizada nesta investigação, 

Graves também reforça outros aspectos a serem considerados na elaboração de material 

didático. Um deles, de grande importância para minha pesquisa, é a relevância de conhecer o 

contexto no qual o material será utilizado e também o contexto dos alunos para os quais o 

material será produzido. Graves (2000:16) advoga que um contexto no qual um material será 

trabalhado pode ser definido pelas pessoas envolvidas no processo, pelo tempo disponível, 

pelo ambiente físico, pelos recursos acessíveis, pela natureza do curso e pela instituição. A 

autora complementa (Graves, 2000:23) enfatizando que definindo o contexto e os desafios que 

ele apresenta, é possível colocar-se em uma posição de aproveitar as vantagens dos recursos 

do contexto e os próprios recursos internos de senso comum e criatividade
23

. 

 Com relação aos alunos, Graves (1996:26) defende ser preciso conhecê-los para então 

verificar se o material é apropriado para eles. A autora explica que ser apropriado inclui o 

conforto e familiaridade do aluno com o material, nível de língua, interesse e relevância
24

. 

 Em consonância com Graves, os PCN-LE (Brasil, 1998), além de valorizarem o 

conhecimento prévio dos alunos, também apresentam a caracterização dos aprendizes como 

uma das exigências que o trabalho com a língua estrangeira impõe ao professor. Quando da 

produção de um material didático, é necessário que o professor tenha clareza do público ao 

qual se dirige para que os temas e atividades propostos possam, não só utilizar-se dos 

conhecimentos que os alunos já possuem, mas também estimular e motivá-los. 

 Ainda, corroborando os argumentos de Graves a respeito da importância de conhecer a 

origem dos alunos, Freire (1996/2007:64) traz uma significante contribuição quando afirma: 

                                                             
23 By defining your context and the challenges it presents, you put yourself in a position to take advantage of the 
resources of the context and your own internal resources of common sense and creativity (Graves, 2000:23). 
24 Appropriateness includes student comfort and familiarity with the material, language level, interest, and 

relevance (Graves, 1996:26). 
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Não é possível respeito aos educandos, à sua dignidade, a seu ser formando-se, 

à sua identidade fazendo-se, se não se levam em consideração as condições em 

que eles vêm existindo, se não se reconhece a importância dos “conhecimentos 

de experiência feitos” com que chegam à escola. O respeito devido à dignidade 

do educando não me permite subestimar, pior ainda zombar do saber que ele 

traz consigo para a escola. 

 Todos esses elementos, os quais Graves (1996, 2000) argumenta que os elaboradores 

de um material didático devem analisar e considerar no momento da elaboração, são 

importantes para a presente pesquisa, pois servirão de auxílio para avaliar a unidade didática 

em estudo. Por meio da análise de alguns desses fatores, poderei explorar pontos bem 

específicos do material. Portanto, a contribuição dos elementos mencionados por Graves, para 

esta investigação, reside no aprofundamento da compreensão acerca da unidade didática, bem 

como sua relação com o aprendiz e seu contexto de vida; com a aprendizagem; com a língua; 

com o contexto social; com os tipos de atividade; e com os materiais utilizados.   

 Conhecendo tanto os princípios elencados por Cunningsworth (1984) quanto os pontos 

apresentados por Graves (1996, 2000), compreendo que os autores dialogam e são 

complementares entre si. Cunningsworth colabora com critérios úteis para avaliar um material 

didático como um todo, com relação a aspectos amplos da elaboração de material, como, por 

exemplo, a compatibilidade entre o material e seus objetivos; já Graves colabora com 

considerações acerca de especificidades da criação de um material, tais como os tipos de 

atividade e os recursos utilizados. Logo, parece-me que Cunningsworth me dará subsídios 

para alcançar uma compreensão acerca de aspectos gerais da unidade; e Graves me 

possibilitará aprofundar a compreensão sobre determinados pontos. 

 Julgo, ainda, ser necessário mencionar que no capítulo de análise e discussão dos 

resultados, quando avaliarei a unidade didática em estudo, não me utilizarei de todos os 

critérios e considerações apresentadas pelos autores acima. As idéias de Cunningsworth e 

Graves apenas me serviram de base para elencar dez questionamentos, que apresento no 

capítulo da metodologia, por meio dos quais pretendo avaliar a unidade.  

Uma vez apresentados os alicerces teóricos que fundamentam esta pesquisa, descrevo, 

em seguida, a metodologia utilizada para realizar a investigação. Exploro o contexto, os 

participantes, os instrumentos e procedimentos de coleta, bem como os procedimentos de 

análise dos dados. 
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CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

 

 Neste capítulo, apresento minha abordagem metodológica, a estratégia de pesquisa 

escolhida, os instrumentos utilizados para realizar a pesquisa, os procedimentos de coleta e de 

análise dos dados. Também será descrito o contexto em que este estudo foi conduzido, que 

engloba a escola, os participantes, o programa “A Formação Contínua do Professor de Inglês: 

um Contexto para a Reconstrução da Prática”, a unidade didática utilizada e uma breve 

descrição das aulas. 

 

2.1 A abordagem metodológica 

 

 Este estudo está inserido no paradigma qualitativo interpretativista e utiliza o estudo 

de caso como estratégia de pesquisa
25

. Como afirma Stake (1995:135) um estudo de caso 

qualitativo é uma pesquisa altamente pessoal. As pessoas estudadas são estudadas em 

profundidade. Os pesquisadores são encorajados a incluir suas perspectivas pessoais na 

interpretação
26

. Para dar sustentação metodológica a este trabalho, utilizo autores como 

Nunan (1992), Stake (1995, 1998) e Yin (2005). 

 Stake (1998:104) explica que a intenção de um estudo de caso não é representar o 

mundo, mas representar o caso, que, por sua vez, é algo específico. Para o autor, um estudo de 

caso não é apenas o processo de aprendizagem sobre o caso, mas também o produto dessa 

aprendizagem (Stake, 1998:87); ele complementa atribuindo ao pesquisador a função de 

auxiliar o leitor na construção do conhecimento (1998:95). No âmbito da Lingüística 

Aplicada, conforme Nunan (1992:78), o estudo de caso tem sido empregado principalmente 

                                                             
25 Denzin & Lincoln (1998:25) referem-se ao estudo de caso como uma estratégia de pesquisa (research 
strategy). 
26 Qualitative case study is a highly personal research. Persons studied are studied in depth. Researchers are 

encouraged to include their own personal perspectives in the interpretation (Stake, 1995:135). 
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como uma ferramenta para traçar o desenvolvimento lingüístico dos aprendizes tanto de 

língua materna como da segunda língua
27

. 

 Quanto ao que pode ser considerado um caso a ser estudado, van Lier (2005:196), 

Nunan (1992:74) e Stake (1995:2) concordam que uma classe poderia constituir um caso. 

Mais especificamente, Adelman et al (apud Nunan, 1992:76) afirmam que um caso seria um 

sistema delimitado ou uma única instância, essa instância poderia ser até um construto, tal 

como um programa de ensino inovador. 

 A investigação em um estudo de caso baseia-se, segundo Yin (2005:33), em várias 

fontes de evidências, como observação direta, entrevistas com as pessoas envolvidas na 

pesquisa, questionários, entre outros. Esses dados precisam convergir em um formato de 

triângulo, a fim de que o pesquisador, analisando a visão dos diferentes participantes, por 

meio de diversos tipos de instrumentos, tenha uma percepção mais ampla do caso. Flick (apud 

Stake, 1998:97) defende que a triangulação serve também para esclarecer os significados, 

identificando maneiras diferentes pelas quais o fenômeno está sendo visto
28

. 

 Um aspecto muito relevante para escolher trabalhar com a estratégia de estudo de caso 

reside na importância do contexto em que o caso acontece. Yin (2005:32) explica que o 

estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo 

dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos. Em consonância, Nunan (1992:79) declara que um 

estudo de caso é a investigação de uma única instância no contexto em que ela ocorre
29

; e 

van Lier (2005:195) entende a atenção dada ao contexto como uma das vantagens do estudo 

de caso. 

 Outro fator relevante nessa estratégia de pesquisa é o interesse que o pesquisador tem 

naquele determinado caso. Rizzini et al (1999:29) defendem que o interesse no caso é 

justamente naquilo que ele possui de particular e único. Stake (1998:88) complementa 

argumentando que o estudo é realizado porque alguém quer entender melhor o caso em 

                                                             
27 [...] the case study has been employed principally as a tool to trace the language development of first and 

second language learners (Nunan, 1992:78). 
28 [...] triangulation serves also to clarify meaning by identifying different ways the phenomenon is being seen 

(Flick apud Stake, 1998:97). 
29 [...] a case study is the investigation of that single instance in the context in which it occurs (Nunan, 1992:79). 
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particular... na sua particularidade e simplicidade, o caso em si é de interesse... o estudo é 

feito por conta de um interesse intrínseco
30

. 

 Esta pesquisa visa compreender se o fato de a professora-pesquisadora ter participado 

da elaboração da unidade didática em estudo poderia trazer contribuições para a 

aprendizagem dos alunos e também descobrir as razões que poderiam levar a tais 

contribuições. Para atingir tal objetivo, tenho as seguintes perguntas: 

• Qual a percepção dos alunos sobre a unidade didática e sobre sua aprendizagem, 

utilizando-a? 

• Quais são as percepções da professora-pesquisadora ao final da utilização do material, 

no que tange à unidade e à aprendizagem dos alunos? 

• Qual a relação entre a unidade didática elaborada e os pressupostos teóricos 

apresentados como suporte da mesma? 

Considerando os aspectos metodológicos apresentados, meu objetivo e minhas 

perguntas de pesquisa, parece-me adequado caracterizar esta pesquisa como um estudo de 

caso, primeiramente, porque o objeto estudado, uma unidade didática e sua utilização, pode 

ser considerado como um caso; também devido à evidente relevância atribuída ao contexto, 

uma vez que a produção, a utilização da unidade e também o público que a produziu e que a 

utilizou estão inseridos em um contexto específico; por fim, ainda como argumento, aparece o 

meu interesse intrínseco tanto na unidade quanto na aprendizagem que ela pode propiciar.  

 

2.2 Contexto 

 

 Nesta seção do capítulo de metodologia, apresento o contexto no qual esta pesquisa 

ocorreu. Incluo informações sobre a escola na qual a pesquisa foi desenvolvida, os 

participantes da pesquisa, o programa “A Formação Contínua do Professor de Inglês: um 

                                                             
30 [...] study is undertaken because one wants better understanding of this particular case. […] in all its 

particularity and ordinariness, this case itself is of interest. […] Study is undertaken because of intrinsic interest 

in (Stake, 1998:88). 
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Contexto para a Reconstrução da Prática”, e uma breve descrição das aulas e da unidade 

didática utilizada neste estudo. 

 

2.2.1 Escola 

 

 A pesquisa foi realizada em uma escola pública na Zona Leste da cidade de São Paulo. 

Trata-se de uma escola com aproximadamente 1200 alunos, distribuídos em dois turnos. No 

período da manhã, a escola conta com 13 turmas de Ensino Médio; no período da tarde com 7 

turmas de Ensino Fundamental I e 12 turmas de Ensino Fundamental II. A escola também é 

sede de um Centro de Estudos de Línguas que tem por volta de 1100 alunos provenientes de 

várias escolas públicas da região, matriculados em cursos gratuitos de espanhol, italiano e 

francês.  

 O público dessa instituição difere um pouco entre os dois períodos; no matutino, a 

maioria dos alunos provém de bairros mais afastados e periféricos, já no vespertino, grande 

parte dos alunos mora nas redondezas da escola. Essa clientela apresenta características 

socioeconômicas diversificadas.  

 A escola completou 50 anos em 2008 e tem tradição no bairro; no entanto, suas 

instalações não são as mais adequadas, principalmente no que tange à acústica e luminosidade 

das salas. O prédio está passando por uma grande reforma, porém mais voltada para a parte 

externa da escola, como muros e calçadas. A instituição possui um laboratório de informática 

e uma sala de vídeo. 

 Quanto à postura dos alunos, a escola enfrenta alguns problemas, porém mais de falta 

de comprometimento com os estudos do que de falta de respeito com os professores e 

funcionários. Os casos esporádicos de indisciplina são resolvidos pelos próprios professores, 

pela coordenação ou pela direção. Não há tolerância para atrasos no horário de entrada e os 

alunos devem comparecer à escola, uniformizados. 

 O quadro docente que integro é composto de 80 professores, sendo 23 efetivos. A 

disciplina de língua inglesa é ministrada por 2 professores, entre os quais me incluo. Entramos 

nessa escola no mesmo ano, por meio do mesmo concurso. Temos um bom relacionamento, 
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trabalhamos juntos em 2008 e 2009, em um projeto para alunos do Ensino Médio, porém não 

desenvolvemos aulas em conjunto, pois o outro professor, geralmente, trabalha com o Ensino 

Médio, no período da manhã e eu com o Ensino Fundamental, no período da tarde. 

 

2.2.2 Participantes 

 

 A seguir, descrevo os participantes desta investigação: a turma focal, os alunos focais 

e a professora-pesquisadora. 

 

  2.2.2.1 A turma focal 

  

Algumas razões levaram-me a escolher uma sala de primeiro ano do Ensino Médio, do 

período matutino como turma focal. Essa era a única sala de Ensino Médio de que eu 

dispunha no ano da coleta de dados e, além disso, eu tinha um grande vínculo afetivo com a 

maioria dos alunos dessa classe. Eles haviam sido meus alunos na 5ª, 6ª e 7ª séries do Ensino 

Fundamental; além disso, eles foram a primeira turma com que tive contato quando ingressei 

na instituição em 2004. Portanto, apesar de não ter outra escolha, certamente, essa foi a 

escolha que eu mais desejava. 

 

2.2.2.2 Os participantes focais 

  

De 37 alunos que participaram da coleta de dados, 8 foram escolhidos como focais. Os 

motivos que me levaram a esses alunos foram: presença em todas as aulas em que a coleta 

ocorreu; o interesse demonstrado nas aulas, por meio da realização e participação em todas as 

atividades; comprometimento com sua aprendizagem; empenho para colaborar com a 

investigação; e a autorização dos pais para participar da pesquisa. Desses 8 alunos, 4 são 
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meninos e 4 são meninas. Com exceção de uma aluna, os demais foram meus alunos durante 

três anos no Ensino Fundamental.  

 As informações a seguir foram coletadas utilizando um questionário de perfil (anexo 

1) que solicitei aos alunos no primeiro dia da coleta de dados. Esse instrumento trazia 

perguntas sobre a idade dos alunos, o interesse que tinham em aprender inglês, como 

gostavam mais de trabalhar em sala, o contato com a língua inglesa e as contribuições que 

essa língua poderia lhes trazer no futuro. Para definir a postura dos alunos em sala de aula, 

foram levadas em consideração tanto as observações que fiz durante todo o período de coleta 

quanto meu conhecimento prévio desses alunos. Na seqüência, os descrevo utilizando nomes 

fictícios para que permaneçam no anonimato. 

 A aluna Ana Paula tem 15 anos, não trabalha e estuda inglês há um ano em uma escola 

de idiomas. Ela se diz muito interessada em aprender inglês, pois adora o idioma. Em sala, 

prefere trabalhar com os colegas, por entender que, dessa forma, o estudo torna-se mais 

dinâmico e prático. Seu contato com a língua inglesa ocorre por meio de músicas, textos e 

filmes. Para ela, o inglês pode ajudar com novas experiências e oportunidades tanto 

financeiras quanto culturais. Ana Paula é uma aluna muito extrovertida, dedicada e muito 

participativa. 

 A aluna Íris tem 14 anos, não trabalha e estuda inglês há pouco mais de um ano em 

uma escola de idiomas. Ela se diz altamente interessada em aprender inglês, pois gostaria de 

assistir a canais de televisão que exibem apenas filmes nessa língua. Em sala, prefere 

trabalhar sozinha, por achar que é mais fácil de entender. Seu contato com a língua inglesa 

ocorre por meio da internet, televisão e de seu curso fora da escola. Para ela, o inglês pode 

contribuir em alguma profissão. Íris é uma pessoa introvertida e não costuma participar muito 

das aulas, porém realiza todas as atividades com dedicação. 

 A aluna Kelly tem 14 anos, não trabalha e não estuda inglês fora da escola. Ela se diz 

altamente interessada em aprender inglês, porque gosta de estudar outras línguas para ter 

mais conhecimento. Em sala, gosta de trabalhar em dupla ou sozinha, porém argumenta que 

em dupla, muitas vezes, é difícil chegar a uma conclusão. Fora da escola, a aluna conversa em 

inglês com um amigo. Para ela, o inglês pode trazer contribuições para conseguir um 

trabalho e também para viajar e estudar fora do país. Kelly é uma aluna um pouco 

introvertida, porém participa das aulas e realiza todas as tarefas com muita dedicação. 
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 A aluna Taísa tem 15 anos, não trabalha e não estuda inglês fora da escola. Ela diz 

estar mais ou menos interessada em aprender inglês, porque só vê (inglês) de segunda (dia da 

nossa aula) e o resto da semana não vê muito de inglês. Em sala, prefere trabalhar sozinha 

porque acha que aprende mais e não conversa tanto. Para ela, o inglês pode ajudá-la a se 

comunicar com pessoas de outros países. Taísa é uma pessoa muito introvertida e pouco 

participativa, porém realiza todas as atividades propostas. 

 O aluno Fernando tem 14 anos, não trabalha e não estuda inglês fora da escola. Ele se 

diz muito interessado em aprender inglês porque quer ter um emprego melhor. Em sala, 

prefere trabalhar com os colegas, porque eles podem corrigi-lo e ensinar palavras novas. Seu 

contato com a língua inglesa ocorre por meio de jogos on-line. Para ele, o inglês pode 

contribuir para um emprego melhor. Fernando é um aluno que, algumas vezes, participa das 

aulas e costuma realizar as atividades. 

 O aluno Gustavo tem 15 anos, não trabalha e não estuda inglês fora da escola. Ele se 

diz muito interessado em aprender inglês para poder trabalhar no exterior. Em sala, prefere 

trabalhar com os colegas, pois quando tem dúvidas seus colegas podem esclarecê-las. Seu 

contato com a língua inglesa ocorre por meio de jogos on-line. O inglês, em sua percepção, 

pode trazer contribuições para que ele trabalhe bem e consiga ter uma vida boa. Gustavo 

apresenta um pouco de falta de compromisso com seus estudos e não é muito participativo. 

 O aluno Paulo tem 15 anos, não trabalha e estuda inglês há 3 anos em casa. Ele se diz 

altamente interessado em aprender o idioma, pois o julga importante e interessante. Em sala, 

prefere trabalhar sozinho, porque seus colegas não têm interesse em aprender inglês. Seu 

contato com a língua inglesa ocorre por meio de filmes e músicas. Para ele, o inglês contribui 

para o intelecto e para a cultura de uma pessoa, abrindo portas para a comunicação e 

informação entre diferentes sociedades. Paulo é um aluno um pouco introvertido, mas muito 

perspicaz; participa das aulas e realiza todas as atividades com muita dedicação. 

 O aluno Ricardo tem 15 anos, não trabalha e não estuda inglês fora da escola. Ele se 

diz muito interessado em aprender inglês, pois essa é uma língua universal. Em sala, prefere 

trabalhar com os colegas. Seu contato com a língua inglesa ocorre por meio de jogos on-line e 

de páginas da internet. Para ele, o inglês pode trazer contribuições em empregos, na internet e 

para viajar para outros países. Ricardo é um aluno atencioso e participativo. 
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2.2.2.3 A professora-pesquisadora 

  

Iniciei minha carreira como professora de inglês em 1999, quando ainda estava no 

primeiro ano da faculdade de Letras. Meu primeiro emprego nessa área foi em uma escola de 

idiomas e durou quatro anos. Ainda antes de concluir o curso universitário, também comecei a 

trabalhar em escolas regulares particulares. No final de 2003, um ano após ter concluído o 

Ensino Superior, prestei o concurso para trabalhar na rede pública de ensino e fui aprovada. 

Minha convocação para assumir o cargo ocorreu em julho de 2004; desde então venho 

trabalhando na instituição descrita no item 2.2.1. Tive outros empregos em escolas de 

idiomas, porém, no momento da coleta, lecionava apenas na escola estadual nos períodos 

matutino e vespertino. 

 Logo que iniciei as aulas em 2004, descobri que havia um curso de inglês gratuito para 

professores da rede pública, oferecido pela Associação Cultura Inglesa São Paulo. No final do 

ano, quando as inscrições foram abertas, dirigi-me à Cultura Inglesa – Tatuapé para realizar 

meu teste, a fim de saber que turma eu deveria freqüentar. Para minha total surpresa, quando 

terminei o teste, minha avaliadora explicou que o curso que eles ofereciam ia até um 

determinado nível e que eu já estava acima desse nível; foi então que ela me disse: você já 

pode ir direto para a PUC. Eu não sabia o que isso significava, porém pareceu-me que isso 

era bom. 

 Foi dessa forma que tive meu primeiro contato com o programa “A Formação 

Contínua do Professor de Inglês: um Contexto para a Reconstrução da Prática”. Na data 

correta, fui à PUC e fiz minha matrícula no curso “Reflexão sobre a Ação: o professor de 

inglês aprendendo e ensinando”, um dos componentes que integram o programa. Eu não sabia 

exatamente o que era esse curso, nem tampouco conhecia alguém que já o tivesse realizado; a 

única informação que consegui foi que se tratava de um curso de aprimoramento profissional. 

 No primeiro dia de aula, conheci a Profª Celani, coordenadora do curso, que nos 

apresentou as regras e objetivos do programa e do curso. Ao longo dos módulos e semestres 

do curso, experimentei sensações diferentes. A seguir, descrevo brevemente essas sensações. 

É importante ressaltar que o que segue são minhas percepções sobre o curso; o que, em minha 

opinião, foi vivenciado. 
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No primeiro semestre, momento de desconstrução das crenças e percepções dos 

professores-alunos, tive a sensação de que tudo que eu fazia era inadequado e parecia-me que 

eu não sabia dar aula de inglês. No segundo semestre, dedicado à reorganização dos 

conhecimentos e resgate da auto-estima do professor, conheci a professora-formadora Vera 

Cabrera e, a partir dos textos com os quais ela trabalhou em sala, passei a ver a minha prática 

de outra maneira; ela, definitivamente, conseguiu mostrar o valor que tínhamos. No último 

semestre, voltado, principalmente, para a elaboração da unidade didática, experimentei a 

sensação positiva de me sentir útil e pensante, foi muito proveitoso e enriquecedor produzir 

um material didático com um grupo de colegas. 

Foi nessa época que comecei a utilizar, em sala, a unidade didática desenvolvida no 

curso e percebi algumas mudanças na minha prática. Então, decidi que gostaria de investigar 

esse material mais profunda e sistematicamente. Esses foram os caminhos que me levaram ao 

Mestrado e à presente pesquisa. 

 

2.2.3 O programa – A Formação Contínua do Professor de Inglês: um Contexto 

para a Reconstrução da Prática 

  

Conforme Celani (2003:20), todos aqueles que se dedicam à pesquisa em ensino-

aprendizagem de línguas estão, há muito, preocupados com o abandono em que se encontram 

os professores dessa área. Além disso, o ensino de língua estrangeira, principalmente do 

inglês, está totalmente à deriva, já que professores, alunos e pais se questionam se é válida 

essa tentativa frustrada de se ensinar e aprender uma outra língua. 

 Diante desse panorama, o Programa de Pós-Graduação em Lingüística Aplicada e 

Estudos da Linguagem, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (LAEL/PUC-SP) e 

a Associação Cultura Inglesa São Paulo (ACISP) decidiram unir esforços para criar o 

Programa “A Formação Contínua do Professor de Inglês: Um Contexto para a Reconstrução 

da Prática” (Celani, 2003:21). 

 A idealização do programa surgiu em 1994, quando a professora Maria Antonieta 

Alba Celani, então vice-presidente da Cultura Inglesa, e Huw Williams, então diretor de 
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estudos, estruturaram uma proposta de aprimoramento lingüístico e profissional para os 

professores da rede pública do estado de São Paulo. A primeira turma do programa contava 

com 21 professores-alunos matriculados e teve início no segundo semestre de 1995 

(Goldchleger, 2003:62). 

 O principal objetivo do programa  

é educar os professores para que possam se capacitar não só como indivíduos 

reflexivos em relação à sua prática, mas também como mediadores em um 

trabalho reflexivo junto a outros professores em suas escolas e regiões, após o 

término do curso (Celani, 2003:24).  

Dessa forma, os professores que participam do programa tornam-se agentes de 

transformação no seu contexto profissional, ou seja, no contexto de ensino de inglês da escola 

pública. 

 O público-alvo do programa “A Formação Contínua do Professor de Inglês: Um 

Contexto para a Reconstrução da Prática” são os professores de inglês, do Ensino 

Fundamental ou Médio, das escolas públicas da cidade de São Paulo e de outras cidades do 

Estado. Segundo Celani (2003:29), esses professores têm tempo de experiência variado na 

escola pública, de 2 a mais de 20 anos de trabalho. Todos têm Licenciatura em Letras, na 

maioria das vezes, obtida em faculdades particulares, poucos fizeram cursos de extensão ou 

aperfeiçoamento e nenhum deles realizou cursos de especialização ou pós-graduação. Celani e 

Collins (2003:82) ainda informam que todos têm cargas de trabalho pesadas, com um mínimo 

de 20 e um máximo de 40 horas de aula semanais, distribuídas, geralmente, em três turnos e 

em escolas diferentes. 

 De acordo com Celani e Collins (2003:83), três componentes principais formam a 

estrutura do programa: aprimoramento da língua inglesa, aprimoramento profissional e 

educação para agir na comunidade (efeito multiplicador). 

 O aprimoramento da língua inglesa, a cargo da Associação Cultura Inglesa São Paulo, 

é realizado em até 6 semestres, dependendo da necessidade de cada professor-aluno. 

 O segundo componente, aprimoramento profissional, realiza-se por meio do curso 

“Reflexão sobre a Ação: o professor de inglês aprendendo e ensinando”, a cargo do programa 

de Pós-Graduação em Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem, da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. Esse curso tem duração de 228 horas, distribuídas em 
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três semestres. No primeiro semestre, chamado PUC A, os professores-alunos participam de 

quatro módulos que focalizam o desenvolvimento da aprendizagem reflexiva; o segundo 

semestre, PUC B, conta com cinco módulos, porém relacionados à sala de aula e às 

preocupações do desenvolvimento de conteúdo; no último semestre, PUC C, três módulos são 

dedicados especificamente à preparação de materiais para a sala de aula e um módulo trata do 

papel do multiplicador. Foi nessa parte do curso, durante o primeiro semestre de 2006, no 

grupo PUC C de quinta-feira, que a unidade estudada nesta pesquisa teve sua origem. 

  O desenvolvimento de um efeito multiplicador, o último componente da estrutura do 

programa, consiste na atuação do professor-aluno em sua própria escola, disseminando os 

conhecimentos construídos, além da preparação e realização de oficinas ministradas por 

professores-alunos que terminaram ou estão terminando o programa, assessorados por 

membros do grupo do corpo docente. Essas oficinas ocorrem uma vez por mês nas instalações 

da Cultura Inglesa Higienópolis e são destinadas aos professores de inglês da comunidade, 

engajados no programa. Foi em uma dessas oficinas, mais especificamente na 76ª, realizada 

em junho de 2007, que a unidade didática em estudo foi apresentada.   

 É importante mencionar que toda essa estrutura é financiada pela Associação Cultura 

Inglesa São Paulo. Em nenhum momento o professor-aluno é onerado, seja no que se refere 

ao aprimoramento lingüístico e profissional, ou ainda, por participar das oficinas mensais 

(Celani, 2003:21). 

 Celani e Collins (2003:100) reconhecem nesse programa alguns resultados positivos, 

dos quais destaco o maior envolvimento dos multiplicadores na preparação das oficinas e o 

crescimento de oportunidades formais para que os professores compartilhem seu 

desenvolvimento. Pessoalmente, também percebo bons resultados de minha passagem por 

esse programa: melhor desempenho em sala de aula, mais entendimento sobre minha prática, 

o despertar para a vida acadêmica e a inserção no Mestrado.  
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2.2.4 A unidade didática 

  

A unidade didática pesquisada (anexo 2) trabalha com propagandas escritas em inglês 

e pretende que, ao término das atividades, os alunos sejam capazes de caracterizar o gênero 

textual por meio de títulos, imagens, slogans, logotipos, etc.; e criar um produto e uma 

propaganda escrita. O público-alvo a quem se destina é o Ensino Médio; as habilidades 

enfocadas são a compreensão e produção escrita; os principais conteúdos trabalhados são a 

estrutura das propagandas escritas (conhecimento textual) e os graus comparativo e 

superlativo dos adjetivos (conhecimento sistêmico); a duração prevista é de 10 aulas de 50 

minutos cada.  

 Esse material foi produzido entre os meses de fevereiro e junho de 2006, por um grupo 

de professores da rede pública, do qual eu fiz parte, no último semestre do curso “Reflexão 

sobre a Ação: o professor de inglês aprendendo e ensinando”, parte do programa maior 

intitulado “A Formação Contínua do Professor de Inglês: um Contexto para a Reconstrução 

da Prática”. A atividade focal do último semestre desse curso é a construção de uma unidade 

didática.  

A unidade em estudo foi elaborada com a interlocução de duas professoras-formadoras 

do curso; antes de chegar à versão apresentada no anexo 2, utilizada nesta pesquisa, essa 

unidade foi reconstruída onze vezes. É importante ressaltar que nessa mesma época também 

elaboramos as notas para o professor (teacher’s notes), as quais utilizei durante a aplicação do 

material com a turma focal desta pesquisa; tais notas traziam além das respostas das 

atividades, os objetivos de cada seção e sugestões de como proceder em sala de aula. 

Em junho de 2007, três integrantes do grupo de professores-alunos, que elaboraram a 

unidade, foram convidados para apresentar a mesma no 76º Workshop oferecido pela 

Associação Cultura Inglesa São Paulo. Para preparar essa apresentação, esses três integrantes 

se reuniram com uma professora-aluna de outra turma do mesmo curso e também com duas 

professoras-formadoras, das quais, uma havia participado da criação da unidade no ano 

anterior.  

Nessas reuniões, novamente, tivemos a oportunidade de rever o material a fim de 

aprimorá-lo mais uma vez. Esses encontros foram interessantes, pois duas pessoas não haviam 
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participado da elaboração do material no ano anterior e, por essa razão, tinham uma visão 

diferente da unidade. Ao final dessas reuniões, a unidade havia sido reformulada, porém 

apenas uma atividade foi retirada. A unidade didática apresentada nesse workshop é muito 

semelhante à que utilizei na pesquisa; a única diferença é que o quadro com explicações e 

exemplos do “Comparativo e Superlativo” foi colocado como anexo na unidade apresentada 

no workshop. 

 No início da elaboração desse material, não tínhamos clareza quanto aos pressupostos 

teóricos que embasariam nossa unidade, porém é possível dizer que os aspectos teóricos 

discutidos ao longo do curso, indiretamente, nos serviram de apoio para a construção do 

material. Esses suportes teóricos eram a visão sócio-histórico-cultural de ensino aprendizagem 

(Vigotski, 1930/1998, 1934/2005) e os Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua 

Estrangeira (Brasil, 1998). 

 No que tange à visão sócio-histórico-cultural, entendíamos a linguagem como língua 

em uso, utilizada na prática social. Aprender era compreendido como agir no mundo social, 

por meio da linguagem, em um contexto histórico-cultural determinado. Nessa visão, 

interpretávamos o papel do professor como mediador do conhecimento, alguém que promove 

a interação entre o aluno e o material, entre aluno-aluno e aluno-professor. Nesse cenário, o 

aluno era visto como um ser social, participante ativo da interação. 

 Nosso maior apoio nos Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Estrangeira eram 

os três tipos de conhecimento envolvidos no processo de construção de significados: 

conhecimento de mundo, conhecimento textual e conhecimento sistêmico. Esses 

conhecimentos compõem a competência comunicativa do aluno e o preparam para o 

engajamento discursivo (Brasil, 1998:29). 

 Ao longo da unidade didática, os três tipos de conhecimento são trabalhados de forma 

articulada, algumas atividades dão um enfoque maior a um dos tipos de conhecimento, 

entretanto os demais também são desenvolvidos. Na seqüência, indico a articulação desses 

conhecimentos em cada seção da unidade, porém antes, exemplifico os principais itens 

explorados em cada um dos conhecimentos, bem como as seções em que isso ocorre. 

No que se refere ao conhecimento de mundo, foram explorados: 

 Conhecimento prévio sobre comerciais de televisão – seção Warm up; 
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 Conhecimento prévio sobre propagandas escritas – seções Exploring the texts, About 

the ads e Final task; 

 Uso de palavras cognatas – todas as seções; 

 Uso de palavras familiares aos alunos – todas as seções. 

Quanto ao conhecimento textual, os aspectos trabalhados foram: 

 Estrutura das propagandas escritas em inglês, ou seja, como o texto é organizado – 

seções Exploring the texts e Final task; 

 Estratégias utilizadas para convencer o consumidor a comprar o produto (imagens, 

cores, uso de slogans, catch phrases, caracterísitcas do produto e adjetivos) – seções 

Exploring the texts, About the ads e Final task; 

 Uso e função dos adjetivos em propagandas escritas – seções About the ads e Final 

task. 

Os conhecimentos sistêmicos abordados pelo material foram: 

 Adjetivos – seções About the ads, Language practice e Final task; 

 Comparativo e superlativo – seções Language practice e Final task; 

 Estruturação de frases em inglês – seções Language practice e Final task. 

Nos próximos parágrafos, descrevo cada parte da unidade, ressaltando seus objetivos e 

os tipos de conhecimento que enfocam. O material está estruturado em cinco partes que visam 

desenvolver os conhecimentos dos alunos gradativamente para que, ao final, eles possam 

produzir uma propaganda escrita em inglês. 

A primeira parte, intitulada Warm up, traz 6 atividades realizadas a partir de três 

comerciais de televisão; aborda assuntos como público-alvo das propagandas, tipos de mídia e 

produtos proibidos em comerciais. Seu objetivo é iniciar o assunto e promover a 

conscientização dos alunos sobre a propaganda, utilizando seu conhecimento prévio, portanto 

o principal conhecimento enfocado nessa seção é o conhecimento de mundo, embora o aluno 

também utilize o conhecimento textual e sistêmico para compreender os comerciais e as 

atividades. 

Exploring the texts, a segunda parte do material, conta com 9 questões sobre a 

estrutura das propagandas, respondidas com base em três propagandas escritas impressas. 
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Visa a capacitar os alunos a reconhecer o gênero textual e suas características mais comuns. A 

seção explora os conhecimentos que os alunos já trazem sobre o assunto (conhecimento de 

mundo), porém seu foco principal está no conhecimento da organização textual. 

Na seqüência, os alunos passam a trabalhar com a seção intitulada About the ads. 

Nessa parte, por meio de 5 atividades sobre os adjetivos encontrados nas propagandas lidas 

anteriormente, o objetivo é conscientizar os alunos sobre o uso e função dos adjetivos na 

propaganda (convencer o consumidor a comprar o produto), ampliando seu vocabulário e 

preparando-os para posterior aprimoramento lingüístico. Os três conhecimentos: de mundo, 

textual e sistêmico, são enfocados aqui. 

A quarta parte da unidade, chamada Language practice, lida com a dedução e 

explicação das regras do comparativo e superlativo, além de trazer duas atividades de prática. 

A seção enfoca o papel dos adjetivos nas propagandas escritas – convencer o consumidor a 

comprar. Os objetivos dessa seção são: dar condições para os alunos inferirem as regras 

gramaticais que regem as formas comparativa e superlativa dos adjetivos; sistematizar as 

regras, apresentando exceções e oferecendo exemplos, e promover a prática do comparativo e 

do superlativo em diferentes níveis de dificuldade. A prioridade dessa seção é trabalhar o 

conhecimento sistêmico, porém o conhecimento de mundo e textual também são abordados, 

uma vez que o aluno busca compreender a função dos adjetivos nas propagandas e deduz as 

regras para utilizá-los. 

Na última parte, Final task, os alunos são convidados a produzir, em grupos de três ou 

quatro pessoas, uma propaganda escrita em inglês. Para realizar essa atividade, é necessário 

que os alunos mobilizem o conhecimento de mundo, textual e sistêmico. Seu objetivo é 

promover a construção de um produto final (propaganda escrita em inglês) que englobe todos 

os conhecimentos que já possuíam e também aqueles construídos ao longo da unidade 

didática. 

Portanto, observando a descrição de cada uma das partes da unidade, é possível 

perceber que constantemente os três tipos de conhecimento (mundo, textual e sistêmico) são 

articulados com a finalidade de construir significados e possibilitar que o aluno alcance o 

objetivo da unidade didática; também, é possível delinear o caminho percorrido durante o 

trabalho com o material da seguinte forma: primeiramente, os alunos desenvolvem o tema e 

aprofundam seus conhecimentos sobre o gênero textual; posteriormente, os elementos 
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sistêmicos necessários para a produção da propaganda são apresentados e trabalhados; e, na 

última seção, após discutirem o que produzirão, para quem, com que finalidade, onde e 

quando, os alunos criam, em grupo, uma propaganda escrita em inglês.  

 

2.2.5 Descrição das aulas 

  

A unidade foi trabalhada ao longo de 10 aulas de 50 minutos cada. As aulas 

aconteciam às segundas-feiras, das 10h40 às 12h20.  

A interação em sala de aula deu-se entre os alunos, aluno-material e professora-alunos. 

A modalidade mais utilizada foi a interação entre os alunos, que ora trabalhavam em pares, 

ora em pequenos grupos. Os momentos de interação aluno-material ocorreram, por exemplo, 

quando os alunos tiveram que escrever frases em inglês, individualmente. A interação 

professora-alunos ocorreu quando a professora fez algumas atividades com os alunos, discutiu 

algumas questões ou ainda deu exemplos de como deveriam trabalhar. 

A mediação do conhecimento, realizada pela professora, era feita por meio de 

exemplos, explicações, esquematização de regras na lousa, perguntas que visavam provocar a 

reflexão dos alunos sobre um determinado tema, tradução de palavras, auxílio individual para 

os alunos com mais dificuldade, esclarecimento de dúvidas e realização de algumas atividades 

junto com a classe. 

Os recursos utilizados nas aulas foram aqueles pertinentes à unidade didática. Todos 

os alunos dispunham de uma cópia em preto e branco de todo o material, inclusive das 

propagandas escritas. Havia cópias coloridas das propagandas disponíveis pela sala, vídeo 

com comerciais (utilizados para realizar as atividades da seção Warm up) e imagens impressas 

(utilizadas para realizar a atividade 3 da seção Language practice). Os materiais necessários 

para a confecção da propaganda, como folha sulfite, lápis de cor e canetinha, foram trazidos 

pelos alunos. 
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2.3  Procedimentos e instrumentos de coleta de dados 

 

 No início do ano, conversei com os alunos e expliquei os detalhes da pesquisa que 

gostaria de realizar com a participação deles. Os alunos aceitaram a proposta. Iniciei, então, a 

primeira parte da coleta de dados, que foi realizada durante o período de utilização da unidade 

didática em classe; dois meses após o término do trabalho com o material, realizei a segunda 

parte da coleta. 

 A primeira parte da coleta de dados teve início em 5 de maio de 2008, uma semana 

antes do início do trabalho com a unidade didática. Solicitei a todos os alunos que 

respondessem o questionário de perfil (anexo 1); na semana seguinte, iniciei a aplicação da 

unidade. Esse processo durou 5 semanas, com duas aulas semanais de 50 minutos cada, 

ministradas às segundas-feiras. Ao longo desse período, todos os alunos fizeram as atividades 

da unidade didática, responderam os questionários e eu escrevi diários reflexivos. Na semana 

posterior ao término do material, em 16 de junho, solicitei aos alunos que preenchessem o 

último questionário, de avaliação geral da unidade (anexo 8).  

Ainda durante esse período, fiz uma reunião com os pais dos alunos para explicar os 

objetivos da pesquisa e qual seria a participação de seus filhos. Os pais presentes deram a 

autorização imediatamente. Para os pais ausentes, enviei uma carta juntamente com a 

autorização, por intermédio dos alunos; após aproximadamente duas semanas, eu já havia 

recebido a maioria das autorizações assinadas.  

 De posse de todos os questionários e autorizações
31

, escolhi os alunos focais e depois 

das férias de julho, em 8 de agosto, iniciei a segunda parte da coleta de dados, entrevistando 

os alunos individualmente. As entrevistas aconteceram após o término do horário das aulas, 

com o objetivo de confirmar, aprofundar e elucidar as respostas fornecidas pelos alunos nos 

questionários. A última participante focal foi entrevistada em 8 de setembro. Uma última e 

breve entrevista com cada um dos alunos focais ainda foi realizada em 7 de novembro, pois 

lendo os dados, percebi que alguns pontos precisavam de um pouco mais de elaboração. 

 Portanto, para realizar esta pesquisa, utilizei dois tipos de instrumentos – questionários 

e entrevistas – para investigar as percepções dos alunos sobre o material e sua aprendizagem; 

                                                             
31 Esta pesquisa, submetida ao Comitê de Ética da PUC-SP, recebeu a aprovação número 234/2008. 
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para compreender minhas percepções utilizei os diários reflexivos; e para perceber a 

aprendizagem por meio do material, fiz uso dos instrumentos citados e, principalmente, das 

produções finais dos alunos, a propaganda escrita confeccionada por eles. A seguir, apresento 

cada um desses instrumentos detalhadamente. 

 

2.3.1 Questionários 

 

 Os questionários, segundo Rizzini et al (1999:77-78), podem conter perguntas 

fechadas, de múltipla escolha e abertas. Os questionários com perguntas fechadas e de 

múltipla escolha tendem a gerar dados com maior ou menor grau de objetividade, já os 

questionários abertos são utilizados quando se está investigando um pequeno grupo de 

pessoas, visando alcançar maior profundidade acerca do tema investigado, portanto em 

situações nas quais o investigador já tenha um pré-conhecimento sobre o tema. 

 Por investigar um grupo pequeno de pessoas e querer compreender aspectos 

relacionados à unidade e à aprendizagem dos alunos em profundidade, foi que escolhi utilizar 

questionários abertos. Apenas algumas perguntas, em alguns dos questionários, eram de 

múltipla escolha, porém sempre havia um espaço para que o aluno pudesse exemplificar ou 

justificar sua resposta. 

 Para coletar os dados, foram utilizados 7 questionários; cada um deles foi respondido 

por todos os alunos da turma focal, um a cada semana da coleta. O primeiro questionário, 

perfil (anexo 1), visava a descobrir algumas características dos alunos com relação à 

aprendizagem da língua inglesa, além de seu contato com o idioma, informações sobre 

trabalho e estudos realizados fora da escola.  

 Os questionários Warm up, Exploring the texts, About the ads, Language practice e 

Final task (anexos 3, 4, 5, 6 e 7), respectivamente, tinham por objetivo investigar as 

percepções dos alunos sobre o material e sua aprendizagem em diferentes momentos do 

desenvolvimento do trabalho com a unidade. Esses questionários possuem os mesmos nomes 

dados às diferentes seções da unidade, portanto, em todas as aulas, nós realizávamos as 

atividades do dia e, posteriormente, ainda durante o período de aula, eu solicitava que todos 
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os alunos respondessem, individualmente, o questionário referente àquela seção com a qual 

havíamos trabalhado. 

 Na semana posterior ao término da unidade didática, retomei, com os alunos, o 

percurso que havíamos feito até o momento e solicitei que respondessem o último 

questionário, avaliação geral da unidade (anexo 8), que tinha como objetivo verificar aspectos 

mais gerais, como nível de dificuldade do material e se os alunos haviam gostado de trabalhar 

com ele ou não; e também aspectos mais pontuais, como as atividades de que os alunos mais 

gostaram, as de que menos gostaram, as mais fáceis, as mais difíceis, se havia alguma 

atividade confusa, se mudariam alguma coisa no material e como se sentiam em ler uma 

propaganda em inglês após o trabalho realizado. 

 

2.3.2 Entrevistas 

 

 Rizzini et al (1999:64) apresentam a entrevista individual como um momento em que 

entrevistador e entrevistado estão face a face. Várias pessoas podem ser entrevistadas 

individualmente a respeito dos mesmos tópicos facilitando a compreensão das diferentes 

atitudes, comportamentos e opiniões sobre o mesmo assunto. As autoras ainda ressaltam 

(1999:63) que essa técnica permite a captação de uma informação menos censurada e mais 

carregada de afetividade. 

 Depois de ler todos os questionários dos alunos focais, senti a necessidade de 

confirmar, esclarecer e aprofundar algumas respostas encontradas. Grifei as informações que 

queria elucidar com cada aluno e também elaborei algumas questões que julguei pertinente 

fazer a todos eles (anexo 9 – Roteiro da entrevista); então, resolvi realizar as entrevistas 

individuais. Agendei os dias e horários com os alunos antecipadamente; todas as entrevistas 

foram realizadas após o término do período das aulas. 

 As entrevistas foram gravadas em um aparelho de MP3 e tiveram em média 15 

minutos de duração. Por ocorrerem aproximadamente dois meses depois do término da 

unidade, o material didático foi levado na entrevista para que o aluno pudesse olhá-lo, se 

desejasse. A primeira aluna entrevistada foi Kelly, em 8 de agosto; no dia 13 de agosto 
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entrevistei Gustavo, Paulo e Ricardo, separadamente; em 20 de agosto conversei com Ana 

Paula; em 22 de agosto, com Taísa; em 25 de agosto, com Fernando e minha última 

entrevistada, em 8 de setembro, foi a aluna Íris.  

 Após o início da análise dos dados, percebi que algumas informações, relevantes para 

minha compreensão e interpretação das respostas dos alunos, estavam faltando ou ainda não 

haviam sido esclarecidas o suficiente. Pedi a uma colega, professora de Matemática, se 

poderia conversar com os alunos durante sua aula. Tendo sua permissão, no dia 7 de 

novembro, fui à escola e novamente conversei com cada um dos alunos focais separadamente; 

dessa vez cada entrevista durou em média 4 minutos, visto que apenas alguns aspectos 

precisavam de explicação. 

 

2.3.3 Diários reflexivos 

 

 Conforme Zabalza (1994:91), os diários são considerados como um espaço narrativo 

dos pensamentos dos professores, um momento que propicia a expressão da versão que o 

professor dá da sua própria atuação na aula e da perspectiva pessoal com que a encara. O 

autor ainda complementa argumentando que o fato de escrever sobre a própria prática, leva o 

professor a aprender através da sua narração; essa constitui-se em reflexão (1994:95). Em 

concordância com essa postura reflexiva, Liberali et al (2003:143) defendem o diário como 

um instrumento para a reflexão crítica. 

 Tomei a decisão de utilizar diários reflexivos como instrumento de coleta de dados, a 

fim de descrever e refletir sobre minha prática, a unidade didática e a aprendizagem dos 

alunos com o material, pois por meio desses diários seria possível ver minhas percepções 

sobre os assuntos a serem investigados. Para tanto, após cada aula da primeira parte da coleta 

com os alunos, durante o período de utilização do material, eu escrevia meus diários 

reflexivos em casa, assim que chegava das aulas. Ao todo, foram 7 diários, contendo registros 

sobre o que foi trabalhado na aula, como a aula transcorreu, o tipo de organização utilizado e 

observações sobre a unidade didática e a aprendizagem dos alunos. 
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2.3.4 Produções dos alunos 

 

 Na última atividade do material, intitulada Final task, foi solicitado aos alunos que 

criassem um produto e uma propaganda escrita em inglês; essa produção foi realizada em sala 

e em grupo. Considerei essas produções finais como um instrumento para identificar a 

aprendizagem dos alunos, pois, por meio das propagandas criadas, seria possível analisar se 

os alunos haviam utilizado os conhecimentos construídos sobre a organização textual e 

sistêmico. É válido ressaltar que esse instrumento foi uma fonte a mais para compreender 

aspectos da aprendizagem dos alunos. 

 

2.4 Procedimentos de análise dos dados 

 

 Nesta seção do capítulo de metodologia, explicito os procedimentos de análise e 

interpretação dos dados coletados por meio dos questionários, entrevistas, diários reflexivos e 

produções finais dos alunos. 

 Ainda durante o período de coleta de dados, todos os questionários e diários reflexivos 

foram digitalizados por mim, por meio do programa Microsoft Word; depois de selecionados 

os alunos focais e identificadas as informações que precisavam de mais esclarecimentos, 

realizei as entrevistas e, posteriormente, as transcrevi. 

A partir da coleta de todos os dados, dei início ao processo de análise e interpretação 

dos mesmos. Conduzi a análise, tendo em mente minhas perguntas de pesquisa, portanto, 

examinei separadamente aspectos sobre as percepções dos alunos acerca do material e de sua 

aprendizagem; minhas percepções sobre o material e a aprendizagem dos alunos; e a relação 

dos pressupostos teóricos e a implementação da unidade didática.  

A seguir, descrevo como procedi com os dados em cada um desses segmentos. 

Primeiramente, apresento os procedimentos adotados para analisar e interpretar as percepções 

dos alunos, em segundo lugar, as percepções da professora-pesquisadora e, por último, a 

unidade e seus pressupostos teóricos. 
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 De posse de todos os dados coletados por meio dos questionários e das entrevistas, 

iniciei a análise das percepções dos alunos sobre o material e sua aprendizagem, agrupando 

suas respostas por instrumento. Criei um arquivo no programa Microsoft Word para cada 

instrumento, 7 questionários e entrevistas, perfazendo um total de 8 arquivos nos quais eu 

posicionava as respostas dos alunos do lado esquerdo e, do lado direito, ressaltava assuntos 

recorrentes e registrava minhas observações sobre cada um deles. Com o intuito de ilustrar 

essa primeira análise apresento um excerto dos dados e a interpretação que dele realizei: 

Paulo: As figuras do exercício 3 facilitaram muito,   aaa – Elementos facilitadores 

e assistir as propagandas na televisão ajudou muito 

 também. 

 O próximo passo foi um maior refinamento dos dados e das interpretações. Nessa fase, 

organizei arquivos no mesmo programa de computador, porém agrupados pelos assuntos 

encontrados anteriormente. Nesses arquivos, do lado esquerdo, eu apresentava excertos das 

respostas dos alunos que evidenciassem o assunto e, do lado direito, eu reunia, quantificava e 

escrevia uma interpretação inicial sobre o que tais excertos significavam. Treze arquivos 

foram criados, cada um abordando um assunto diferente, porém todos evidenciando as 

percepções dos alunos. Por fim, interpretei o que todos esses dados poderiam significar à luz 

do meu embasamento teórico e de que maneira poderiam responder minha primeira pergunta 

de pesquisa. Para exemplificar o refinamento das interpretações, apresento o seguinte recorte 

da análise acerca dos elementos facilitadores: 

Kelly: Dá pra professora ajudar mais, e os    aaa – Ajuda da professora  

próprios colegas podem ajudar também.   aaa – Realizar atividades em dupla 

Na seqüência, passei para a análise e interpretação de minhas percepções sobre a 

unidade e a aprendizagem dos alunos. Com meus diários reflexivos, realizei o mesmo 

procedimento feito com os questionários e entrevistas. Primeiramente, juntei todos os diários 

e destaquei assuntos recorrentes; posteriormente, criei 3 arquivos no computador, cada um 

relacionado a um desses assuntos. Esses arquivos também continham excertos dos diários e 

uma breve interpretação de seus significados. 

Ainda para compreender aspectos relacionados à aprendizagem, direcionei minha 

atenção à unidade didática e às produções dos alunos. Comecei analisando os objetivos de 

cada seção da unidade e o que cada uma delas pretendia ensinar. Uma atenção maior foi 
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conferida à última atividade, de produção final, visando saber claramente o que ela solicitava 

que os alunos fizessem. Feita essa breve análise do material, examinei as propagandas escritas 

em inglês criadas pelos alunos com o objetivo de perceber se haviam cumprido a tarefa 

requisitada e se haviam utilizado características da organização textual estudada. 

A análise e interpretação realizada a partir dos diários reflexivos e das produções 

finais dos alunos foi o que, tendo como pano de fundo a fundamentação teórica, levou-me a 

responder minha segunda pergunta de pesquisa. 

Para responder a terceira pergunta de pesquisa, segui três caminhos distintos, porém 

complementares. Na primeira instância de análise, retomei os critérios de avaliação de 

material didático apresentados por Cunningsworth (1984:5-6), bem como os aspectos que, 

conforme Graves (1996, 2000), deveriam ser levados em consideração quando da elaboração 

de um material; criei, então, uma lista com dez questionamentos que guiaram minha avaliação 

da unidade didática em estudo. É relevante enfatizar que não pretendo propor novos critérios 

para a avaliação de material didático, apenas me apóio nos autores supracitados para elencar 

aspectos pertinentes à avaliação do material utilizado nesta pesquisa. Os dez questionamentos 

que guiaram minha avaliação da unidade são: 

A unidade didática em estudo... 

1 – tem relação com seus objetivos? 

2 – considera a relação entre língua, o processo de aprendizagem e o aluno? 

3 – considera o contexto no qual será utilizada e o contexto de vida dos alunos? 

4 – considera o conhecimento prévio dos alunos e as necessidades que terão fora da escola? 

5 – promove o engajamento na descoberta e solução de problemas? 

6 – desenvolve habilidades e estratégias específicas? 

7 – fornece foco intercultural e desenvolve consciência social crítica? 

8 – aborda aspectos relevantes da língua alvo? 

9 – utiliza materiais autênticos e variados? 

10 – conta com atividades autênticas, com diferentes propósitos que permitam variar os 

papéis e formas de agrupamento? 

Quadro elaborado a partir dos critérios de Cunningsworth (1984) e Graves (1996, 2000) 

Quadro 2.1 – Questionamentos para a avaliação da unidade didática 
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Na segunda instância de análise, referente à terceira pergunta de pesquisa, busquei na 

unidade didática elementos ou escolhas que haviam sido feitas durante a elaboração do 

material, por conta dos conhecimentos dos professores envolvidos nesse processo (Prabhu, 

1990; Freeman, 2001). Na última instância, analisei a implementação da unidade em sala de 

aula, à luz dos dois principais aportes teóricos que a embasavam, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais – Língua Estrangeira (Brasil, 1998) e a teoria sócio-histórico-cultural (Vigotski, 

1930/1998, 1934/2005). 

Após ter descrito a abordagem metodológica, o contexto da pesquisa, os 

procedimentos e instrumentos de coleta, bem como os procedimentos de análise e 

interpretação dos dados, passo para o capítulo de apresentação e discussão dos resultados. 
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CAPÍTULO 3 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 

 Neste capítulo, apresento e discuto os resultados obtidos por meio da análise dos 

dados, primeiramente viso responder às perguntas de pesquisa e, posteriormente, retorno ao 

objetivo deste estudo a fim de perceber se o mesmo foi atingido ou não. 

 Esta investigação tem como objetivo compreender se o fato da professora-

pesquisadora ter participado da elaboração da unidade didática em estudo poderia trazer 

contribuições para a aprendizagem dos alunos, bem como as razões que levariam a isso. Com 

vistas a atingir esse objetivo, conto com três perguntas de pesquisa: 

• Qual a percepção dos alunos sobre a unidade didática e sobre sua aprendizagem, 

utilizando-a? 

• Quais são as percepções da professora-pesquisadora ao final da utilização do material, 

no que tange à unidade e à aprendizagem dos alunos? 

• Qual a relação entre a unidade didática elaborada e os pressupostos teóricos 

apresentados como suporte da mesma? 

Tendo como base tais perguntas, a análise dos dados levou-me a três instâncias de 

resultados. Aqueles que se referem às percepções dos alunos; às percepções da professora-

pesquisadora; e à coerência da unidade didática com seus pressupostos teóricos. As duas 

primeiras instâncias apresentam resultados com relação ao material em si e à aprendizagem 

dos alunos. 

Desta forma, este capítulo divide-se em cinco seções. Na primeira e segunda seções, 

são apresentadas as percepções dos alunos, sendo a primeira sobre o material e a segunda 

sobre a aprendizagem; na terceira seção, apresento minhas percepções também acerca da 

unidade e da aprendizagem dos alunos; na quarta seção, são apresentados aspectos relativos à 

unidade didática e seus pressupostos teóricos; e na última seção, discuto a relevância e 

pertinência do conjunto da análise com relação ao objetivo da pesquisa. 
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3.1 Percepções dos alunos sobre a unidade didática 

  

 A análise dos dados fornecidos pelos alunos, coletados por meio dos questionários e 

entrevistas, mostrou, além de suas percepções sobre o material, aspectos relativos ao nível de 

dificuldade atribuído ao material, incluindo elementos que facilitaram e outros que 

dificultaram o trabalho com a unidade. Portanto, nesta seção do capítulo, discuto as 

percepções dos alunos na seguinte ordem: o material, no que tange aos enunciados em inglês, 

às propagandas escritas e às razões pelas quais os alunos gostaram da unidade didática; e o 

nível de dificuldade, desmembrado em elementos facilitadores e dificultadores. 

 

3.1.1 O material 

 

  Os resultados obtidos por meio da análise dos dados fornecidos pelos alunos 

apresentaram aspectos mais pontuais e outros mais gerais. Inicio esta seção pelos aspectos 

pontuais: a visão dos alunos sobre o fato de todos os enunciados da unidade serem escritos em 

inglês; e a opinião dos alunos sobre as propagandas escritas utilizadas no material. Na 

seqüência, apresento os aspectos mais gerais, por meio da discussão das razões pelas quais os 

alunos afirmam ter gostado de trabalhar com a unidade ou não. 

 

  3.1.1.1 Enunciados em inglês  

 

 Constantemente, pergunto-me acerca da relevância de se trabalhar em sala de aula com 

materiais que utilizam apenas a língua inglesa em seus enunciados. Percebo também, nos 

círculos de professores de língua estrangeira nos quais estou envolvida, que essa questão tem 

permeado as discussões sobre o ensino de línguas. Entretanto, como professores, 

compartilhamos nossas visões unilateralmente. Parece-me importante conhecer o que pensam 

os alunos sobre esse tema. 
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 A unidade didática utilizada nesta investigação possui todos os enunciados escritos em 

inglês. Quando questionados acerca do fato, dos oito alunos focais participantes da pesquisa, 

sete afirmaram que esse era um ponto positivo do material, como ilustram os excertos a 

seguir: 

Ana Paula: Penso que é bom, pois estimula a nós pensarmos um pouco mais... 

Íris: Legal, porque você pratica o inglês. 

Paulo: É muito útil e produtivo trabalhar com as perguntas em inglês... 

 Os alunos parecem justificar suas opiniões, argumentado que quando os enunciados do 

material estão em inglês, são forçados a buscar os significados a fim de entender as 

atividades; tal busca conduz a uma ampliação do vocabulário e do conhecimento. Os 

seguintes excertos indicam essas percepções: 

Ana Paula: ... também expandimos nosso conhecimento. 

Fernando: Eu acho bom, porque se o aluno não entender a pergunta ele vai 

atrás de achar o significado. 

Paulo: ... aumenta o vocabulário e exercita a pronúncia. 

Ricardo: Interessante. Porque pelo fato da aula ser inglês isso ajuda a 

aprender mais a língua inglesa. 

 Apenas um participante da pesquisa não apontou como algo positivo o fato dos 

enunciados serem escritos em inglês. No questionário, o aluno argumentou que quando os 

enunciados são em inglês, a compreensão torna-se um pouco mais difícil. Posteriormente, 

durante a entrevista, quando lhe perguntei se os enunciados em inglês não eram uma forma de 

estimular os alunos, ele disse que sim, porém ressaltou que para realizar as atividades 

individualmente e sem o apoio de figuras seria mais complicado. 

Gustavo: Ruim por que nem sempre da para entender.  

(Questionário Warm up) 

Professora-pesquisadora: Mas você acha que as coisas estarem todas escritas 

em inglês é uma maneira de estimular? 

Gustavo: É, claro, ... mas se não tivesse nada dessas marcas, nem nada, ia ser 

muito mais difícil de fazer sozinho, entendeu? Aí ia ficar complicado.  

(Entrevista – 13/08/08) 
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Esses excertos dos questionários e entrevistas mostram que, para a maioria desses 

alunos, trabalhar com enunciados em inglês constitui uma fonte de desafios e uma porta a ser 

aberta para novos conhecimentos. Diante desses resultados, julgo apropriado considerar essas 

percepções dos alunos no momento da elaboração de um material didático e explorar ao 

máximo o uso da língua alvo nos enunciados das atividades.  

 

3.1.1.2 Propagandas escritas 

 

 Pode-se notar, nas declarações abaixo, que o fato das propagandas serem de produtos 

dos quais os alunos gostam e com os quais têm contato, não apenas facilitou o trabalho, mas 

também fez com que os alunos gostassem mais das propagandas. 

Fernando: Achei interessante, principalmente a do patins, porque eu gosto de 

patins. 

Íris: São propagandas que chamam a minha atenção por isso gostei. 

Taísa: Na minha opinião essas propagandas já são muito conhecidas e 

também faz parte de nossos dia-dia. 

Paulo: Eu acho que fica mais interessante quando você conhece o produto. 

 Esses resultados estão em consonância com as idéias de Graves (1996) e dos PCN-LE 

(Brasil, 1998) sobre a importância de se considerar a familiaridade do tema e o interesse dos 

alunos no momento da elaboração do material. De fato, durante a elaboração da unidade, o 

grupo de professores envolvidos teve a preocupação de escolher propagandas escritas em 

inglês que tivessem uma estrutura semelhante e, principalmente, que pudessem chamar a 

atenção do público-alvo, tratando de produtos com os quais os alunos lidam em seu cotidiano. 

 

  3.1.1.3 Razões pelas quais os alunos gostaram da unidade didática 

 

 A análise dos dados apresentou um resultado muito relevante. Quando perguntados, no 

questionário “Avaliação geral da unidade” (anexo 8), se haviam gostado de trabalhar com a 
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unidade, os oito participantes focais responderam que sim, como é possível constatar nos 

excertos abaixo: 

Ana Paula: Sim, pois foi algo dinâmico e interessante. 

Fernando: Sim, porque é mais prático. 

Gustavo: Sim, pois é uma atividade diferente. 

Íris: Gostei, consegui aprender coisas novas que eram interessantes. 

Kelly: Sim, porque não é aquilo que você tem que fazer no caderno, a apostila 

é um meio mais prático para fazer as atividades e entender de uma maneira 

melhor. 

Paulo: Sim, foi prático e educativo, aprendi muitas coisas. 

Ricardo: Gostei é fundamental para aprender. 

Taísa: Sim, porque foi legal fizemos muitas coisas em dupla e também a classe 

toda participou. 

 Além de ser importante para a pesquisa o fato de todos os alunos terem gostado de 

trabalhar com o material; por meio dessas declarações também é possível notar que todos os 

participantes utilizaram adjetivos positivos para se referirem à unidade. Três alunos se 

referiram ao material como algo prático; dois alunos julgaram o material interessante; e os 

adjetivos dinâmico, diferente, educativo, fundamental e legal foram utilizados uma vez cada. 

Apresento e ressalto o uso desses adjetivos, não com o intuito de utilizar uma teoria 

lingüística, mas apenas com a intenção de indicar que em nenhuma das respostas, a unidade 

didática foi identificada como algo negativo. 

 Cabe, neste ponto, aprofundar o entendimento sobre o que esses participantes 

apresentaram como razões pelas quais gostaram de trabalhar com o material. Durante a 

entrevista que conduzi com cada aluno separadamente, procurei compreender com mais 

clareza porque gostaram do material. O quadro a seguir demonstra as razões elencadas pelos 

alunos e o número de indicações; é importante esclarecer que o mesmo aluno pode ter 

apresentado mais de uma razão pela qual gostou de trabalhar com a unidade didática. Na 

seqüência, discuto cada uma delas mais detalhadamente. 
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Razões 
Número de 

indicações 

1. Maior aprendizado 5 

2. Material impresso 4 

3. Desenvolvimento de uma visão mais crítica sobre a leitura 1 

4. Trabalho em dupla 1 

Quadro 3.1 – Razões pelas quais os alunos gostaram da unidade didática 

 Quando questionados acerca das razões pelas quais gostaram de trabalhar com a 

unidade didática, cinco alunos relataram ter gostado porque haviam aprendido mais com esse 

material. Observando as respostas dos alunos às entrevistas e questionários, parece-me 

pertinente afirmar que esse “maior aprendizado” está relacionado às características das 

propagandas e ao desenvolvimento da escrita em língua inglesa. 

Quatro alunos indicaram que seu maior aprendizado está relacionado com as 

propagandas. Alguns participantes relataram ter aprendido sobre elas e outros afirmaram ter 

aprendido a produzi-las. Os excertos abaixo evidenciam esses resultados: 

Íris: Aprendi as propagandas em inglês. 

Kelly: Aprendi como produzir uma propaganda, o que deve conter para 

chamar atenção entre outras. 

Paulo: Aprendi muitas coisas sobre as semelhanças e diferenças das 

propagandas brasileiras e americanas. 

Ricardo: Aprendi a fazer uma propaganda em inglês. 

 Apesar da possibilidade de compreender as afirmações de Kelly e Paulo como o 

aprimoramento da habilidade de escrita, apenas Taísa relacionou, diretamente, o 

desenvolvimento da escrita em língua inglesa com seu “maior aprendizado”, conforme mostra 

a resposta oferecida a um dos questionários: 

Taísa: Eu aprendi como elabora uma escrita em inglês... 

 Aprofundando os dados oferecidos por Taísa, percebo duas possibilidades de 

interpretação para essa resposta. Apesar da participante não ter mencionado a propaganda, é 
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possível imaginar que a escrita, que a aluna acredita ter desenvolvido, possa estar relacionada 

com a produção da propaganda em inglês, uma vez que essa produção era escrita. Outra 

possibilidade encontra-se em uma atividade específica do material (Seção: Language practice 

– Atividade 3) em que os alunos deveriam escrever frases. A mesma aluna, em outro 

questionário e durante a entrevista, mostrou-se surpresa por ter escrito frases em inglês. No 

questionário Language practice (anexo 6) ela afirma: 

Taísa: Me senti muito surpreendida porque é muito raro você (referindo-se a si 

mesma) escrever frases em inglês. 

 Na entrevista realizada em 22/08/2008, Taísa arremata: 

Taísa: Ah, eu nunca escrevi assim nada em inglês, frase assim nenhuma. 

 As afirmações da maioria dos alunos parecem indicar que quando o participante diz ter 

aprendido mais com o material, ele se refere ao tema estudado, à produção de uma 

propaganda e, conseqüentemente, ao desenvolvimento da escrita. Provavelmente, esses alunos 

encontraram relevância no tema e se sentiram motivados a realizar a produção da propaganda 

escrita, fato que encontra ressonância nos PCN-LE (Brasil, 1998) que identificam as 

motivações para escrever como um dos elementos fundamentais para o êxito na produção 

escrita. 

 O segundo item, mencionado quatro vezes como sendo a razão pela qual os alunos 

gostaram de trabalhar com a unidade didática, é o fato de o material estar impresso, como 

ilustram os trechos de entrevistas, abaixo: 

Professora-pesquisadora: ... como assim mais prático? É por que está 

xerocado? 

Fernando: É, porque aí eu já vou colocando as respostas, você explica, aí a 

gente já vai fazendo.  

(Entrevista – 25/08/2008) 

Professora-pesquisadora: Diferente como? 

Gustavo: Não tem que ficar copiando só da lousa e você faz no papel... 

(Entrevista – 13/08/2008) 

Íris: ... foi bem melhor, porque não precisava ficar copiando tanto assim da 

lousa... 
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Íris: Pelo menos com a cartilha tinha como assinalar... 

(Entrevista – 08/09/2008) 

Kelly: ... interessante porque não fica só no caderno, sai um pouco do caderno 

e fica na apostila... 

(Entrevista – 08/08/2008) 

 A importância atribuída ao material impresso, evidenciada ora claramente, ora por não 

ter que copiar as atividades da lousa e ora por poder realizar atividades fora do caderno, revela 

que, para os participantes da pesquisa, o fato de participarem de aulas que não tenham como 

aspectos centrais a cópia da lousa e o caderno é positivo e possibilita uma maior economia do 

tempo gasto em classe; por outro lado, os excertos acima também indicam a predominância de 

aulas baseadas nesses elementos. Conforme minha experiência docente e também o convívio 

com outros professores, compreendo que a maior parte das aulas, geralmente, apóia-se em 

cópia e caderno; portanto, é possível afirmar que aquilo que esses alunos apreciam e 

valorizam não é o que encontram no cotidiano de sala de aula. 

Essa discrepância entre o tipo de aula que o aluno gostaria de ter e o tipo de aula que 

ele, geralmente, encontra, representa apenas um dos aspectos envolvidos na situação 

educacional problemática que, atualmente, se apresenta. No entanto, parece-me adequado 

afirmar que professores e instituição deveriam unir esforços para buscar, pelo menos, a 

superação dessa divergência. O professor, quando da elaboração de suas aulas, poderia 

questionar-se: é possível entregar algum material impresso para meus alunos? Preciso copiar 

essa atividade na lousa? Como poderia desenvolver esse tema sem utilizar exclusivamente a 

lousa e o caderno? Quanto à instituição, seja ela pública ou privada, seus gestores poderiam 

levantar os seguintes questionamentos: temos destinado verba suficiente para a compra de 

materiais? Nossos professores dispõem de verbas para copiar materiais para utilizarem em 

suas aulas? Temos outros equipamentos, além da lousa, que podem ser úteis nas aulas? 

Relacionando os dois primeiros itens do quadro 3.1, outra interpretação torna-se 

plausível. Será que o fato dos alunos terem utilizado um material impresso ocasionou um 

aprendizado maior? Seria possível afirmar que na percepção desses alunos, o material 

impresso gerou uma economia de tempo e, por essa razão, eles sentiram que aprenderam 

mais? Embora nenhum aluno tenha verbalizado diretamente a relação material impresso  

economia de tempo  maior aprendizado, como professora-pesquisadora, entendo que essa 
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relação pode ter ocorrido, pois, uma vez que os alunos não precisam copiar as atividades da 

lousa, ficam com mais tempo disponível para a aprendizagem.  

De volta ao quadro 3.1, outro elemento mencionado uma vez como sendo o motivo 

pelo qual o participante gostou de trabalhar com o material foi o desenvolvimento da leitura 

crítica. O excerto da entrevista realizada em 20/08/2008 revela: 

Ana Paula: ... tentando fazer com que a gente tivesse uma visão mais crítica, 

aprendesse a ler de uma forma diferente em inglês, não ficar só naquele ter 

que traduzir letra por letra, palavra por palavra... 

O trecho acima evidencia que, no que tange ao trabalho com as propagandas, a 

unidade didática trouxe questões que incentivaram o aluno a perceber a relação interacional 

por trás delas. Os PCN-LE (Brasil, 1998:89) explicam que a percepção da relação interacional 

implica o reconhecimento de quem fala, o que, para quem, por que, quando e onde. Dessa 

forma, a leitura deixa de ser tratada como decodificação de palavras e passa a ser interpretada 

numa perspectiva crítica, em concordância com a natureza sociointeracional da linguagem e 

da aprendizagem.  

A declaração de Ana Paula indica, ainda, que a participante compreendeu que o que 

estava aprendendo em sala de aula, tinha uma dimensão mais ampla; a aluna parece entender 

que ter uma visão mais crítica acerca da leitura é algo que pode ser utilizado no mundo social. 

Conforme argumenta Freire (2006:11), compreender a leitura criticamente significa ir além da 

decodificação das palavras, significa realizar uma leitura do mundo. Creio ser possível 

afirmar que Ana Paula também conseguiu perceber esses aspectos. 

 O último item, mencionado uma vez, demonstra um dos tipos de interação que se 

estabeleceu durante o trabalho com o material didático. Em vários momentos, os alunos 

tiveram a oportunidade de realizar as atividades em dupla; essa forma de trabalho parece ter 

sido positiva, uma vez que foi indicada por um participante como sendo a razão pela qual 

gostou do material. Ao ser questionada sobre ter apreciado trabalhar com o material, a 

participante responde: 

Taísa: Sim, porque foi legal fizemos muitas coisas em dupla... 
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 O excerto abaixo sugere que o trabalho em dupla implica a troca e junção de 

conhecimentos a fim de realizar a atividade. Quando questionada acerca do que entende por 

trabalhar em dupla, Taísa respondeu: 

Taísa: Cada um fazer um pouco, os dois entender, se não entender, um explica 

pro outro, aí junto faz alguma coisa. 

 Interpretando a percepção da participante com relação à realização de atividades em 

dupla, encontro ressonância em Vigotski (1930/1998) no que se refere à construção conjunta 

do conhecimento e à relevância do par mais competente. Na fala da participante, é possível 

notar que durante o trabalho em dupla, os alunos se unem com o propósito de realizar uma 

única tarefa. Nessa dinâmica, cada um dos integrantes pode desempenhar o papel de par mais 

competente, cada um contribui com o que sabe e entende a respeito da atividade. Dessa 

forma, os alunos interagem e, conseqüentemente, atuam no nível de desenvolvimento 

proximal um do outro (Vigotski, 1930/1998:112).   

 Nesta seção, apresentei e discuti as percepções dos alunos acerca do material em si. O 

fato dos enunciados das atividades estarem em inglês foi identificado pela maioria dos alunos 

como um aspecto positivo; de um modo geral os alunos gostaram das propagandas escritas 

utilizadas no material, pois eram relacionadas ao seu cotidiano; e todos os participantes 

afirmaram ter gostado de trabalhar com a unidade didática. Na seqüência, passo a discutir o 

nível de dificuldade encontrado pelos alunos para realizarem as atividades propostas.   

 

 3.1.2 Nível de dificuldade 

  

Os participantes focais da pesquisa, de uma maneira geral, mencionaram não ter 

encontrado muitas dificuldades para realizar a maioria das atividades da unidade. Porém, 

analisando suas respostas aos questionários e entrevistas, foi possível identificar alguns 

elementos facilitadores e dificultadores do trabalho com o material. Julgo relevante conhecer 

a visão dos alunos sobre os aspectos que podem facilitar e dificultar seu desenvolvimento, por 

essa razão, dedico esta seção a esse tema. 
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  3.1.2.1 Elementos facilitadores 

 

 Sempre que questionados sobre o nível de dificuldade de uma atividade em particular 

ou da unidade em geral, os alunos apresentavam alguns elementos que haviam facilitado seu 

entendimento. A fim de visualizá-los com mais clareza, apresento o quadro abaixo, que reúne 

todos os elementos facilitadores indicados pelos alunos e o número de vezes que foram 

mencionados. Na seqüência, discuto cada um dos elementos. 

Elementos facilitadores 
Número de 

indicações 

1. Ajuda da professora 26 

2. Conhecimento prévio 11 

3. Realização das atividades em dupla 9 

4. Imagens 8 

5. Tipo de atividade 8 

6. Propagandas 2 

7. Vídeo 2 

8. Palavras cognatas 1 

Quadro 3.2 – Elementos facilitadores 

O elemento facilitador mais mencionado pelos alunos, vinte e seis vezes, é a ajuda 

fornecida pela professora: 

Ana Paula: ... a professora deu um auxílio e também após a sua explicação 

não era algo difícil de fazer. 

Fernando: ... eu não tinha entendido sobre a palavra maior e menor, mas após 

a explicação da professora eu entendi. 

Íris: A professora explicou muito bem e deixou tudo bem mais claro. 

Kelly: ... confesso que tive dificuldade,... porém com o auxílio da professora... 

a atividade ficou fácil. 

Ricardo: ... teve explicação da professora e por isso foi fácil. 
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Taísa: Com a ajuda da professora e com a explicação tudo se tornou mais fácil 

de entender. 

 Os excertos acima revelam que durante o trabalho com a unidade didática, a 

professora-pesquisadora assumiu o papel de par mais competente e auxiliou os alunos a 

operarem na zona de desenvolvimento proximal (Vigotski, 1930/1998:112), fazendo com que 

relacionassem seu nível de desenvolvimento real com o nível de desenvolvimento potencial. 

Dessa forma, de início, os alunos precisavam de auxílio para realizar as tarefas, porém após a 

intervenção da professora, passavam a ser capazes de a realizarem sozinhos. 

 Outro conceito da teoria sócio-histórico-cultural evidenciado nas declarações dos 

participantes é a mediação. Além dos excertos acima, durante as entrevistas, os alunos 

apontaram alguns fazeres da professora-pesquisadora como formas de mediar o 

conhecimento: 

Ana Paula: ... quando você (referindo-se a professora-pesquisadora) tenta 

estimular os alunos através de alguns jogos,... fazer o aluno se interessar pela 

matéria. 

Fernando: Tem algumas palavras que a gente não sabe e você traduz. 

Íris: Você tira as nossas dúvidas. 

Kelly: Você escreve na lousa o que é certo e o que é errado... você fala o que 

tem duplo sentido. 

Ricardo: Se eu não entendo você fala de novo. 

 As declarações acima confirmam os estudos de Lantolf e Thorne (2006) que defendem 

a linguagem como a principal, porém não única, forma de mediação utilizada para pensar. Os 

excertos mostram que alunos e professora-pesquisadora serviram-se da linguagem para 

mediar e construir os conhecimentos necessários para o desenvolvimento das atividades. 

 Esses resultados indicam a importância do papel do professor em sala de aula. O 

número de vezes que as ações da professora-pesquisadora foram lembradas como elemento 

facilitador é muito expressivo. Talvez, o fato da professora-pesquisadora ter participado da 

elaboração do material e conhecer profundamente os objetivos e procedimentos tenha 

permitido que ela fizesse a mediação do conhecimento nos momentos certos e de maneira 

apropriada. De qualquer forma, durante as aulas, o professor deveria estar sempre atento às 

possibilidades de que dispõe para auxiliar seus alunos. Os resultados também sugerem que 
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essa participação do professor em aula pode acontecer por meio de atitudes muito simples, 

como explicar novamente se o aluno não entender, traduzir algumas palavras ou esclarecer 

dúvidas.  

 O segundo elemento facilitador mais mencionado pelos alunos, onze vezes, foi o 

conhecimento prévio. Os participantes declararam possuir conhecimento prévio de algumas 

palavras, das propagandas e de algumas atividades: 

Ana Paula: As atividades realizadas eram algo que já conhecia, isso é, era do 

meu cotidiano. 

Ana Paula: ... ano passado, eu já trabalhei com propaganda em Educação 

Artística, então muita coisa que você tava me passando eu já sabia, então não 

foi tão difícil. 

Gustavo: Eu já conhecia as propagandas. 

Kelly: Algumas palavras eu já sabia o significado. 

Kelly: Achei fácil, porque eu sabia o que o enunciado pedia. 

Paulo: O vocabulário era do meu conhecimento. 

Taísa: As propagandas vemos todos os dias na televisão ou em outros lugares 

e assim conseguimos fazer a atividade. 

 Esses exemplos revelam que os alunos apoiaram-se nos conhecimentos que haviam 

construído anteriormente e nas experiências que haviam vivenciado, para realizar as 

atividades. As alunas Ana Paula e Kelly afirmaram ter conhecimento de algumas das 

atividades realizadas; Ana Paula, Gustavo e Taísa já haviam tido contato com propagandas 

escritas ou em vídeo; Kelly e Paulo alegaram ter conhecimento de algumas das palavras 

utilizadas no material. 

 Conforme argumentam os PCN-LE (Brasil, 1998), o conhecimento de mundo é um 

dos tipos de conhecimento que as pessoas utilizam para construir significado em uma 

interação. O documento afirma que o conhecimento de mundo é caracterizado pelas 

experiências vividas por cada pessoa, portanto, é individual e pessoal. Ainda segundo os 

PCN-LE, em situações de ensino-aprendizagem, o conhecimento de mundo pode compensar a 

ausência do conhecimento sistêmico e do conhecimento da organização textual. 

 Os resultados parecem sugerir que o fato dos alunos terem se apoiado em seu 

conhecimento prévio para realizar as atividades contribuiu para o sucesso da realização das 
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mesmas. A ativação do conhecimento de mundo, além de situar o aluno no tema, desperta seu 

interesse, faz emergir experiências relacionadas e o ajuda na compreensão da língua inglesa, 

dessa forma o aluno se sente mais motivado para continuar aprendendo porque utiliza seus 

conhecimentos de mundo como estratégia para compreender a língua, ou seja, o novo. Assim 

sendo, parece-me pertinente afirmar que, diante do grande valor atribuído ao conhecimento 

prévio do aluno, torna-se indispensável sua exploração durante as aulas.  

 De volta ao quadro 3.2, o terceiro elemento, indicado nove vezes como facilitador, foi 

a realização das atividades em dupla. 

Fernando: Foi fácil porque eu estava em dupla. 

Gustavo: Não tive dificuldade porque meu colega me ajudou. 

Kelly: Os próprios colegas podem ajudar também. 

Ricardo: Foi fácil porque foi feito em dupla. 

 Apenas para proporcionar um esclarecimento maior, é importante ressaltar que no 

quadro 3.2, o trabalho em dupla é mencionado nove vezes, como elemento facilitador da 

aprendizagem; já no quadro 3.1, o trabalho em dupla é mencionado uma única vez, porém 

como sendo a razão pela qual a aluna gostou de trabalhar com a unidade didática. São, então, 

aspectos distintos das percepções dos alunos; por esse motivo há uma diferença grande entre 

os números de indicações. 

Em suas declarações, Fernando, Gustavo, Kelly e Ricardo demonstram que trabalhar 

em dupla facilita a realização das atividades, porém não explicitam como ocorre esse trabalho. 

Procurei, então, por meio das entrevistas, esclarecer o que entendiam a respeito de trabalhar 

em dupla, como apresento a seguir. 

 É válido ressaltar que o mesmo aluno pode ter apresentado mais de um ponto de vista 

sobre o que seja trabalhar em dupla. 

 Dos oito alunos focais, cinco entendem que trabalhar em dupla pressupõe a troca de 

conhecimentos e informações entre os integrantes. Os participantes relatam que durante a 

realização das atividades, ora um, ora outro, pode assumir o papel de par mais competente. 

Nas palavras dos alunos, esse ponto de vista é verbalizado das seguintes formas: 
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Fernando: ... pra ele ajudar também e aí vai ficando mais fácil, ou senão, você 

ajudar um amigo que não tá entendendo. 

Íris: ... ela me ajudava e eu ajudava ela... 

Kelly: Pode juntar idéias e formar uma só mais criativa. 

Ricardo: O que eu não entendo, eu peço ajuda pra ele, e o que ele não 

entende, ele pede ajuda pra mim. 

Taísa: ... os dois entender, se não entender, um explica pro outro, aí junto faz 

alguma coisa. 

 Outra interpretação comum entre os alunos é aquela que associa trabalho em dupla 

com divisão de tarefas. Quatro alunos focais acreditam que quando estão em dupla devem 

dividir as tarefas para, posteriormente, juntar as partes e alcançarem a totalidade, como 

evidenciam os seguintes excertos: 

Fernando: Trabalhar em dupla é dividir o trabalho com um amigo. 

Gustavo: Em dupla cada um faz um pouco, aí depois junta e faz o trabalho. 

Paulo: Pra trabalhar em dupla tem que dividir bem as coisas. 

Taísa: Trabalhar em dupla é cada um fazer um pouco. 

 As demais interpretações acerca do trabalho em dupla foram mencionadas uma vez 

cada. São elas: aprender a respeitar as pessoas; fazer novas amizades; e copiar dos colegas. 

Essas percepções são representadas pelas seguintes afirmações respectivamente: 

Ana Paula: Eu gosto de trabalhar em grupo porque você aprende a respeitar as 

pessoas e aprende também a escutar a opinião das pessoas. 

Ana Paula: Eu considero trabalho em dupla, uma oportunidade de fazer novas 

amizades, conhecer melhor os colegas da sala. 

Gustavo: Em dupla, quando eu não sei fazer eu copio do colega. 

 As percepções dos alunos acerca de trabalhar em dupla, ecoam os conceitos de zona 

de desenvolvimento proximal e mediação apresentados por Vigotski (1930/1998). As 

declarações dos participantes deixam claro que durante o trabalho com a unidade didática 

houve interação entre os alunos; o mesmo aluno podia, em um momento, receber ajuda, e em 

outro momento, servir de par mais competente e fornecer ajuda a um colega; além disso, a 

mediação do conhecimento por meio da linguagem, realizada por meio da troca e combinação 

de experiências, também se mostrou evidente. 
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 É importante mencionar que a cópia dos colegas, nesse caso, refere-se àquele primeiro 

passo da aprendizagem: quando o aluno ainda não é capaz de fazer uma atividade, ele 

primeiramente reproduz, e depois que compreende, passa a fazê-la sem precisar copiar dos 

colegas. É esse tipo de cópia que defendo aqui, e não aquela cópia constante e sem atenção 

que, muitas vezes, pode fazer com que os alunos deixem de se desenvolver. 

 Voltando ao quadro 3.2, o quarto elemento com o maior número de indicações, oito, 

refere-se ao uso de imagens. Pode-se notar, observando as declarações dos participantes, que 

o uso de imagens teve um papel importante durante o trabalho com a unidade: 

Ana Paula: Um item que facilitou o entendimento das atividades foram as 

imagens, pois pelas imagens temos uma linguagem universal. 

Gustavo: Não tive dificuldades por causa das figuras. 

Ricardo: As figuras facilitou bem o meu entendimento. 

Taísa: ... tinha figuras que nos ajudava a fazer com mais facilidade. 

 Como declara Ana Paula, as imagens possuem uma linguagem universal; por essa 

razão são de grande valia no processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira. Por 

meio da exploração das imagens, uma estratégia de leitura, é possível prever o assunto de um 

texto ou até mesmo atingir uma compreensão mais exata sobre o mesmo.  

 Esse resultado, além de evidenciar a importância do uso dessa estratégia de leitura, 

confirma as orientações oferecidas nos PCN-LE (Brasil, 1998:90) que argumentam que a 

leitura abarca elementos outros que o próprio texto escrito, tais como ilustrações, gráficos, 

tabelas, etc., que colaboram na construção do significado. Nesse sentido, explorar elementos 

gráficos antes de realizar uma atividade de leitura pode tornar-se peça chave para o 

entendimento de um texto. 

 O quinto elemento facilitador, também com oito indicações, refere-se ao tipo de 

atividade utilizado ao longo da unidade didática. As declarações dos participantes 

demonstram que algumas atividades contribuíram diretamente para que o material fosse de 

fácil compreensão. Alguns exemplos são: 

Kelly: O que me ajudou foi o outro quadro abaixo com as explicações e alguns 

exemplos. 

(Referente aos quadros com explicação gramatical – Seção Language practice) 
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Paulo: O vocabulário é facilmente entendido devido à cruzadinha. 

(Referente à atividade 2 – Seção About the ads) 

Taísa: Foi fácil porque tinha que só completar o quadro com as palavras que 

está numa página anterior. 

(Referente à atividade 1 – Seção Language practice) 

 De acordo com Graves (1996, 2000), vários aspectos devem ser considerados na 

elaboração de um material didático. Três dos itens elencados pela autora estão refletidos nas 

percepções dos alunos: 1) variar o tipo e o propósito das atividades; 2) verificar se o material 

apresenta condições de atingir os objetivos; e 3) conhecer o contexto de vida dos alunos.  

 A unidade didática conta com diversos tipos de atividades que atendem a diferentes 

propósitos. Esse parece ser um ponto positivo, pois, dessa forma, a cada momento os alunos 

estão engajados em algo diferente. Além disso, as atividades parecem estar estruturadas de 

maneira a atingir o objetivo específico de cada uma. Essa diversidade e coerência entre 

objetivo e atividade, provavelmente, é percebida pelos alunos, o que lhes proporciona uma 

visão geral do material, conhecendo o ponto de partida e o ponto de chegada. 

 O contexto de vida dos alunos foi levado em consideração na elaboração da unidade 

didática; por essa razão, foram inseridos elementos com os quais os jovens têm contato e 

estão familiarizados. Por exemplo: as propagandas, que tratam de produtos relacionados com 

o cotidiano do jovem; os vídeos, que são uma forma de comunicação com grande apelo para 

esse público; e a cruzadinha, um tipo de atividade da qual a maioria dos alunos gosta. Uma 

fala do aluno Paulo confirma a relação da cruzadinha com seu contexto de vida: 

Paulo: Eu gostei da cruzadinha, porque eu adoro fazer cruzadinhas. 

 Confirmando os estudos de Graves (1996, 2000), esses resultados parecem reforçar a 

importância de se desenvolver materiais com atividades variadas; coerentes tanto com o 

objetivo específico de cada uma, quanto com os objetivos gerais do material em si; e, 

sobretudo, condizentes com a realidade em que está inserido o público-alvo do material.  

 O sexto elemento facilitador, as propagandas, foi mencionado duas vezes. Pode-se 

notar, pelas declarações abaixo, que os alunos utilizaram-se do conteúdo das propagandas 

escritas para inferirem o significado de algumas palavras: 

Íris: Foi fácil, por causa do auxílio das propagandas. 
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Kelly: Foi fácil, o primeiro exercício que era para relacionar cada item a 

palavra que consta na propaganda. Algumas palavras eu já sabia o 

significado e as outras descobri pelo conteúdo de cada propaganda. 

 Nos excertos acima, fica clara a estratégia de leitura utilizada em sala de aula. Uma 

leitura estratégica que valoriza o entendimento do aluno e o estimula a inferir o significado 

das palavras que não conhece por meio do texto.  Esse dado ressoa o que defendem os PCN-

LE (Brasil, 1998:92) acerca da inferência dos significados:  

É importante também que o aluno aprenda a adivinhar o significado de 

palavras que não conhece, por meio de pistas contextuais, da mesma forma que 

é essencial que aprenda a desconsiderar a necessidade de conhecer todos os 

itens lexicais para ler. 

 O incentivo à inferência de significados e à eliminação da idéia de que para conseguir 

ler um texto é necessário conhecer todos os vocábulos é um trabalho que deveria ser realizado 

todos os dias em sala de aula e deveria ser lembrado a todo momento, pois, de fato, muitos 

estudantes têm um entendimento equivocado do que é leitura, muitos ainda acreditam ser 

preciso compreender o significado de cada palavra a fim de compreender o sentido de um 

texto. 

 O próximo elemento facilitador, também indicado duas vezes, é o uso de vídeos: 

Paulo: ... assistir as propagandas na televisão ajudou muito também. Eu sabia 

sobre os horários das propagandas. 

Taísa: As propaganda vemos todos os dias na televisão ou em outros lugares e 

assim conseguimos fazer a atividade. 

 Analisando os excertos acima, é possível notar que esses alunos perceberam as 

propagandas em vídeo como um elemento facilitador, porque, em seu cotidiano, têm contato 

com esse tipo de mídia. Mais uma vez, a coerência entre os temas abordados nas atividades 

em sala de aula e a realidade do aluno mostra-se como um ponto positivo no processo de 

ensino-aprendizagem. 

 O último elemento facilitador, indicado apenas uma vez, é a presença de palavras 

cognatas nas atividades: 

Fernando: As palavras cognatas facilitaram. 



C A P Í T U L O 3 – A P R E S E N T A Ç Ã O  E  D I S C U S S Ã O  D O S  R E S U L T A D O S  |  79 

 

 Apesar de meu grande incentivo para que os alunos explorem os significados dos 

cognatos, apenas um aluno os indicou como um elemento facilitador. Essa diferença entre 

minhas ações e as percepções de meus alunos, em minha visão, pode apontar em três sentidos 

diferentes. Talvez, um desses sentidos indique que de tanto incentivar o uso dos cognatos, os 

alunos já estejam tão acostumados a isso que não os percebem mais como elemento 

facilitador e sim como parte do processo de leitura. Outra possibilidade de interpretação, os 

alunos poderiam não estar aprendendo tudo aquilo que acredito estar ensinando. Ou ainda, 

talvez, os demais apelos visuais, por conta do gênero utilizado, sejam mais relevantes para os 

alunos, se contrastados com a identificação de cognatos. Em qualquer um dos casos, o uso das 

palavras cognatas é positivo e a fala de Fernando confirma essa afirmação. 

 A importância de explorar os cognatos foi ressaltada também nos PCN-LE (Brasil, 

1998:91); eles defendem: numa atividade de leitura, o professor deve fazer com que o aluno 

tome consciência do que já sabe ao explorar itens lexicais cognatos. Assim, tanto os dados 

quanto os fundamentos teóricos reforçam a necessidade de incentivar o uso de palavras 

cognatas durante o trabalho em sala de aula. 

 Após ter apresentado todos os elementos facilitadores, discuto os elementos que foram 

indicados pelos alunos como dificultadores. 

 

  3.1.2.2 Elementos dificultadores 

  

Nesta seção, o foco da análise recai sobre as percepções dos alunos acerca dos 

elementos que dificultaram o entendimento e o trabalho com a unidade didática. O quadro 

abaixo resume todos os elementos dificultadores mencionados pelos alunos, bem como o 

número de referências. 

 

 

 



C A P Í T U L O 3 – A P R E S E N T A Ç Ã O  E  D I S C U S S Ã O  D O S  R E S U L T A D O S  |  80 

 

Elementos dificultadores 
Número de 

indicações 

1. Falta de conhecimento sistêmico 9 

2. Estrutura e criação das propagandas 3 

3. Falta de relação com a realidade do aluno 1 

4. Pronúncia 1 

Quadro 3.3 – Elementos dificultadores 

 O elemento mais mencionado pelos alunos, nove vezes, como um dificultador do 

entendimento e desenvolvimento do trabalho com a unidade didática foi a falta de 

conhecimento sistêmico. É possível notar nas declarações abaixo, que dois aspectos 

sistêmicos foram mais relevantes: o vocabulário novo e as formas comparativas e superlativas 

dos adjetivos. 

Ana Paula: ... o que dificultou um pouco foram as palavras em inglês que não 

conhecia. 

Kelly: Tive um pouco de dificuldade, porque tinha várias palavras novas. 

Kelly: Uma das atividades mais difíceis foi a Language Practice porque usava 

o comparativo e o superlativo... 

Paulo: O quadro foi difícil, porque eu ainda não conhecia os graus do 

adjetivo. 

Ricardo: O comparativo e superlativo foi um pouco difícil de entender. 

 Os excertos acima indicam que a falta de conhecimento sobre algumas palavras e 

sobre os graus dos adjetivos dificultou o entendimento, porém não impediu que este 

ocorresse. Provavelmente, o fato das propagandas escritas e os vídeos tratarem de temas que 

fazem parte do conhecimento de mundo dos alunos pode ter ajudado a sanar essas 

dificuldades com relação ao conhecimento sistêmico. 

 Como argumentam os PCN-LE (Brasil, 1998:33), é muito importante que os assuntos 

e temas discutidos em sala de aula sejam familiares para os alunos, assim, será mais fácil 

fazer com que se envolvam no discurso na língua estrangeira. Trabalhar com temas 

relacionados ao cotidiano dos alunos pode inclusive, contribuir para a compensação da falta 
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de conhecimento sistêmico, além de permitir que o aluno tenha mais segurança em utilizar a 

língua estrangeira. 

 Os resultados de minha pesquisa reforçam, então, a importância de se trabalhar em 

sala de aula, com assuntos que, além de serem parte do conhecimento de mundo do aluno, 

também sejam algo com que ele esteja familiarizado e interessado. Dessa forma, o 

conhecimento sistêmico deixaria de ser um empecilho no processo de ensino-aprendizagem; 

passando a ocupar uma posição de algo que deveria ser aprendido, com a finalidade de 

possibilitar aos alunos, tratarem de um tema sobre o qual possuem interesse. 

 O segundo elemento dificultador, indicado três vezes, é a estrutura e criação das 

propagandas escritas: 

Íris: A parte mais difícil foi o Exploring the texts, por causa das propagandas. 

Kelly: Achei interessante criar a propaganda, mas confesso que tive 

dificuldade, porque propaganda exige várias coisas importantes a serem 

colocadas. 

Esses excertos sugerem que, apesar dos alunos terem contato com propagandas em seu 

cotidiano; alguns deles encontraram dificuldades com a estrutura das propagandas, tanto para 

entendê-las e interpretá-las, quanto para produzi-las. Provavelmente, em seu contato com as 

propagandas, esses alunos não haviam tentado compreender a estrutura das mesmas; por essa 

razão, apenas reconheciam a organização textual de maneira superficial. 

Diante desses dados, com o intuito de estimular uma compreensão mais profunda 

sobre a organização textual por parte dos alunos, cabe ao professor, desenvolver práticas que: 

partam dos conhecimentos que os alunos já possuem acerca do tipo de texto em estudo; 

propiciem a percepção de relações entre o texto em inglês e em português; e, gradativamente, 

explorem outros aspectos da organização textual, ainda desconhecidos para os alunos. Dessa 

forma, os estudantes serão capazes de construir conhecimentos que poderão ser utilizados em 

momentos futuros de sua aprendizagem, além de obterem uma autonomia maior para realizar 

outras leituras. 

O terceiro elemento dificultador, mencionado apenas uma vez, foi a falta de relação de 

um dos aspectos abordados durante a unidade, com a realidade do aluno: 

Paulo: A questão 6 me dificultou pois não assisto e não gosto da Malhação. 
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 Na questão seis da seção Warm up, foi solicitado aos alunos que respondessem acerca 

dos tipos de produtos anunciados durante o programa de televisão “Malhação”. A grande 

maioria dos alunos tinha o hábito de assistir ao programa e não teve dificuldade em elencar os 

produtos. No entanto, Paulo, por não assistir a “Malhação”, explicou que lhe pareceu difícil 

responder a questão. 

 Esse resultado evidencia dois aspectos. Um deles é a constante necessidade de 

conhecer os alunos e não apenas partir de pressuposições sobre sua faixa etária, para escolher 

o que é apropriado ou não na elaboração de um material didático. O outro aspecto diz respeito 

à impossibilidade de sempre agradar a todos os alunos. Se dos 37 alunos que utilizaram a 

unidade, dos 8 alunos focais, apenas um não conhecia o programa mencionado acima, é 

possível afirmar que o programa de televisão escolhido para formular a pergunta era 

adequado. 

 O último elemento dificultador, também indicado apenas uma vez, foi a dificuldade de 

pronunciar algumas palavras presentes no material. 

Taísa: A atividade mais difícil foi a About the ads porque era palavras em 

Inglês muito difíceis de se pronunciar. 

 Como descrito no capítulo 2, as habilidades comunicativas enfocadas na unidade 

didática eram a compreensão e produção escrita. Durante a aplicação do material não houve 

momentos em que os alunos, necessariamente, precisassem pronunciar as palavras em inglês. 

Entretanto, Taísa menciona ter encontrado dificuldade com a pronúncia de algumas palavras. 

 Parece-me pertinente interpretar esse dado da seguinte forma: Taísa realizou as 

atividades da seção About the ads em dupla e, talvez durante a realização dessas atividades, 

tenha sido necessário que a aluna falasse algumas palavras com sua colega; e ela, então, tenha 

encontrado dificuldades. Nesse caso, para amenizar as dificuldades dos alunos, o professor 

poderia fazer uma repetição em coro do vocabulário antes do início da atividade, ou ainda, 

circular pela classe esclarecendo as dúvidas de pronúncia que aparecessem. 

 Finalizo aqui a apresentação dos resultados relacionados ao nível de dificuldade da 

unidade didática na percepção dos alunos. No que se referem aos elementos facilitadores, os 

mais lembrados nos questionários e entrevistas foram: a ajuda da professora, mencionada 

vinte e seis vezes; o conhecimento prévio, onze vezes; a realização das atividades em dupla, 
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nove vezes; e a exploração das imagens e os tipos de atividade, mencionados oito vezes cada. 

Quanto aos elementos que dificultaram a aprendizagem, encontramos a falta de conhecimento 

sistêmico e a estrutura e criação das propagandas como sendo os mais indicados pelos alunos. 

Terminada a discussão dos resultados referentes às percepções dos alunos com relação 

à unidade didática, posso dizer que, de maneira geral, os participantes da pesquisa gostaram 

do material e de sua estrutura, porque sentiram que aprenderam mais, acharam interessante 

trabalhar com um material impresso, desenvolveram uma visão mais crítica sobre a leitura, 

além de terem tido a oportunidade de trabalhar em dupla. Com relação ao nível de dificuldade 

da unidade, foram encontrados mais elementos facilitadores da aprendizagem do que 

elementos dificultadores. A seguir, apresento e discuto as percepções dos alunos focais acerca 

de sua aprendizagem de inglês. 

 

3.2 Percepções dos alunos sobre sua aprendizagem de inglês 

 

 Nesta seção do capítulo, apresento e discuto as percepções dos alunos sobre sua 

aprendizagem de inglês utilizando a unidade didática, bem como as contribuições trazidas 

pelo material. 

 

 3.2.1 Aprendizagem por meio da unidade didática 

 

 Ao longo dos questionários e também na entrevista, investiguei as percepções dos 

alunos sobre sua aprendizagem de inglês por meio da unidade didática. Os itens mencionados, 

bem como o número de indicações aparecem no quadro abaixo. Nos próximos parágrafos, 

discuto cada um dos itens separadamente. 
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Aprendizagem acerca do(a)... 
Número de 

indicações 

1. Vocabulário 8 

2. Estrutura das propagandas 7 

3. Comparativo e superlativo 5 

4. Produção de uma propaganda 3 

5. Escrita em inglês 1 

6. Relação e comparação de produtos 1 

7. Revisão de conteúdos 1 

Quadro 3.4 – Percepções dos alunos acerca de sua aprendizagem de inglês 

 Com relação ao aprendizado por meio da unidade didática, o vocabulário foi o item 

mais mencionado, oito vezes. Todos os alunos declararam que aprenderam palavras novas. 

Ana Paula: ... me ajudou a aumentar o meu vocabulário. 

Fernando: Aprendi algumas palavras. 

Gustavo: Aprendi o vocabulário. 

Íris: Aprendi o significado de algumas palavras. 

Kelly: Aprendi palavras novas. 

Paulo: Aprendi o vocabulário. 

Ricardo: Aprendi mais vocabulário. 

Taísa: Aprendi muitas palavras que não sabia falar. 

 Embora qualquer atividade tenha como uma de suas metas a ampliação do repertório 

lexical dos alunos, a unidade didática não tinha como principal objetivo o aumento do 

vocabulário, porém ao longo do material, quando expostos a novos vocábulos que lhes seriam 

úteis tanto para compreender quanto para produzir as propagandas, esperava-se que os alunos 

os internalizassem e utilizassem quando necessário. 

 Parece-me que a aprendizagem de vocabulário novo ocorre com freqüência em sala de 

aula, mesmo quando o foco da atividade desenvolvida não é a ampliação do mesmo. Os 

alunos, constantemente, deparam-se com palavras desconhecidas, seja nos enunciados de 
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atividades ou ao longo destas. Entretanto, em sala de aula, noto que o uso do vocabulário 

novo e oportunidades de internalização do mesmo nem sempre ocorrem; por essa razão, penso 

que seria positivo realizar em classe, atividades nas quais, necessariamente, os alunos 

precisassem utilizar tanto as palavras que já conheciam quanto as palavras novas que 

aprenderam. Outra forma de contribuir para que os alunos internalizem o vocabulário, poderia 

ser a construção de um dicionário pessoal; nele os alunos registrariam as palavras que julgam 

ter aprendido. 

 O segundo item que, na percepção de sete alunos, foi aprendido refere-se à estrutura 

das propagandas. Pode-se notar, nas declarações abaixo, que os alunos julgam ter aprendido 

os elementos que compõem uma propaganda escrita, além das idéias presentes nos bastidores 

da produção de uma propaganda: 

Ana Paula: Aprendi que toda propaganda escrita utilizasse de uma estrutura 

formada com fotos, frases de efeito, marca, logotipo. 

Fernando: Aprendi sobre os slogans e a catch phrase. 

Gustavo: Aprendi que os produtos fazem propagandas já pensando em que as 

pessoas vão pensar. 

Íris: Aprendi sobre a marca o slogans os brand names. 

Kelly: Aprendi o que é uma propaganda em inglês, né, o que eles colocam 

numa propaganda... 

Paulo: Aprendi a diferença de slogan e catch phrase. 

Ricardo: Aprendi que todos os produtos tem um slogan, uma imagem e as 

vezes uma frase que chama a atenção. 

 Diferente do vocabulário, a estrutura das propagandas escritas configura-se como um 

dos conteúdos principais e focais da unidade didática. Para que pudessem produzir a 

propaganda, seria necessário que os alunos conhecessem o gênero textual, identificando suas 

características. 

 Esse resultado indica que, nesse aspecto, houve coerência entre o que a unidade se 

dispunha a realizar e o que os alunos crêem ter aprendido. Além disso, o conhecimento da 

organização textual foi ativado e ampliado. Como argumentam os PCN-LE (Brasil, 1998), é 

viável que o professor parta de organizações textuais familiares para os alunos para, 

posteriormente, expô-los a outros gêneros. Com relação à unidade didática em estudo, a 
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professora-pesquisadora partiu de um gênero textual familiar aos alunos e, em seguida, 

aprofundou os conhecimentos que os alunos, possivelmente, já possuíam sobre aquele gênero. 

 O próximo item, indicado cinco vezes como fruto da aprendizagem, foram graus 

comparativo e superlativo dos adjetivos.  

Fernando: Entendi sobre como usar most e more. 

Íris: ... com esses negócios do comparativo e do superlativo eu consigo 

entender bem melhor. 

Paulo: aprendi a diferenciar o comparativo do superlativo. 

Ricardo: ... aprendi o superlativo e o comparativo também, eu não sabia muito. 

Taísa: Eu aprendi sobre comparação e superlativo. 

 Da mesma forma que a estrutura das propagandas escritas, as formas comparativas e 

superlativas dos adjetivos eram um dos conteúdos principais da unidade, uma vez que tais 

formas desempenham um papel crucial na propaganda escrita, o de apresentar os produtos e 

convencer os consumidores a comprá-los. Assim sendo, conhecer e saber utilizar o 

comparativo e o superlativo era relevante para realizar a produção da propaganda escrita. 

Certamente, esses conhecimentos fizeram sentido para os alunos por conta dessa relevância e 

por conta de terem sido trabalhados de maneira contextualizada, propiciando, então, a 

aprendizagem. 

 O conhecimento sistêmico com relação às estruturas do comparativo e do superlativo 

permite também que os alunos se apóiem nas convergências entre a língua portuguesa e a 

língua inglesa, uma vez que as estruturas gramaticais, desses conteúdos, dos dois idiomas são 

similares. Dessa forma, em consonância com os PCN-LE (Brasil, 1998:33), a aprendizagem 

pode ser facilitada, o que, conseqüentemente, também facilitaria o engajamento discursivo do 

aluno, que se sentiria mais confortável para produzir a propaganda em inglês e utilizar a 

linguagem como prática social. Novamente, como no item anterior, esse resultado evidencia a 

coerência entre o que a unidade deveria ensinar e o que os alunos acreditam que aprenderam. 

 Com três indicações, o quarto item diz respeito à produção de uma propaganda. 

Alguns alunos acreditam ter aprendido a produzir uma propaganda escrita em inglês, como 

evidenciam os seguintes excertos: 

Ana Paula: Aprendi como se faz uma propaganda. 
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Kelly: Aprendi como produzir uma propaganda, o que deve conter para 

chamar atenção entre outras. 

Ricardo: Aprendi a fazer uma propaganda em inglês. 

 A produção de uma propaganda escrita era um dos objetivos principais da unidade 

didática. As atividades foram seqüenciadas visando atingir esse objetivo. De início, os alunos 

tinham os primeiros contatos com o gênero textual; em seguida o conhecimento da 

organização textual era aprofundado; depois os alunos tinham atividades para ampliação do 

vocabulário; posteriormente, a parte gramatical, referente ao comparativo e o superlativo, era 

apresentada, estudada e praticada; e, por fim, a junção de todo o conhecimento construído ao 

longo da unidade culminava na produção da propaganda escrita em inglês.  

 Se observado o movimento realizado durante o trabalho com o material e os resultados 

apresentados pelos dados, pode-se perceber que a seqüência e progressão das atividades e 

seus conteúdos operaram na zona de desenvolvimento proximal (Vigotski, 1930/1998) dos 

alunos, permitindo que, ao final da unidade, eles fossem capazes de produzir por conta 

própria, aquilo que, no começo, não saberiam. É possível afirmar que, para alguns alunos, o 

nível de desenvolvimento potencial passou a ser nível de desenvolvimento real. 

 O quinto item relacionado com a aprendizagem refere-se à escrita em inglês e foi 

mencionado apenas uma vez. 

Taísa: Eu aprendi como elabora uma escrita em inglês... 

 Apesar de a aluna não ter mencionado o que aprendeu a escrever, pode-se supor que 

ela esteja se referindo à produção da propaganda, uma vez que o excerto acima é a resposta 

oferecida por Taísa, quando questionada acerca do que havia aprendido na seção Final task da 

unidade, seção na qual os alunos produziram a propaganda. 

 Nesse caso, também é possível afirmar que o desenvolvimento dos conteúdos e a 

construção dos conhecimentos possibilitaram que o aluno realizasse uma tarefa que, de início, 

não seria capaz. 

 Nos dois últimos itens relacionados com a aprendizagem de inglês, os alunos julgam 

ter revisto alguns conteúdos e ter aprendido a relacionar e comparar produtos. Cada um dos 

itens foi citado uma vez. 
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Ana Paula: ... eu relembrei muitas coisas e assim, eu tinha trabalhado com 

propaganda em português, eu nunca tinha trabalhado em inglês, então, pra 

mim, foi assim uma surpresa, algum ponto que eu nunca tinha visto... eu 

reforcei bastante uma coisa, várias coisas assim, que eu comecei a aprender lá 

no começo do curso e já não lembrava mais que eram essenciais.  

Paulo: Eu aprendi a relacionar e comparar produtos. 

 Diferente dos demais itens referentes à aprendizagem que, direta ou indiretamente, 

estavam relacionados com os conteúdos e objetivos da unidade, esses dois últimos elementos 

são resultados inesperados para mim, como elaboradora da unidade, pois o material não foi 

construído com o intuito de revisar conteúdos, nem tinha como objetivo principal fazer com 

que os alunos fossem capazes de relacionar ou comparar produtos. Entretanto, cada aluno traz 

para sala de aula uma bagagem de aprendizagem e visão de mundo diferente. Para Ana Paula, 

que já havia estudado propagandas em português, a unidade foi uma oportunidade de rever 

aspectos de sua aprendizagem. Já para Paulo, estudar a estrutura das propagandas tornou 

possível também, estabelecer relações e comparações entre os produtos anunciados. 

 Perante esses resultados, percebo que, enquanto para os elaboradores da unidade, o 

material tinha como foco principal a utilização de conhecimentos prévios e a apresentação de 

conhecimentos novos com vistas a compreender e criar uma propaganda escrita; para alguns 

alunos, a unidade também contava com uma dimensão social, ou seja, alguns participantes 

conseguiram compreender a razão pela qual lhes seria útil trabalhar com propagandas em sala 

de aula e no que elas seriam importantes no momento de agirem no mundo social. 

 Mais uma vez, os resultados apontam para a necessidade de, não apenas conhecer, mas 

também, no momento da elaboração de uma unidade didática, levar em conta o contexto dos 

alunos, tanto no que se refere à realidade em que vivem; aos conhecimentos que já trazem; e 

também ao que podem fazer com o que aprendem no material. Conhecendo as experiências de 

aprendizagem e a visão de mundo dos alunos, torna-se mais fácil elaborar materiais que sejam 

adequados aos alunos e que, conseqüentemente, atinjam seus objetivos.  
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  3.2.1.1 A visão e a percepção da aprendizagem 

  

Nesta seção, busco estabelecer uma relação entre a visão de aprendizagem de língua 

inglesa que os alunos têm e sua percepção do que aprenderam com a unidade didática. O 

motivo que me levou a tentar compreender tal relação foi o fato de um dos alunos focais ter 

dito na entrevista que não havia aprendido nada com a unidade. Como professora, 

colaboradora na elaboração do material e pesquisadora, fiquei muito incomodada com essa 

fala. Perguntei ao aluno, então, em sua opinião, o que era aprender inglês e constatei que sua 

visão de aprendizagem não condizia com a visão de aprendizagem do material. Foi a partir 

desse momento que resolvi fazer a mesma pergunta aos demais participantes focais. 

Em razão da peculiaridade dos dados a serem apresentados e discutidos nos próximos 

parágrafos, farei a análise da relação entre a visão e a percepção de aprendizagem de cada 

aluno separadamente. Também é importante ressaltar que, apesar dos alunos terem indicado 

vários elementos acerca de sua aprendizagem, a percepção que utilizarei para realizar esta 

análise será aquela que tenha ficado mais marcada nas falas do aluno. 

Para Ana Paula, aprender inglês significa poder se comunicar com várias pessoas em 

vários lugares, visando ajudar seu país; ou seja, aprender a língua para colocá-la em uso.  

Ana Paula: se você sabe falar inglês e tudo mais, você pode não só crescer 

como ajudar o Brasil também lá fora, às vezes numa multinacional ou até 
mesmo talvez, sei lá um embaixador, um aluno, sei lá, às vezes, por um acaso 

da vida chega a ser um embaixador do Brasil, sei lá em algum país, e se ele 

souber o inglês, entendeu ele consegue se comunicar com qualquer pessoa em 

qualquer lugar. 

Quanto às suas percepções do que tenha aprendido com a unidade didática, o que 

parece ficar mais marcado diz respeito à produção da propaganda. 

Ana Paula: Aprendi como se faz uma propaganda. 

 Parece-me ser possível afirmar que o que Ana Paula acredita ter aprendido por meio 

do material é condizente com sua visão de aprendizagem. Ela entende que aprender inglês 

significa colocar a língua em uso e, ao término do trabalho com o material, teve a 

oportunidade de fazê-lo. Essa interpretação pode ser reforçada com uma das respostas 
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fornecidas pela participante ainda na segunda semana de trabalho com o material, na qual ela 

sugere que os alunos produzam uma propaganda. 

Ana Paula: Penso que seria legal que nessa atividade realizada no dia de hoje 

pudéssemos fazer nossa própria propaganda. 

 Fernando acredita que aprender inglês significa aprender um idioma que poderá usar 

em outros contextos e, principalmente, no trabalho. Quando questionado em que situações se 

sente aprendendo inglês, o participante apontou o vocabulário e aspectos gramaticais. 

Fernando: Aprender uma língua que eu vou usar no trabalho, pra usar em 

outras coisas também, pra mim é isso, que eu vou usar no trabalho. 

Professora-pesquisadora: E quando você sente que está aprendendo? 

Fernando: Quando eu vejo palavras novas assim, ou também esses negócios de 

verbo assim. 

(Entrevista – 25/08/08) 

 Dois pontos ficam bem marcados em sua percepção do que aprendeu com a unidade: a 

estrutura das propagandas e os graus comparativo e superlativo dos adjetivos. 

Fernando: Acho que eu aprendi alguma coisa sobre propaganda, que eu não 

sabia, e o comparativo e o superlativo. 

 Buscando relacionar a visão e a percepção de Fernando sobre sua aprendizagem, 

percebo um ponto de intersecção: o conhecimento sistêmico. Talvez por acreditar que 

aprender inglês envolve aprender aspectos gramaticais, Fernando tenha percebido e 

verbalizado que aprendeu o comparativo e o superlativo. Apesar de a unidade didática 

proporcionar ao aluno um momento para usar os conhecimentos que construiu (produção da 

propaganda escrita), Fernando parece não identificá-lo como uma possibilidade de colocar a 

língua em uso; talvez isso ocorra, pois a atividade Final task, ainda que envolva o uso da 

língua, não deixa de ser uma atividade realizada no âmbito escolar. 

 Para Gustavo, aprender inglês está relacionado diretamente com traduzir as palavras. 

Gustavo: ... quando eu tô jogando eu aprendo muita coisa, porque eu tenho 

que traduzir, aí quando eu traduzo, ou música assim também, aí é bem melhor 

pra aprender. 

 Ao longo dos questionários, Gustavo respondeu que havia aprendido elementos da 

estrutura das propagandas e vocabulário: 
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Gustavo: Aprendi que algumas (propagandas) tem slogan ou características do 

produto. 

Gustavo: Aprendi o vocabulário. 

Gustavo: Aprendi que os produtos fazem propagandas já pensando em que as 

pessoas vão pensar. 

Entretanto, dois meses após o término do trabalho com o material, quando o 

entrevistei e perguntei se, para ele, havia ficado alguma coisa do material, ele respondeu: 

Gustavo: Não, passou, passou, eu nem lembro mais o que foi feito, sabe, é 

passado. 

 Perguntei, então, acerca de sua aprendizagem da língua inglesa e novamente, Gustavo 

afirmou que não havia aprendido nada. 

Gustavo: Não, de palavras novas, de vocabulário, não. 

 A fala do participante indica um pouco de falta de compromisso quando diz: passou, 

passou, eu nem lembro mais o que foi feito, sabe, é passado. As afirmações feitas nas 

entrevistas destoam daquelas feitas nos questionários; talvez por conta do tempo que se 

passou entre um e outro, Gustavo tenha dado respostas diferentes. Outra interpretação 

possível poderia ser que, passados dois meses do término da unidade, Gustavo acredita não ter 

aprendido nada, pois sua visão de aprendizagem de inglês não foi contemplada pelo material. 

A unidade didática não lidava diretamente com tradução; penso que por essa razão, Gustavo 

não conseguiu identificar o trabalho realizado com aprendizagem da língua. 

 A visão de aprendizagem de Íris revela que, para a aluna, aprender inglês é colocar em 

prática os conhecimentos construídos. 

Professora-pesquisadora: Você disse que fica mais fácil quando você escreve, 

então eu queria entender, quando você tem que escrever alguma coisa, 

produzir alguma coisa, você tem a sensação de que você tá aprendendo? 

Íris: Ah, tenho.  

Professora-pesquisadora: É mais do que você fosse só ler, por exemplo? 

Íris: Quando eu tô escrevendo eu percebo meus erros, vejo se é melhor eu 

fazer assim na frase, acho que sim. 

(Entrevista – 08/09/08) 
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 Em sua percepção do que aprendeu com a unidade didática, Íris ressalta aspectos 

relacionados com a propaganda e gramaticais. 

Íris: Eu aprendi as propagandas em inglês assim, né, umas que eu vejo na TV, 

tem um canal lá que é tudo em inglês, ... daí eu via e não entendia nada, né, aí 

com esses negócios do comparativo e do superlativo eu consigo entender bem 

melhor. 

 Não consigo perceber muitas relações entre sua visão de aprendizagem e o que Íris 

acredita ter aprendido com o material. Apenas um único aspecto, em minha interpretação, 

pode ser visto como um ponto de intersecção: o fato de a aluna utilizar os conhecimentos 

construídos para compreender as propagandas que vê em casa. Creio ser possível afirmar que 

essa é uma maneira de colocar em prática seus conhecimentos. 

 A próxima participante, Kelly, acredita que aprender inglês significa ter oportunidade 

de comunicar-se em outro idioma. 

Kelly: Aprender inglês? Pra mim? Primeiro que é um novo idioma, segundo 

que se você... às vezes você pode falar com uma pessoa não somente 

português, acho bem interessante, mesmo ampliar novos horizontes assim. 

Professora-pesquisadora: A pessoa tem oportunidade de se comunicar em 

outra língua? 

Kelly: É em outra língua, não ficar falando só o português. 

(Entrevista – 08/08/08) 

 No que tange às suas percepções de aprendizagem por meio do material, os aspectos 

relacionados à estrutura e à produção da propaganda aparecem bem marcados. 

Kelly: Aprendi o que é uma propaganda, né, ah... o que eles colocam numa 

propaganda, como produzir uma propaganda. 

 Creio ser possível afirmar que a visão de aprendizagem de Kelly está relacionada com 

sua percepção do que aprendeu. A propaganda escrita constitui-se como uma forma de 

comunicação, no presente caso, em outro idioma. Quando Kelly teve a oportunidade de criar 

uma propaganda, provavelmente, sentiu que estava se comunicando por meio de outra língua.  

 Para Paulo, aprender inglês significa usar o que aprende. 

Paulo: ... a gente usa o que a gente aprendeu,... aí eu aprendi, não esqueço 

mais, depois que eu uso,... tem que ter a prática, né. 
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 Quando questionado acerca do que havia aprendido com o material, Paulo enfatiza o 

vocabulário. 

Paulo: Foi o vocabulário, a maioria das coisas foi o vocabulário assim. 

 Se comparadas superficialmente, a visão e a percepção de aprendizagem de Paulo 

parecem não revelar conexões. Entretanto, a unidade proporcionou ao participante momentos 

para colocar em prática o que havia aprendido. Talvez seja possível deduzir que essa prática 

tenha feito com que o aluno aprendesse o vocabulário. 

 Ricardo entende que aprender inglês significa pronunciar as palavras corretamente e 

saber a tradução. 

Ricardo: Eu aprendo quando eu começo a falar certo. Por exemplo, música, 

é... fala muito inglês, né, é que aí você vai aprendendo, né, vai lendo a música 

do lado, e vai aprendendo, tentando falar certo. Vai vendo a tradução pra ver o 

que significa. 

 Em sua fala, Ricardo evidencia que acredita ter aprendido aspectos gramaticais e 

relacionados às propagandas. 

Ricardo: Aprendi a fazer uma propaganda e o superlativo e o comparativo. 

 Os excertos parecem evidenciar que não há relação entre a visão de aprendizagem de 

Ricardo e o que ele menciona ter aprendido. 

 A última participante focal, Taísa, entende que aprender inglês é usar o que aprendeu, 

por meio da fala ou da escrita. 

Taísa: Falar, escrever, porque inglês a gente tem que falar e escrever pra 

aprender melhor. 

 Quanto à sua percepção da aprendizagem por meio da unidade, Taísa ressalta que 

aprendeu a escrever. 

Taísa: Eu aprendi como elabora uma escrita em inglês. 

 Parece-me pertinente afirmar que a visão de aprendizagem de Taísa foi contemplada 

nas atividades da unidade e também está relacionada com sua percepção do que aprendeu. 

Pelo fato de compartilhar da visão de aprendizagem do material, a participante parece ter 

encontrado facilidade em perceber aspectos de sua aprendizagem. 
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 Esses resultados parecem indicar que a coerência entre a visão de aprendizagem do 

aluno e do material contribui para que o aluno perceba sua aprendizagem. Na análise acima, 

apesar de alguns alunos não compartilharem da visão de aprendizagem do material e ainda 

assim, conseguirem perceber o que aprenderam, a percepção da aprendizagem parece ser mais 

clara e evidente quando a visão de aprendizagem do aluno é contemplada no material.  

 Diante desses resultados, parece-me que, antes de elaborar um material didático, além 

de conhecer seus alunos e o contexto em que vivem, o professor poderia investigar, por meio 

de questionários ou conversas com os alunos, qual a visão de aprendizagem que trazem para 

sala de aula. Penso que, dessa forma, os alunos teriam mais facilidade em perceber o que e 

quanto estão aprendendo.  

 

 3.2.2 Contribuições trazidas pela unidade didática 

 

 Analisando os dados, percebi que a maioria dos alunos focais acredita que a unidade 

didática trouxe algum tipo de contribuição para eles. Nesta seção, apresento e discuto tais 

contribuições. O quadro a seguir resume as contribuições elencadas, bem como o número de 

indicações. 

Contribuições trazidas pelo material 
Número de 

indicações 

1. Melhor entendimento das propagandas 6 

2. Mais interesse pelas propagandas 2 

3. Aumento do conhecimento de língua inglesa 1 

4. Quebra da rotina de aula 1 

Quadro 3.5 – Contribuições trazidas pelo material 

 Dos oito participantes focais, seis argumentaram que, após o trabalho realizado com a 

unidade didática, passaram a entender melhor as propagandas em inglês. Vejamos alguns 

exemplos: 



C A P Í T U L O 3 – A P R E S E N T A Ç Ã O  E  D I S C U S S Ã O  D O S  R E S U L T A D O S  |  95 

 

Íris: Antes eu via as propagandas e não entendia, e aí depois disso ficou mais 

fácil. 

Kelly: Mudou que posso entender a propaganda em inglês, além de que a 

propaganda ajuda a talvez aprimorar o idioma. 

Paulo: Agora eu conheço melhor a estrutura padrão das propagandas. 

Taísa: Agora dá pra entender melhor as propagandas. 

 Parece ser possível afirmar que as atividades presentes na unidade didática, realmente, 

possibilitaram aos alunos conhecer com mais profundidade as propagandas em inglês. Estudar 

a estrutura das propagandas, conhecer os artifícios de que dispõem e produzir sua própria 

propaganda parece ter contribuído bastante para aumentar o conhecimento desses alunos com 

relação ao gênero textual. 

 De acordo com esses resultados, provavelmente, o conhecimento da organização 

textual que esses alunos possuíam foi ampliado. Dessa forma, em aulas futuras, sejam elas de 

língua inglesa ou não, eles poderão utilizá-lo para compreender outros textos. 

 A segunda contribuição elencada por dois alunos foi que, a partir da unidade didática, 

passaram a prestar mais atenção nas propagandas, seu interesse por elas foi despertado.  

Fernando: Agora eu tento prestar mais atenção nos slogans e nas catch 

phrase. 

Paulo: Agora eu vou prestar mais atenção nas propagandas que vejo porque 

achei interessante a estrutura. Eu me interessei mais. 

 Julgo essa contribuição muito positiva, pois além de produzir efeitos em sala de aula, 

ela também influencia a percepção do aluno fora da escola. Talvez esses alunos que, agora, 

estão mais interessados pelas propagandas, tornem-se leitores mais conscientes acerca dos 

artifícios utilizados pelas propagandas para cativar os consumidores. Seu olhar, certamente, 

não será mais tão ingênuo. 

 Conforme os PCN-LE (Brasil, 1998:33), uma das maiores contribuições que a 

aprendizagem de uma língua estrangeira pode trazer é alargar os horizontes conceptuais dos 

alunos. Neste ponto, entendo que a contribuição elencada por esses dois alunos ressoa a idéia 

apresentada no documento. Como vimos, para Paulo e Fernando, a unidade não aumentou 

apenas seus conhecimentos do gênero textual, mas, principalmente, afetou seu conhecimento 

de mundo, expandindo-o. 
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 A terceira contribuição, mencionada apenas uma vez, também está relacionada com a 

ampliação dos conhecimentos do aluno. 

Ana Paula: Eu me sinto uma pessoa mais “alfabetizada” em relação ao inglês, 

mudou muita coisa, pois expandi minha visão, essa apostila aumentou meu 

conhecimento. 

 A fala de Ana Paula evidencia que a unidade lhe possibilitou aumentar o 

conhecimento sistêmico da língua inglesa, o conhecimento da organização textual, e ainda seu 

conhecimento de mundo, talvez essa ampliação dos três tipos de conhecimento tenha feito 

com que a aluna se sentisse uma pessoa mais “alfabetizada”. Assim como Paulo e Fernando, 

Ana Paula parece ter tido seus horizontes conceptuais ampliados por meio do trabalho com o 

material. Esse resultado parece relevante, uma vez que a aluna foi influenciada em todos os 

conhecimentos utilizados na aprendizagem de uma língua estrangeira. 

 A última contribuição do material, citada por apenas uma participante, diz respeito à 

mudança da rotina de sala de aula. A aluna relata: 

Kelly: ... o que contribuiu pra mudar também, deixa eu ver ... não ficar 

somente naquilo de caderno... no caderno você só escreve lá e pronto, essa 

apostila, você vai fazer, você já olha e lê tudo de novo. 

 Essa contribuição mencionada por Kelly parece evidenciar que para os alunos é muito 

importante e estimulante trabalhar em sala de aula com materiais diversificados. Durante o 

trabalho com a unidade didática, os alunos tiveram a oportunidade de utilizar material 

xerocado, vídeos, cópias coloridas das propagandas escritas, cruzadinha impressa e imagens 

coloridas para realizar atividades específicas. Portanto, aquele esquema ao qual a maioria dos 

alunos está acostumada, de copiar no caderno a matéria da lousa, parece ter sido quebrado. 

 O fato de Kelly ter se referido a essa quebra de rotina como uma contribuição do 

material, fez-me refletir acerca do quanto é preciso elaborar atividades, aulas, materiais, que 

utilizem recursos diferentes da lousa e do giz. Constatei também que esses recursos que posso 

utilizar para surpreender meus alunos não precisam ser tão refinados quanto eu pensava; uma 

simples imagem colorida ou um vídeo já conseguem fazer com que o aluno se sinta mais 

motivado para realizar as atividades propostas. 

 Penso que a partir deste momento, toda vez que estiver preparando qualquer coisa para 

os alunos, perguntar-me-ei: o que eu poderia levar à aula para que essa atividade se tornasse 
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mais estimulante para meus alunos? Posso atingir esse objetivo sem utilizar apenas lousa e 

giz? Creio que dispondo de alguns recursos, os alunos se sentirão mais motivados; estou certa 

de que tendo alunos motivados todo meu trabalho fluirá melhor e eu me sentirei uma 

profissional mais capaz e valiosa. 

 Após ter apresentado e discutido as percepções dos alunos sobre sua aprendizagem de 

inglês, é possível dizer que os alunos focais conseguiram notar que aprenderam pelo menos 

um dos aspectos que a unidade didática visava a desenvolver, por exemplo, a estrutura e a 

produção das propagandas; e também foram capazes de identificar contribuições trazidas pelo 

material. Ainda, como pesquisadora, observei que os alunos que compartilhavam da visão de 

ensino-aprendizagem do material tiveram mais clareza para perceber sua aprendizagem. Na 

próxima seção, passo a enfocar minhas percepções como professora-pesquisadora. 

 

3.3 Percepções da professora-pesquisadora 

 

 Nesta seção do capítulo, apresento e discuto minhas percepções, como professora-

pesquisadora. Inicio com minhas percepções da unidade didática e de sua utilização em sala 

de aula. Abordo a estrutura do material, o nível de dificuldade que ele apresenta e a interação 

entre os alunos. Para realizar tal análise, apóio-me em meus diários reflexivos. Na seqüência, 

discuto a aprendizagem dos alunos por meio da unidade. Nesta parte da análise, além de 

utilizar meus diários reflexivos, utilizo também, as propagandas criadas pelos alunos ao 

término do trabalho com o material. 

 

 3.3.1 Unidade didática 

 

 As percepções a serem discutidas nos próximos parágrafos são provenientes de meus 

diários reflexivos. Primeiramente, comento minhas percepções do material em si; essa 

discussão será realizada baseada em pontos positivos da unidade e aspectos que precisam ser 

melhorados. Em seguida, faço algumas considerações com relação ao nível de dificuldade do 
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material. Por fim, discuto as formas de interação utilizadas ao longo do trabalho com a 

unidade. 

 

  3.3.1.1 A estrutura da unidade didática 

 

 Analisando os dados encontrados nos sete diários reflexivos que escrevi durante a 

utilização da unidade didática em classe, pude perceber alguns pontos positivos e outros que 

poderiam ser melhorados para uma próxima aplicação. Decidi, então, apresentar os resultados 

com base nesses aspectos. É válido ressaltar que a ordem em que serão apresentados aqui 

coincide com a ordem em que apareceram em meus diários. 

 Começo esta apresentação e discussão dos resultados pelos pontos positivos. 

 O primeiro deles aparece em meu segundo diário reflexivo (12/05/2008). Trata-se do 

uso de propagandas em vídeo. 

Quanto às atividades do Warm up, acho que os vídeos são bons “inputs”, é 

uma boa maneira de começar a unidade. 

 As três primeiras atividades da unidade didática são realizadas a partir de três 

propagandas em vídeo. Quando disse aos alunos que iríamos à sala de vídeo para ver algumas 

propagandas na televisão, eles ficaram muito animados. Assistir aos vídeos é algo diferente da 

rotina de sala de aula, além disso, em minha escola, implica sair da sala onde estão e se dirigir 

a outro ambiente. Creio que essas duas razões tornam as atividades relacionadas aos vídeos 

mais atraentes e interessantes para os alunos, portanto, percebo-as como um ponto positivo da 

unidade. 

 O segundo ponto positivo que identifico no material é a seção intitulada Exploring the 

texts. Essa seção conta com atividades que levam o aluno a descobrir a estrutura das 

propagandas escritas em inglês. 

Vejo que a seção com a qual trabalhamos hoje (Exploring the texts) realmente 

dá uma boa base para entender como funciona uma propaganda escrita, 

quando chegar ao final e os alunos tiverem que criar uma propaganda, 

certamente essa parte das atividades, principalmente as questões 6, 7 e 8 serão 

muito importantes.         (DR – 19/05/2008) 
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Observando esta seção da unidade, noto que ela começa com perguntas relacionadas 

ao conhecimento de mundo que o aluno já possui; depois, gradativamente, os aspectos 

estruturais das propagandas vão sendo introduzidos e ocorre a exploração da organização 

textual do gênero.  

 Dessa forma, conforme os PCN-LE (Brasil, 1998:30, 33) argumentam; além dos 

alunos poderem se apoiar nos conhecimentos que já têm com relação à organização textual de 

uma propaganda escrita, seu engajamento discursivo e o reconhecimento de que a linguagem 

é uma prática social ocorrem com mais facilidade, pois as atividades lidam com assuntos que 

fazem parte do conhecimento de mundo dos alunos.  

 O próximo aspecto positivo do material foi mencionado em meu terceiro diário 

reflexivo (19/05/2008) e diz respeito às propagandas escritas utilizadas na unidade. 

As propagandas escolhidas me parecem apropriadas... 

 A unidade didática apresenta três propagandas escritas em inglês para que os alunos 

possam reconhecer a estrutura comum entre elas. Uma das propagandas anuncia um 

salgadinho; outra anuncia um par de patins; e a última, um lançamento da Band-Aid. Quando 

entram em contato com essas propagandas, a maioria dos alunos se identifica com elas, pois 

anunciam produtos que, além de serem apelativos para os jovens, também estão relacionados 

ao cotidiano deles. 

 A escolha das propagandas ocorreu baseada em dois fatores: suas estruturas e a 

relevância para o contexto dos adolescentes. Tendo experiência com o público jovem, o grupo 

que elaborou a unidade didática sabia que seria mais interessante para os alunos lerem 

propagandas sobre os produtos elencados acima do que uma propaganda de utensílios 

domésticos, por exemplo. Portanto, em conformidade com as idéias de Graves (1996:26) e 

Freire (1996/2007:64), os construtores da unidade se preocuparam em adequar o material à 

realidade dos alunos. 

 O fato dos enunciados das atividades estarem escritos em inglês foi identificado como 

outro ponto positivo. 

Na aula de hoje usamos palavras em inglês que tínhamos visto na semana 

passada, se todos os enunciados estivessem em português isso não teria sido 

possível.            (DR – 19/05/2008) 
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 Os professores de língua estrangeira parecem sempre se perguntar acerca da 

importância de trabalharem com materiais que utilizem enunciados escritos na língua-alvo. 

Durante a utilização da unidade didática em estudo, constatei que, apesar de, algumas vezes, 

os enunciados em inglês dificultarem o entendimento dos alunos, seu uso é positivo, pois ao 

longo do trabalho, os alunos vão aprendendo e colocando em uso palavras que viram em 

enunciados anteriores. 

 Outro ponto positivo identificado em dois diários reflexivos, foi minha participação no 

preparo do material. 

O fato de eu ter ajudado a preparar a unidade me faz querer muito que ela 

funcione, acho que isso é bom. 

(DR – 12/05/2008) 

Continuo achando que o fato de eu ter participado da elaboração da unidade 

me ajuda, pois sei claramente onde pretendo que os alunos cheguem. Acho 

que quando o professor faz o material o seu comprometimento com o bom 

funcionamento do mesmo é maior.  

(DR – 19/05/2008) 

 Participei de toda a história da unidade didática. Estive envolvida com ela em sua 

construção, desconstrução e reconstrução, no módulo PUC C do curso “Reflexão sobre a 

Ação: o professor de inglês aprendendo e ensinando”; colaborei para sua reformulação 

quando da apresentação no 76º workshop oferecido pela Associação Cultura Inglesa São 

Paulo; trabalhei com ela em classe em outras duas oportunidades; e, finalmente, escolhi 

realizar minha pesquisa de Mestrado também a utilizando.  

Em razão desse grande envolvimento que tenho com a unidade, durante sua 

elaboração e utilização, senti-me mais comprometida e familiarizada com ela. Conheço seus 

objetivos, sei onde pretendo que os alunos cheguem e que caminhos percorrerão para lá 

chegarem. Realmente, acredito que quando o professor participa do preparo do material, seu 

envolvimento e entendimento são maiores do que quando ele, simplesmente, recebe um 

material pronto para utilizar em sala. 

Nesse sentido, parece-me que, ainda que o professor receba um material pronto com 

dicas de uso e um teacher’s notes bem escrito, seria bom que ele o estudasse, com vistas a 
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adaptá-lo não só à realidade de seus alunos, mas também às suas preferências, à sua forma de 

trabalhar. Assim, seu envolvimento e comprometimento com os resultados seriam maiores.   

 O próximo ponto positivo do material diz respeito à cruzadinha, presente na seção 

About the ads da unidade didática. 

Quanto às atividades de hoje, achei que a cruzadinha é uma boa forma de 

aprender ou descobrir a tradução das palavras. 

(DR – 26/05/2008) 

 Conhecer o vocabulário por meio da cruzadinha foi muito mais apropriado do que se 

os alunos tivessem que procurar no dicionário ou relacionar colunas. Além de ter possibilitado 

aos alunos a ampliação de seu vocabulário, objetivo da atividade; a cruzadinha ainda 

proporcionou um momento mais lúdico, no qual os alunos tiveram a oportunidade de 

raciocinar e aprender, porém enquanto brincavam.  

 A organização dos conteúdos ao longo do material também apareceu como um ponto 

positivo. 

Tenho achado a unidade muito boa, realmente o aluno que segue todas as 

aulas, vai desenvolvendo conhecimentos e, creio eu, conseguirá criar uma 

propaganda escrita. 

(DR – 02/06/2008) 

 Em conformidade com o que propõe os PCN-LE (Brasil, 1998), a unidade articula os 

três tipos de conhecimento, porém começa enfatizando o conhecimento de mundo dos alunos; 

posteriormente, ressalta o conhecimento da organização textual do gênero que é ativado e 

aprofundado; na seqüência, a ênfase é colocada sobre o conhecimento sistêmico, primeiro, 

com a ampliação do vocabulário e, em um segundo momento, por meio da apresentação, 

explicação e produção de formas gramaticais pertinentes ao gênero; por fim, os três tipos de 

conhecimento articulados e construídos ao longo do trabalho com a unidade são retomados e 

utilizados na produção da propaganda escrita. 

 Essa articulação e progressão de conteúdos parecem facilitar o entendimento e 

desenvolvimento dos alunos, de maneira que quando chegam à última atividade do material, a 

produção da propaganda escrita, são capazes de realizá-la. 
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 Outro aspecto apontado como positivo em meus diários reflexivos foi o uso de figuras 

impressas e coladas na lousa para a realização da atividade 3, seção Language practice. 

Para fazer a atividade 3 usei recursos (imagens impressas coladas na lousa), 

sinto que toda vez que uso um recurso que não seja giz, lousa ou papel, os 

alunos ficam mais animados e interessados na atividade, foi melhor trabalhar 

dessa forma do que se as imagens estivessem impressas na apostila deles. 

(DR – 02/06/2008) 

 Nas vezes anteriores em que utilizei a unidade didática em estudo, as figuras, 

utilizadas para realizar a atividade mencionada acima, apareciam impressas no material do 

aluno. Entretanto, durante a utilização do material para a presente pesquisa, decidi imprimi-las 

em tamanho maior e colá-las na lousa a fim de que todos os alunos as vissem e fizessem a 

atividade. Percebi que o simples fato de colar tais figuras na lousa despertou a curiosidade dos 

alunos e fez com que eles se interessassem mais pela atividade. 

 Esse resultado me fez refletir acerca dos tipos de recursos de que o professor pode 

dispor para estimular e motivar seus alunos. Como já comentei na seção “Contribuições 

trazidas pela unidade didática”, muitas vezes, penso que, apenas materiais ou idéias muito 

inovadoras poderiam fazer com que o interesse dos alunos fosse despertado. Entretanto, o 

evento descrito acima indica que recursos muito simples podem causar grande curiosidade 

nos alunos e colaborar para o bom andamento das aulas. Mais uma vez, reforço a importância 

de o professor questionar-se sobre as possibilidades de que dispõe além da lousa, do giz e do 

papel. 

 O último elemento identificado como um ponto positivo da unidade é a atividade 

Final task. 

Acho que terminar a unidade assim é uma ótima maneira de juntar os 

conhecimentos construídos ao longo dela e também é um jeito do aluno por 

em prática o que aprendeu. Durante a aplicação da unidade alguns alunos até 

diziam: “Ah, era legal que a gente fizesse uma propaganda.”, então acho que 

essa finalização é muito apropriada. Nunca tentei pedir para que produzissem 

uma propaganda sem ter utilizado este material, mas creio que se pedisse, os 

resultados seriam muito mais pobres e também os alunos teriam muito mais 

dificuldade em fazê-la. 

(DR – 09/06/2008) 
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 Essa atividade de conclusão da unidade parece coroar o desenvolvimento dos 

conhecimentos construídos ao longo do material. Os alunos pareceram muito satisfeitos em 

realizá-la e também com suas produções. Como menciono em meu diário reflexivo, nunca 

pedi aos alunos que produzissem uma propaganda escrita em inglês sem ter utilizado a 

unidade didática, portanto, não tenho dados para comparar as produções.  No entanto, 

suponho que os alunos se sentiriam menos capazes de realizar tal tarefa se não tivessem 

trabalhado com toda a unidade didática. 

 Tendo finalizado a apresentação e discussão dos aspectos positivos do material, a 

seguir, vejamos os pontos a serem melhorados. 

 O primeiro aspecto encontrado em meus diários reflexivos é apenas um ponto que 

poderia ser mais explorado em uma reutilização da unidade didática. Trata-se do uso dos 

vídeos. 

... os alunos geralmente querem ver mais vídeos e isso é um pouquinho 

frustrante para eles. 

(DR – 12/05/2008) 

 As três atividades realizadas no início da unidade didática, que se utilizam das 

propagandas em vídeo, duram cerca de dez minutos. Ao término das atividades, a maioria dos 

alunos gostaria de assistir mais vídeos, mais propagandas. Penso que, por ser um recurso tão 

apreciado pelos alunos, ainda que os vídeos não estejam diretamente relacionados com os 

objetivos da unidade, seria positivo explorá-los mais. O professor poderia conversar com os 

alunos a respeito dos artifícios utilizados pelos vídeos para chamar a atenção do público, ou 

seja, explorar outras linguagens; e também poderia discutir mais os aspectos lingüísticos 

presentes nas propagandas.  

 Outro aspecto que poderia ser melhorado para uma futura utilização do material diz 

respeito às propagandas escritas. Apesar das propagandas terem sido escolhidas com base no 

contexto dos alunos, aquela que anuncia um lançamento da Band-Aid parece não ser tão 

adequada ao público-alvo da unidade. O excerto do diário reflexivo de 19/05/2008 diz: 

As propagandas escolhidas me parecem apropriadas, com exceção da do 

Band-Aid que não chama muito a atenção dos alunos, mas que também não 

atrapalha. 
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 No que tange à estrutura do gênero, a propaganda da Band-Aid era bem adequada, 

apresentava várias características encontradas também nas demais propagandas. Porém, 

enquanto as outras duas anunciavam produtos muito presentes no cotidiano dos alunos, a 

propaganda da Band-Aid trazia um produto que tinha como público-alvo mulheres, 

especialmente, as adultas. Esse fato não dificultou o andamento das atividades, como escrevi 

no diário reflexivo; entretanto, seria importante, na próxima vez que o material fosse 

utilizado, escolher outra propaganda que fosse mais direcionada ao público-alvo do material. 

 Outro ponto que poderia ser melhorado são os quadros com explicação gramatical, 

presentes na seção Language practice da unidade didática. 

Em seguida lemos os quadros da apostila (que agora me parecem um pouco 

difíceis de entender, acho que os exemplos ajudam, mas a explicação mesmo 

tem que ser dada pelo professor). 

(DR – 02/06/2008) 

 Os quadros supracitados possuem duas funções principais: explicar os usos das formas 

comparativas e superlativas dos adjetivos e fornecer exemplos. Contudo, caso o professor não 

interfira com mais explicações, a maioria dos alunos não consegue compreender o 

comparativo e o superlativo apenas lendo os quadros. Logo, em uma reutilização da unidade, 

os quadros poderiam ser suprimidos e o professor ficar responsável por toda a explicação e 

exemplificação; ou os quadros poderiam ser reescritos de forma a se tornarem mais claros e 

atingirem seus objetivos; ou ainda serem colocados como anexo a fim de serem trabalhados 

apenas a partir das necessidades dos alunos. 

 Outro viés para discutir essa questão seria a necessidade e relevância para o aluno de 

dispor, naquele ponto do material didático, de um quadro como esse, explicando e 

exemplificando o conhecimento normativo. Seria melhor, primeiramente, trabalhar as 

atividades e posteriormente, fazer uma sistematização das regras? Será que desenvolver mais 

atividades relacionadas ao uso do comparativo e do superlativo no contexto das propagandas 

não poderia ser mais útil para os alunos do que um quadro com explicações e exemplos? O 

que os alunos aprendem por meio dos quadros, aprendem sobre a regra ou como usar a regra? 

Com relação ao comparativo e o superlativo, o que precisam saber para realizar a atividade de 

produção da propaganda, saber sobre a regra ou como usar a regra? Essas questões serão 
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retomadas na seção 3.4.3, na qual discuto a implementação da unidade didática e seus 

pressupostos teóricos. 

O quarto aspecto a ser melhorado em uma futura utilização da unidade ainda se refere 

à seção Language practice, as atividades 2 e 3. A atividade 2, embora utilize o comparativo e 

o superlativo, conteúdos gramaticais adequados ao contexto das propagandas escritas, parece 

não proporcionar ao aluno uma oportunidade de utilizar tais conteúdos no âmbito das 

propagandas, uma vez que traz frases descontextualizadas com o objetivo que o aluno as 

complete utilizando a forma correta do adjetivo. Portanto, mais uma vez, nesse aspecto, assim 

como no aspecto anterior, cabem alguns questionamentos que também serão retomados na 

seção 3.4.3. A atividade supracitada é coerente com o contexto trabalhado no material, as 

propagandas? Seria possível reformulá-la a fim de que tivesse uma relação mais direta e 

estreita com as propagandas escritas?  

Com relação à atividade número 3, na qual os alunos precisam, a partir de algumas 

figuras, escrever frases utilizando o comparativo e o superlativo, vendo as frases escritas pelos 

alunos, percebi que apenas alguns deles utilizaram os dois graus de comparação; a maior parte 

dos alunos escreveu frases apenas usando as formas comparativas dos adjetivos. Penso que 

isso ocorreu, pois o enunciado da atividade pedia para usar o comparativo ou o superlativo. 

... a atividade 3 pode ter sido mal elaborada, talvez fosse melhor se tivesse 

uma para usar o comparativo e uma para usar o superlativo, dessa forma os 

alunos teriam sido forçados a produzir frases usando os dois tipos. 

(DR – 02/06/2008) 

Embora os alunos não tenham encontrado problemas para compreender a diferença 

entre o conceito de comparação e de superlativo; conforme sugeri no diário reflexivo, acredito 

que teria sido melhor colocar na unidade duas atividades, ou propor outro tipo de atividade, de 

modo que os alunos precisassem produzir frases usando o comparativo e o superlativo. 

Assim, os alunos teriam tido a oportunidade de praticar os dois graus de comparação e 

estariam mais preparados para produzirem suas propagandas escritas, uma vez que essas se 

utilizam de frases comparativas e superlativas para venderem seus produtos. 

 O último ponto que poderia ser mais explorado é a produção final da unidade, a 

atividade Final task. 
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Um aluno comentou que as primeiras atividades falavam de público-alvo, isso 

me fez pensar que talvez os alunos pudessem fazer uma apresentação da 

propaganda dizendo qual é o público-alvo, o slogan, a catch phrase... 

(DR – 16/06/2008) 

 Após produzirem suas propagandas, os alunos apenas me entregaram e eu as avaliei. 

Porém, parece-me que teria sido mais adequado pedir que apresentassem suas produções para 

a classe. Os alunos poderiam mostrar todas as características de uma propaganda que haviam 

incluído em seus textos; as frases que faziam uso do comparativo e do superlativo; bem como 

os elementos que caracterizam a situação de comunicação na qual estavam envolvidos. Esses 

elementos, conforme defendem os PCN-LE (Brasil, 1998:99), seriam aqueles que dizem quem 

escreve, com que finalidade e para quem. 

Creio que ao realizarem essa apresentação, os alunos veriam suas produções mais 

valorizadas e teriam mais clareza dos conhecimentos que construíram ao longo do trabalho 

com a unidade didática. Essa seria, sem dúvida, uma maneira mais produtiva de terminar os 

trabalhos com o material, do que simplesmente recolher as propagandas criadas e avaliá-las. 

 Após ter apresentado minhas percepções da unidade didática em si, passo aos aspectos 

relacionados ao nível de dificuldade do material. 

 

  3.3.1.2 Nível de dificuldade 

 

 Analisando as reflexões que fiz em meus diários com relação ao nível de dificuldade 

encontrado pelos alunos durante o trabalho com a unidade didática, percebo que, de maneira 

geral, os alunos não tiveram grandes dificuldades para realizar as atividades. Os excertos 

abaixo confirmam essa percepção. 

A atividade 3 (About the ads) foi bem fácil para os alunos, ninguém deu uma 

resposta errada. 

O preenchimento do quadro (Language practice) transcorreu com facilidade. 

(DR – 26/05/2008) 
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 O único ponto que parece ter dificultado o entendimento dos alunos foram os 

enunciados em inglês. Eu sempre precisava ajudá-los a compreender o que pediam as 

atividades. A partir das reflexões abaixo, pode-se notar que, na maioria das vezes, eu traduzia 

os enunciados, ou perguntava para a classe e alguns alunos respondiam. É válido ressaltar que 

no excerto do diário de 12/05/2008, embora eu tenha escrito que traduzia a maioria das 

atividades, certamente, o que queria dizer era que traduzia os enunciados dessas atividades.  

Quanto às atividades do Warm up... foi preciso traduzir a maioria das 

atividades.            

(DR – 12/05/2008) 

Os alunos têm apresentado dificuldade para entender os enunciados 

(Exploring the texts), em todas as vezes eu leio e pergunto se alguém sabe, 

quase todas as vezes são os mesmos alunos que respondem. 

(DR – 19/05/2008) 

 Mesmo diante dessa dificuldade encontrada pelos alunos, continuo acreditando que os 

enunciados em inglês são um aspecto positivo do material. Ainda que seja necessário ajudá-

los a compreender o que pedem as atividades, entendo que, os enunciados em inglês 

constituem uma fonte de contato com a língua alvo. No diário reflexivo de 19/05/2008, essa 

percepção torna-se evidente: 

Talvez se os enunciados fossem em português, as coisas seriam um pouco mais 

fáceis, mas acho que com enunciados em inglês, devagar, os alunos vão 

pegando o significado de algumas palavras. 

A dificuldade dos alunos estava em compreender as atividades e não em realizá-las. 

Após o entendimento dos enunciados, que ocorria por meio de traduções, explicações ou 

exemplificação, os alunos conseguiam fazer as atividades. O desempenho dos alunos era bom; 

muitas vezes, eles ficavam até surpresos com seus resultados. O excerto a seguir indica que, 

algumas vezes, os alunos duvidavam de sua capacidade, porém após realizarem as atividades 

com êxito passavam a acreditar mais em si mesmos. 

Parece-me que eles achavam que escrever as frases seria muito difícil 

(Language practice – atividade 3), quando falei que iriam escrever frases, 

deram aquele suspiro, mas depois a maioria deles fez a atividade e conseguiu 

produzir as frases, acho que isso foi bom pra eles. 

(DR – 02/06/2008) 
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 Portanto, de acordo com todas essas reflexões feitas ao longo do trabalho com o 

material em sala, creio que o nível de dificuldade da unidade didática estava adequado para 

seu público-alvo. Os alunos apresentaram algumas dificuldades com palavras específicas que 

não conheciam, porém, com algumas intervenções da professora-pesquisadora, os alunos já 

conseguiam realizar as atividades com êxito. 

 A seguir, apresento e discuto alguns aspectos relacionados à interação em sala de aula. 

 

  3.3.1.3 Interação 

 

 Ao longo do trabalho com a unidade didática, os alunos tiveram a oportunidade de 

interagir com o material, com outros alunos e com a professora-pesquisadora. As duas últimas 

formas de interação foram comentadas com mais freqüência em meus diários reflexivos e 

apresentaram vantagens e desvantagens como veremos em seguida. 

 Em meu diário de 02/06/2008, apresento uma reflexão relacionada à interação entre os 

alunos: 

Quanto à interação, realizar as atividades com um colega, creio que é uma 

forma de trabalho para a qual alguns alunos ainda não estão preparados, no 

sentido de que não conseguem parar de conversar, mas de maneira geral, é 

bom que eles trabalhem em dupla... 

 Com base na declaração acima, é possível perceber que me preocupo com a questão 

dos alunos trabalharem em dupla. Muitas vezes, eu via os alunos sentados juntos, porém o 

trabalho não estava sendo, efetivamente, realizado a dois. Alguns alunos copiavam as 

respostas dos colegas sem, nem ao menos, terem tentado realizar as atividades. Por essa razão, 

parece-me que alguns alunos não estão preparados para esse tipo de interação. 

 Por outro lado, também havia duplas que se engajavam na realização da atividade, 

trocando idéias, experiências e construindo conhecimento juntos. Provavelmente, apoiando-

me nessas duplas produtivas, eu tenha escrito em meu diário que acredito ser bom que os 

alunos trabalhem em dupla.  
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 Enfim, percebo que a interação entre os alunos pode acontecer, porém há que se 

conversar muito com os alunos acerca de como essa interação deve ocorrer. Entendo que é 

preciso ensinar-lhes o trabalho em dupla; como trocar idéias, ouvir e respeitar as opiniões do 

outro colega, como construir conhecimentos a dois, como cooperar, como ajudar um colega 

que tenha dúvidas. Discutindo esses assuntos com os alunos, talvez, o trabalho em dupla 

torne-se mais proveitoso e mais propício ao desenvolvimento dos indivíduos. 

 Com relação à interação entre a professora-pesquisadora e os alunos, fiz a seguinte 

reflexão: 

A interação com a professora (quando a professora vai perguntando e eles 

contribuindo) me parece uma das melhores formas de trabalhar, porém me 

parece não estimular muito a autonomia do aluno, pois alguns ficam 

dependentes disso. 

(DR – 02/06/2008) 

 Ao longo do trabalho com a unidade didática, quando realizava essa forma de 

interação, professora-pesquisadora e alunos, percebia que os alunos prestavam mais atenção à 

aula e se engajavam mais nas atividades; entretanto creio que alguns alunos ficam 

dependentes dessa interação. Como já mencionei na seção anterior, grande parte do alunado 

dependia de minha intervenção para compreender os enunciados das atividades; entendo que, 

se além de ajudá-los com os enunciados, também os ajudasse na realização das atividades, 

estaria provocando em alguns alunos uma relação de dependência com a professora, não 

permitindo que desenvolvessem sua autonomia. Talvez, essa forma de interagir com os alunos 

deva ser utilizada somente quando necessário para realizar a atividade ou em casos que a 

classe esteja muito dispersa. 

 Ponderando minhas reflexões acerca da interação entre os próprios alunos e entre a 

professora-pesquisadora e os alunos, parece-me pertinente dizer que, em sala de aula, o mais 

adequado seria mesclar as duas formas de interação. Os resultados obtidos com a mescla 

podem ser mais positivos do que enfatizar uma ou outra forma. Mesclando as maneiras de 

interagir, o professor poderá reunir toda a sala em uma atividade quando preciso e os alunos 

terão a oportunidade de aprender a trabalhar em dupla ou em grupo, além de desenvolver 

autonomia com relação à sua aprendizagem.  
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 Tendo apresentado e discutido todas minhas reflexões com relação à unidade didática, 

a seguir, discorro acerca de minhas percepções da aprendizagem dos alunos por meio do 

material em estudo. 

  

 3.3.2 Aprendizagem dos alunos 

 

 A unidade didática contava com dois objetivos principais: a caracterização do gênero 

textual por meio de títulos, imagens, slogans, logotipos, etc.; e a criação de um produto e uma 

propaganda escrita. Entendo que esses dois objetivos estão intimamente relacionados, o 

segundo possui uma conotação avaliativa em relação ao primeiro, uma vez que ao produzir 

uma propaganda, o aluno deveria utilizar as características do gênero. 

 Dessa forma, acredito que a maneira mais adequada de constatar a aprendizagem dos 

alunos é observar as propagandas que produziram, visando responder duas perguntas: a) o 

objetivo da atividade foi alcançado?; b) a propaganda atende a todos os requisitos do gênero? 

Por meio das respostas a essas perguntas, será possível perceber, não apenas se os alunos 

atingiram o objetivo da atividade de produção, mas também os objetivos da unidade, já que 

ambos são complementares. 

A seção Final task da unidade didática é a atividade que diz respeito à criação do 

produto e à produção da propaganda; assim sendo, antes de iniciar a análise das produções 

dos alunos, apresento o objetivo e os requisitos de tal atividade.  

O objetivo da seção Final task é promover a construção de um produto final 

(propaganda escrita em inglês) que englobe todo o conhecimento, sistêmico e da organização 

textual, construído ao longo da unidade didática. Para que tal objetivo seja atingido, a 

atividade solicita que o aluno: 

 Crie um produto e um nome para ele; 

 Crie um logotipo e um slogan; 

 Inclua outros itens que caracterizam a estrutura comum das propagandas escritas, por 

exemplo: catch phrase, brand name e características do produto; e 
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 Inclua uma frase utilizando o comparativo ou o superlativo. 

A atividade Final task foi realizada em grupos, escolhidos pelos alunos, com três ou 

quatro integrantes. Os alunos tiveram duas aulas para desenvolver a propaganda, aqueles que 

não conseguiram terminar em sala puderam levá-la para casa e trazer pronta na aula seguinte. 

O auxílio prestado pela professora-pesquisadora se restringiu à tradução de algumas palavras 

e à ajuda com a estruturação de frases. 

As produções a serem analisadas nos próximos parágrafos são aquelas que contam 

com alguns dos participantes focais como membros do grupo criador da propaganda. As 

propagandas serão analisadas separadamente, devido à peculiaridade de cada uma delas. 

 

Figura 3.1 – Propaganda Bicyclefly 

A primeira produção a ser analisada, a propaganda Bicyclefly (anexo 10), conta com a 

participante focal Ana Paula como uma das quatro integrantes do grupo. A equipe produziu 

toda a propaganda durante as duas aulas disponíveis para tal. No que tange aos requisitos da 

atividade, a propaganda atende a todos eles. É possível identificar o nome da marca, o 

logotipo, um slogan, uma catch phrase, características do produto e uma frase utilizando o 

comparativo. A propaganda representa o gênero adequadamente, pois apresenta a organização 

textual correspondente. Quanto ao conhecimento sistêmico, pode-se afirmar que o grupo 

utilizou as palavras e estruturas trabalhadas ao longo da unidade. Portanto, a produção atingiu 

o objetivo da atividade. 

Em resumo, percebo que o grupo demonstrou ter aprendido a estrutura comum das 

propagandas, a caracterização de um produto, a estrutura e uso do comparativo, e algumas 
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palavras novas. As cores e os desenhos utilizados na propaganda também parecem indicar que 

as alunas compreenderam a relevância desses elementos para chamar a atenção dos leitores. 

 

Figura 3.2 – Propaganda Chetsface 

A próxima produção, a propaganda Chetsface (anexo 11), foi criada por um grupo de 

três alunas, sendo a participante focal, Kelly, uma das integrantes. A equipe desenvolveu toda 

a idéia e escrita em classe; a confecção final da propaganda foi feita em casa e trazida na aula 

seguinte. Com relação aos requisitos da atividade, a propaganda os atende parcialmente. É 

possível identificar o nome da marca, um slogan e características do produto.  

A propaganda representa o gênero, apesar de não apresentar algumas características da 

organização textual: um logotipo e uma catch phrase. Quanto ao conhecimento sistêmico, 

além de não apresentar uma frase que utilize o comparativo ou o superlativo, o texto poderia 

ser mais aprimorado. Portanto, a produção atingiu o objetivo no que se refere à construção de 

uma propaganda escrita em inglês; no entanto, os conhecimentos sistêmico e da organização 

textual, construídos ao longo da unidade, poderiam ter sido mais explorados. 

Em suma, o grupo demonstrou ter aprendido alguns aspectos da estrutura comum das 

propagandas, a caracterização de um produto e algumas palavras novas. Assim como a equipe 

anterior, o grupo de Kelly, também parece ter compreendido a importância dos desenhos e das 

cores em uma propaganda para chamar a atenção dos leitores. 
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Figura 3.3 – Propaganda Egg-shot 

A terceira produção, a propaganda Egg-shot (anexo 12), foi realizada por um grupo de 

quatro alunos, dos quais três são participantes focais, Fernando, Paulo e Ricardo. A equipe 

desenvolveu a idéia do produto em classe, porém a propaganda em si foi confeccionada em 

casa e entregue na aula seguinte. No que tange aos requisitos da atividade, a propaganda 

atende a todos eles: é possível identificar o nome da marca, o logotipo, um slogan, duas catch 

phrases, características do produto e uma frase utilizando o superlativo.  

A propaganda representa o gênero adequadamente, uma vez que todos os elementos da 

organização textual correspondente estão presentes. Quanto ao conhecimento sistêmico, além 

de utilizar as estruturas estudadas ao longo da unidade, o grupo também inseriu palavras 

relacionadas ao produto criado. Apesar dos alunos terem deixado alguns termos com suas 

traduções em português, pode-se afirmar que o objetivo da atividade foi atingido. 

Resumindo, noto que o grupo demonstrou ter aprendido a estrutura comum das 

propagandas, a caracterização de um produto, a estrutura e uso do superlativo, além de 

algumas palavras novas. 
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Figura 3.4 – Propaganda Energy 

A produção seguinte, a propaganda Energy (anexo 13), foi realizada por um grupo de 

quatro alunas, das quais duas são participantes focais desta pesquisa, Íris e Taísa. A equipe 

produziu praticamente toda a propaganda em sala, apenas o desenho e a pintura foram 

finalizados em casa. Os requisitos da atividade foram atendidos, apenas as características do 

produto poderiam ter sido mais exploradas. É possível encontrar na propaganda o nome da 

marca, o logotipo, um slogan, uma catch phrase e uma frase utilizando o comparativo. 

Ainda que não apresente as características do produto, a propaganda segue os outros 

aspectos da organização textual e, assim sendo, representa o gênero adequadamente. Quanto 

ao conhecimento sistêmico, pode-se afirmar que o grupo utilizou as estruturas estudadas na 

unidade didática, porém algumas construções poderiam ser aprimoradas. Portanto, apesar de 

não indicar as características do produto, a produção atingiu o objetivo da atividade. 

A partir dessa análise, percebo que o grupo demonstrou ter aprendido alguns aspectos 

da estrutura comum das propagandas, a estrutura e uso do comparativo e algumas palavras 

novas. A equipe também parece ter compreendido a importância do desenho em uma 

propaganda para chamar a atenção dos leitores. 
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Figura 3.5 – Propaganda System of Music 

A última produção a ser analisada, a propaganda System of Music (anexo 14), conta 

com o participante focal Gustavo como um dos quatro integrantes do grupo. A idéia e escrita 

da propaganda foram desenvolvidas nas duas aulas disponíveis para tal, porém a confecção da 

propaganda foi realizada em casa e trazida na aula seguinte. Os requisitos da atividade foram 

atendidos quase que em sua totalidade: é possível identificar o nome da marca, o logotipo, um 

slogan, características do produto e uma frase utilizando o comparativo. O único requisito não 

atendido foi a inclusão de uma catch phrase. 

A propaganda representa o gênero, apesar de não apresentar uma das características da 

organização textual: a catch phrase. O conhecimento sistêmico estudado ao longo da unidade 

é encontrado na produção, porém algumas construções poderiam ser aprimoradas. A ausência 

de uma catch phrase não impossibilita que o objetivo da atividade tenha sido atingido. 

Em resumo, percebo que o grupo de Gustavo demonstrou ter aprendido a maior parte 

dos aspectos da estrutura comum das propagandas, a caracterização de um produto, a estrutura 

e uso do comparativo e algumas palavras novas. A equipe também parece ter compreendido a 

relevância das cores e imagens em uma propaganda. 

Após ter analisado cada propaganda separadamente, parece-me ser possível agrupar 

alguns aspectos da aprendizagem dos alunos. O quadro a seguir representa graficamente os 

aspectos da aprendizagem dos alunos, de acordo com a análise de suas produções finais. 
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Conteúdos Bicyclefly Chetsface Egg-shot Energy 
System 

of music 

Estrutura das propagandas           

Palavras novas           

Caracterização de um produto          

Relevância das figuras/desenhos          

Estrutura e uso do comparativo         

Importância das cores         

Estrutura e uso do superlativo       

Quadro 3.6 – Aspectos da aprendizagem dos alunos 

Como podemos observar no quadro, de acordo com as produções, todos os grupos 

parecem ter aprendido aspectos da estrutura das propagandas e palavras novas; quatro grupos 

parecem ter aprendido a relevância das figuras/desenhos para chamar a atenção dos leitores e 

a caracterização de um produto; três grupos demonstraram ter aprendido a estrutura e uso do 

comparativo e a importância das cores em uma propaganda; e apenas um grupo demonstrou 

ter aprendido como estruturar e usar o superlativo.  

Relacionando os objetivos da unidade e os aspectos da aprendizagem dos alunos, 

compreendo que a unidade teve seus objetivos atingidos, uma vez que possibilitou aos alunos 

desenvolverem e aplicarem os conhecimentos necessários para a produção de uma 

propaganda escrita em inglês. 

Finalizo aqui minhas percepções. Com relação à unidade didática, vejo-a como um 

material bem estruturado, que apresenta um nível de dificuldade adequado para a turma focal 

e que propicia vários momentos e formas de interação. No que tange à aprendizagem de 

inglês dos alunos, acredito que os objetivos do material foram alcançados e que a 

aprendizagem, de fato, ocorreu. Na seção seguinte, apresento e discuto aspectos da utilização 

da unidade didática em sala de aula e seus pressupostos teóricos. 
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3.4 A unidade didática e seus pressupostos teóricos 

 

 Nesta seção, apresento e discuto os aspectos relativos à unidade didática e seus 

pressupostos teóricos. Parece-me válido relembrar que, conforme descrito no capítulo 

destinado à metodologia de pesquisa, no início da elaboração da unidade didática em estudo, 

o grupo de professores não tinha muita clareza quanto aos pressupostos teóricos que 

embasariam a unidade; porém, após o término da construção do material e seu uso em sala de 

aula, percebo que os aspectos teóricos, discutidos ao longo do curso “Reflexão sobre a Ação: 

o professor de inglês aprendendo e ensinando”, no qual a unidade foi criada, serviram de 

apoio para a construção do material. 

Inicio esta discussão utilizando os questionamentos – baseados em Cunningsworth 

(1984) e Graves (1996, 2000) – que elaborei para avaliar a unidade didática. Na seqüência, 

busco identificar aspectos presentes na unidade, decorrentes do saber local dos professores 

envolvidos na elaboração do material. E, por fim, discuto a relação entre os pressupostos 

teóricos e a implementação da unidade didática em sala de aula. 

 

3.4.1 Avaliação da unidade didática 

 

Considerando os critérios para avaliação de material didático apresentados por 

Cunningsworth (1984) e os aspectos relevantes para construir um material, elencados por 

Graves (1996, 2000), discutidos no capítulo destinado à fundamentação teórica desta 

investigação, elaborei uma lista com dez questionamentos que me serviram de guia para 

avaliar a unidade didática em estudo. O quadro com tais questionamentos foi apresentado no 

capítulo referente à metodologia. 

 O primeiro questionamento contemplado pela unidade diz respeito à relação do 

material didático e seus objetivos. Levando em conta a discussão realizada na seção anterior, 

parece-me possível afirmar que a unidade tem relação com seus objetivos, ou seja, o material 

possibilita que o aluno atinja os objetivos. O excerto de meu diário reflexivo de 02/06/2008 

confirma essa constatação: 
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Tenho achado a unidade muito boa, realmente o aluno que segue todas as 

aulas, vai desenvolvendo conhecimentos e, creio eu, conseguirá criar uma 

propaganda escrita,... 

 O segundo questionamento, a relação entre a língua, o processo de aprendizagem e o 

aluno, é identificado no material. A unidade didática considera esses três elementos. A língua 

é apresentada da maneira como ela é utilizada no mundo real; a aprendizagem ocorre de 

forma processual, uma vez que existe uma gradação, seqüência e articulação de conteúdos; e 

os alunos são considerados como participantes importantes da aprendizagem, pois, 

constantemente, são convidados à reflexão e produção, além de sua realidade ter sido levada 

em consideração no momento da elaboração do material. 

 Com relação ao contexto no qual a unidade seria utilizada e o contexto de vida dos 

alunos, ambos foram considerados na elaboração do material em estudo. A unidade foi 

desenvolvida com base no ambiente e recursos encontrados em uma escola pública; tudo que 

o material propõe pode ser realizado no contexto ao qual se destina. A consideração da 

realidade do aluno pode ser vislumbrada no tema, nas propagandas escolhidas, na presença 

dos vídeos e na presença da cruzadinha. Os excertos de questionários e entrevistas dos alunos 

evidenciam que sua realidade foi contemplada pela unidade: 

Ana Paula: ... por eu ter contato com propagandas as atividades não foram 

uma novidade, apenas que as atividades foram em inglês. 

Paulo: Todas propagandas foram legais, principalmente se tratando de 

produtos que eu conheço. 

Taísa: As propagandas vemos todos os dias na televisão ou em outros lugares 

e assim conseguimos fazer a atividade. 

Paulo: A atividade que eu mais gostei foi a cruzadinha, porque eu adoro fazer 

cruzadinha. 

 No que se refere ao quarto questionamento, tanto o conhecimento prévio dos alunos, 

quanto as necessidades que terão fora da escola, parecem ter sido levados em conta no 

material. De acordo com as declarações abaixo, fornecidas pelos alunos, pode-se notar que os 

participantes conseguiram encontrar alguma relação entre o conhecimento que já possuíam e 

o que estavam aprendendo; além de terem percebido que o material com que estavam lidando 

poderia ter alguma relevância fora da sala de aula, em atividades futuras. 

Ana Paula: As atividades realizadas eram algo que já conhecia, isso é, era do 

meu cotidiano. 
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Ricardo: Achei que fazer a propaganda foi um bom treino, porque talvez eu use 

isso no futuro. 

Paulo: Eu aprendi a relacionar e comparar produtos. 

 A unidade didática parece ter permitido que os alunos se envolvessem em descobertas, 

soluções de problemas e desenvolvessem algumas habilidades e estratégias mais específicas. 

Conforme Graves (2000:156), os elementos acima são muito importantes para que ocorra a 

aprendizagem. Tal aprendizagem vai além dos conteúdos envolvidos nas tarefas, auxilia a 

ampliar outras capacidades nos alunos. Os excertos de questionários de Ana Paula e Fernando 

corroboram essa percepção. 

O que você acha das perguntas serem em inglês? Por quê? 

(Questionário WarmUp) 

Ana Paula: Penso que é bom, pois estimula a nós pensarmos um pouco mais e 

também expandimos nosso conhecimento. 

O que você achou de ter que descobrir como completar o quadro? Por quê? 

(Questionário Language practice) 

Fernando: Achei bom, porque assim faz a gente pensar mais. 

 Com relação ao sétimo questionamento, a unidade didática não tinha como foco a 

exploração do contexto social; por essa razão aspectos interculturais e o desenvolvimento de 

uma consciência social crítica não foram amplamente discutidos ao longo das atividades. 

Caso a unidade fosse ampliada, seria possível desenvolver aspectos interculturais. Por 

exemplo, por meio da comparação de propagandas de diferentes culturas, buscando perceber 

os artifícios que cada cultura utiliza para estimular o consumo. O desenvolvimento de uma 

consciência social crítica também poderia ser trabalhado, por meio da abordagem e discussão 

de aspectos relacionados ao consumo desenfreado e às propagandas enganosas. 

 A unidade didática abordou aspectos relevantes da língua-alvo. Na maioria das 

propagandas escritas, os principais conteúdos são as características do produto, comparações e 

frases superlativas. Por essa razão, era extremamente importante que os alunos aprendessem, 

além da estrutura das propagandas, os adjetivos, o comparativo e o superlativo, ou seja, 

aspectos que, para a situação específica, eram relevantes. Um trecho de meu diário reflexivo 

de 02/06/2008 mostra parte dessa reflexão. 
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Depois começamos a atividade 3 (Language practice), ... no momento pensei 

que teria sido melhor só ter ensinado o comparativo, porém em anúncios 

aparecem frases com o superlativo também. 

 No que tange à autenticidade e variedade dos materiais utilizados na unidade didática, 

parece-me ser possível afirmar que são autênticos, porque além de terem sido retirados do 

mundo real, não foram criados com propósitos didáticos de ensino de língua inglesa; e são 

variados, porque utilizam diferentes recursos: vídeos, propagandas escritas e imagens 

impressas. 

 Referente ao último questionamento, a unidade didática em estudo conta com 

atividades autênticas, variadas, com diferentes propósitos e estimula diferentes formas de 

agrupamento. A atividade Final task, que visa à criação de um produto e uma propaganda 

escrita, é uma tarefa autêntica. Os propósitos e tipos de atividade também são variados; em 

alguns casos o aluno precisa buscar informações gerais em vídeos, buscar informações 

específicas em textos escritos, ou então preencher uma cruzadinha; algumas atividades 

enfatizam o conhecimento sistêmico, outras o conhecimento de mundo e outras ainda, o 

conhecimento da organização textual. Com relação às formas de agrupamento, o material 

permite que o aluno trabalhe sozinho, com um colega ou com a professora. 

 Após ter avaliado a unidade didática segundo os questionamentos que elaborei com 

base nos critérios de avaliação de material sugeridos por Cunningsworth (1984) e Graves 

(1996, 2000), passo a analisá-la buscando relações entre suas atividades e o conhecimento dos 

professores que a elaboraram. 

 

 3.4.2 A unidade didática e os conhecimentos do professor 

 

 Nesta seção, demonstro que algumas escolhas realizadas durante a elaboração da 

unidade tiveram sua origem no conhecimento dos professores que a elaboraram. Algumas 

atividades, idéias e textos foram acrescentados à unidade, pois o grupo de professores 

criadores, com base em sua experiência e vivência docentes (Prabhu, 1990; Freeman, 2001), 

sabia que seriam interessantes e atraentes para os alunos. Nos parágrafos que se seguem, 
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apresento essas escolhas, as razões pelas quais foram feitas e excertos dos dados relacionados 

a elas. 

A primeira escolha embasada na experiência e vivência docentes refere-se às três 

propagandas em vídeo, a que os alunos assistem no início do material. Quando o grupo de 

professores, do qual fiz parte, estava elaborando a unidade, foi decido começar o material 

dessa forma, pois, geralmente, os alunos sentem-se mais atraídos por vídeos; primeiramente, 

por ser algo que não usam em várias aulas e também porque, em minha instituição 

especificamente, para assistir aos vídeos, os alunos são levados a outra sala, fato que, na 

maioria das vezes, proporciona uma maior motivação e agitação.  

Os resultados da pesquisa parecem indicar que essa escolha foi adequada, pois quando 

questionados acerca da atividade de que mais haviam gostado, três dos oito alunos focais 

mencionaram a seção que contava com a presença dos vídeos (Warm up). O excerto abaixo 

exemplifica essa afirmação. 

Fernando: A parte que eu mais gostei foi Warm up, porque assistimos a um 

vídeo. 

O próximo item diz respeito à escolha das propagandas escritas. O grupo de 

professores procurou incluir na unidade didática propagandas de produtos com os quais, 

provavelmente, os alunos tivessem contato em seu cotidiano, ou que ao menos conhecessem. 

No entanto, durante a aplicação da unidade, percebi que a propaganda de um lançamento da 

Band-Aid não foi tão adequada quanto as demais, pois apesar dos alunos conhecerem essa 

marca, não se sentiram muito interessados em aprofundarem a leitura e o entendimento sobre 

o produto. Em meu diário reflexivo de 19/05/2008, essa percepção aparece registrada. 

As propagandas escolhidas me parecem apropriadas, com exceção da do 

Band-Aid que não chama muito a atenção dos alunos. 

Outra escolha decorrente da experiência docente aparece na sexta atividade da seção 

Warm up. Nessa atividade, os alunos precisam responder sobre os tipos de produtos 

anunciados durante o programa de televisão “Malhação”. Os elaboradores da unidade optaram 

por perguntar sobre tal programa, pois trabalhando com adolescentes por algum tempo, 

sabíamos que a maioria deles gosta dessa série. Entretanto, um participante da pesquisa 

mencionou que não sabia o que era anunciado, pois não gostava do programa e não o assistia. 
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A fala de Paulo é a comprovação de que o professor precisa estar constantemente, 

investigando e buscando conhecer melhor a realidade de seus alunos. 

Paulo: A questão 6 me dificultou pois não assisto e não gosto da Malhação. 

A próxima escolha decorrente da vivência docente do grupo de professores foi 

trabalhar com a tradução de vocábulos novos por meio de uma cruzadinha. Esse tipo de 

atividade permite que os alunos desenvolvam seus conhecimentos e, concomitantemente, 

sintam-se mais descontraídos. Creio que a presença da cruzadinha foi muito adequada, pois 

quando questionados sobre a atividade de que mais haviam gostado de realizar, três dos oito 

alunos focais mencionaram a cruzadinha como sendo sua favorita. As declarações dos 

participantes evidenciam minha crença. 

Gustavo: Gostei da cruzadinha por que distraiu. 

Kelly: Gostei da cruzadinha porque usou um meio ou um passatempo que 

estamos acostumados para entender o que a atividade estava propondo. 

Paulo: Gostei da cruzadinha, porque eu adoro fazer cruzadinha. 

  Ao longo de minha vivência docente, tenho percebido que os alunos se esforçam e se 

sentem valorizados quando são convidados a desenvolver atividades que visem à produção de 

algo e que utilizem sua criatividade. Como o grupo de elaboradores do material compartilhava 

dessa visão, resolvemos solicitar, ao término da unidade didática, que os alunos criassem uma 

propaganda em inglês. Observando os resultados dessa atividade, apresentados e discutidos na 

seção 3.3.2, tive a confirmação do que minha experiência e de meus colegas vinham 

mostrando. Além disso, perguntei aos participantes da pesquisa o que haviam achado de criar 

uma propaganda em inglês; todas as respostas que obtive identificavam a produção da 

propaganda como algo positivo. Os excertos abaixo exemplificam as opiniões expressas pelos 

alunos e o excerto de meu diário reflexivo comprova essa percepção. 

Ana Paula: Achei interessante, pois me ajudou a aumentar o meu vocabulário.  

Fernando: Achei bom, porque é melhor aprender na prática 

Íris: Divertido e interessante porque é bem legal você criar sua própria marca. 

Professora-pesquisadora: No geral, todos os grupos me pareceram 

interessados e motivados em realizar a tarefa, foi possível ver o empenho do 

pessoal.           (DR – 09/06/2008) 
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 Nesta seção, apresentei algumas escolhas feitas durante a elaboração da unidade 

didática, embasadas na experiência e vivência do grupo de professores que a construíram. Na 

seqüência, relaciono os pressupostos teóricos que embasavam a unidade e sua implementação 

em sala de aula.  

 

 3.4.3 Implementação da unidade didática e seus pressupostos teóricos 

 

 De acordo com o item 2.2.4, do capítulo sobre a metodologia da pesquisa, no qual 

descrevi a unidade didática, os dois principais aportes teóricos que embasavam o material 

eram os Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Estrangeira (Brasil, 1998) e a teoria 

sócio-histórico-cultural (Vigotski, 1930/1998, 1934/2005). Nesta seção, analiso se, durante a 

implementação da unidade didática em sala de aula, esses pressupostos teóricos foram 

contemplados ou não. 

 Com relação aos PCN-LE (Brasil, 1998), os principais conceitos utilizados na 

elaboração do material foram o conhecimento de mundo, o conhecimento da organização 

textual e o conhecimento sistêmico, bem como a relação e integração desses três tipos de 

conhecimento para o desenvolvimento da aprendizagem. 

 A unidade didática parece ter ativado o conhecimento prévio dos alunos no que tange 

ao gênero textual trabalhado, aos tipos de atividades propostas e ao vocabulário. As 

declarações de Ana Paula, Íris e Paulo confirmam a afirmação acima. 

Ana Paula: As atividades realizadas eram algo que já conhecia, isso é, era do 

meu cotidiano. 

Íris: Ter contato com as propagandas ajudou, porque geralmente você não 

precisa nem ler ou ouvir a propaganda com a experiência que você já tem. 

Paulo: O vocabulário era do meu conhecimento. 

 O conhecimento que os alunos possuíam acerca do gênero textual parece ter sido 

explorado. A fala de Ana Paula demonstra isso: 

Ana Paula: porque na minha outra escola eu já, ano passado inteiro, pelo 

menos no 2º semestre, eu já trabalhei com propaganda na... em Educação 
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Artística, então muita coisa que você tava me passando eu já sabia, então não 

foi tão difícil. 

Além de explorar o conhecimento da organização textual que os alunos já possuíam, a 

unidade também parece tê-lo desenvolvido e ampliado. Os excertos abaixo indicam essa 

percepção. 

Ana Paula: Aprendi como se faz uma propaganda. 

Gustavo: Aprendi que os produtos fazem propagandas já pensando em que as 

pessoas vão pensar. 

Ricardo: Aprendi que todos os produtos tem um slogan, uma imagem e às 

vezes uma frase que chama a atenção. 

 O desenvolvimento do conhecimento da organização textual do gênero propaganda, 

também está registrado em meu diário reflexivo de 19/05/2008.  

Vejo que a seção com a qual trabalhamos hoje (Exploring the texts), realmente 

dá uma boa base para entender como funciona uma propaganda escrita, 

quando chegar no final e os alunos tiverem que criar uma propaganda, 

certamente esta parte das atividades, principalmente as questões 6, 7 e 8 serão 

muito importantes. 

 No que se refere ao conhecimento sistêmico, conforme exposto no item 3.2.1, 

referente à aprendizagem dos alunos de acordo com suas percepções, o fato de oito alunos 

acreditarem que aprenderam palavras novas e cinco alunos, aspectos relativos à formação e ao 

uso do comparativo e do superlativo indica que esse tipo de conhecimento não apenas foi 

apresentado e explorado, mas também praticado e construído. Os seguintes excertos dos 

dados fornecidos pelos alunos exemplificam essa afirmação. 

Kelly: Aprendi palavras novas. 

Taísa: Aprendi muitas palavras que não sabia falar. 

Paulo: Aprendi a diferenciar o comparativo do superlativo. 

Fernando: Entendi sobre como usar most e more. 

 No que tange à teoria sócio-histórico-cultural (Vigotski, 1930/1998, 1934/2005), os 

conceitos de interação, mediação e zona do desenvolvimento proximal foram importantes 

para a criação do material. 
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 Durante o trabalho com a unidade didática, várias formas de interação foram 

utilizadas. Houve momentos de trabalho individual; momentos de trabalho em dupla; algumas 

atividades foram realizadas com a colaboração da professora-pesquisadora em conjunto com 

toda a sala e a propaganda escrita foi produzida em grupos de três ou quatro alunos. Os 

excertos de descrições das aulas encontrados em meus diários reflexivos exemplificam as 

diferentes formas de agrupamento utilizadas. 

... os alunos fizeram as demais atividades individualmente. 

(DR – 02/06/2008) 

Após uma breve explicação do que deveria ser feito nas atividades 1 e 2 da 

seção “About the ads” os alunos realizaram as atividades em duplas. 

(DR – 26/05/2008) 

Depois de uns 15 minutos conferi com toda a sala e retomei as propagandas da 

aula passada, mostrando o que elas têm em comum. As atividades 3, 4 e 5 

foram feitas juntamente com todo o grupo. 

(DR – 26/05/2008) 

No começo da aula, retomei o que era para fazer e deixei que formassem os 

grupos da maneira que quisessem. 

(DR – 09/06/2008) 

 A presença da mediação pode ser evidenciada tanto em meus diários reflexivos, 

quanto em algumas respostas dos alunos. Conforme os excertos abaixo, a mediação das 

informações para construir conhecimento parece ter sido realizada por meio de explicações e 

exemplos fornecidos pela professora-pesquisadora, por algumas atitudes tomadas por ela, para 

que os alunos conseguissem refletir e construir algum conhecimento específico; ou ainda, 

pelos próprios colegas que tiravam dúvidas uns dos outros, trocavam ajuda e juntavam seus 

conhecimentos para realizar as atividades propostas. 

Fiz a correção do quadro montando um igual na lousa e em seguida fui 

guiando os alunos para que percebessem alguns pontos importantes sobre o 

comparativo e superlativo, para que chegássemos a suas regras. 

(DR – 26/05/2008) 
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... expliquei a atividade 2, fiz a letra (a) como exemplo, os alunos fizeram as 

demais. Depois começamos a atividade 3, fiz a letra (a) de exemplo (fui tirando 

deles),...  

(DR – 02/06/2008) 

Paulo: Eu gostei de ter feito em dupla, assim tirava algumas dúvidas com 

minha colega. 

(Questionário Language practice) 

Íris: Ela me ajudava e eu ajudava ela, a gente via o que tava escrito na frase, 

ela procurava palavra no dicionário, daí a gente desvendava junto,... 

(Entrevista – 08/09/2008) 

 A figura do companheiro mais capaz, apresentada por Vigotski (1930/1998:112) no 

conceito de zona do desenvolvimento proximal, refere-se à pessoa que orienta a solução de 

problemas que estão no nível de desenvolvimento potencial do aprendiz. Essa figura, na 

presente pesquisa, é representada ora pela professora-pesquisadora que explica, ajuda e 

participa da aula ativamente e ora pelo colega de classe que compartilha conhecimento ou 

ajuda na construção do mesmo. As declarações abaixo exemplificam a presença do par mais 

competente. 

Ana Paula: Não tive nenhuma dificuldade. Pois a explicação que a professora 

deu esclareceu todas as minhas dúvidas. 

Íris: Não tive dificuldade, por que quando o(a) professor(a) participa 

ativamente da aula fica bem mais fácil. 

Taísa: As atividades foram fáceis. Com a ajuda da professora e com a 

explicação tudo se tornou mais fácil de entender. 

Fernando: Eu achei bom fazer em dupla, pois meu par me ajudou muito. 

Kelly: Gostei de ter completado o quadro em dupla, porque consegui dividir o 

que eu achava com outra pessoa, pude discutir com o meu companheiro e 

assim conseguir chegar a uma conclusão sobre a atividade proposta. 

Taísa: Achei muito legal fazer em dupla porque se meu colega não entender eu 

até posso tá ajudando ele a fazer a lição com mais facilidade. 

 Após toda a análise que realizei até este ponto, observando a unidade, a maneira como 

foi utilizada em sala de aula, as falas de alguns alunos e considerando todos os conhecimentos 

teóricos que venho construindo desde a elaboração da unidade didática em estudo, percebo 

uma ruptura da visão sócio-histórico-cultural na seção chamada Language practice. 
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 Ao longo da unidade, os conhecimentos foram abordados, articulados e construídos de 

acordo com a visão sócio-histórico-cultural de ensino-aprendizagem e de linguagem; 

entretanto, na seção Language practice, destinada ao estudo dos componentes do 

conhecimento sistêmico pertinentes às propagandas escritas, noto que o material retorna à 

visão tradicional de linguagem e de aprendizagem. Nessa seção, partimos da inferência e 

sistematização das regras do comparativo e do superlativo para, posteriormente, realizarmos 

duas atividades de prática gramatical; compreendo que o momento e a maneira com que a 

sistematização foi feita não parecem estar de acordo com a visão sócio-histórico-cultural, 

além disso, a atividade 2, que visa completar frases descontextualizadas, também parece 

recair no padrão tradicional. 

 Certamente, é preciso que o professor tenha clareza sobre o conteúdo gramatical 

necessário para que os alunos realizem determinadas tarefas, porém, aqui, discuto a relevância 

disso para o aluno. Conforme alguns questionamentos que levantei na seção 3.3.1.1, para 

produzir uma propaganda escrita o aluno não precisaria saber sobre as regras gramaticais do 

Comparativo e Superlativo, mas sim, precisaria saber usá-las. Portanto, compreendo que ao 

invés de, primeiramente, sistematizar a regra e depois propor atividades, teria sido mais 

adequado desenvolver mais atividades contextualizadas e variadas, que propiciassem 

oportunidades genuínas de o aluno usar os componentes do conhecimento sistêmico, para 

posteriormente, se necessário, juntamente com os alunos, chegar à sistematização das regras. 

 Compreendo ainda, que as falas de Fernando e Taísa, que apresento na seqüência, 

mostram que os alunos também apontam para essa distinção entre saber sobre as regras e 

saber como usá-las. 

Fernando: Entendi sobre como usar most e more. 

Taísa: Eu aprendi sobre comparação e superlativo. 

 Essas duas afirmações levam-me a interpretar que Taísa apenas aprendeu sobre as 

regras, já Fernando atingiu um grau mais elevado na compreensão das estruturas do 

comparativo e do superlativo, o aluno relata que aprendeu como usá-los. 

 Com base nessas reflexões e todos esses excertos de diários reflexivos, entrevistas e 

questionários apresentados acima, creio ser possível afirmar que, embora a seção Language 

practice tenha destoado das demais seções da unidade no que tange à visão de ensino-
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aprendizagem e de linguagem, os pressupostos teóricos que embasavam a unidade didática 

foram contemplados durante a utilização do material em sala de aula, tanto aqueles referentes 

aos PCN-LE (Brasil, 1998), quanto aqueles relacionados à teoria sócio-histórico-cultural 

(Vigotski, 1930/1998, 1934/2005). 

Após ter finalizado a discussão de aspectos relacionados à utilização da unidade 

didática e seus pressupostos teóricos, creio que grande parte dos questionamentos que 

apresentei na metodologia para avaliar a unidade, baseados nos critérios para elaboração de 

materiais elencados por Cunningsworth (1984) e Graves (1996, 2000), foram levados em 

consideração, bem como o conhecimento dos professores envolvidos no processo de criação 

da unidade. Ainda que não em sua totalidade, os pressupostos teóricos que serviram de base 

para o preparo do material também foram vislumbrados durante a utilização do material em 

sala. Na próxima seção, concluo o capítulo de apresentação e discussão dos resultados, 

relacionando todos os aspectos analisados até este momento. 

 

3.5 Conclusão da análise 

 

 Entendo que a apresentação e discussão dos resultados que realizei até este ponto 

foram suficientes para responder minhas perguntas de pesquisa. As seções 3.1 e 3.2, 

referentes à primeira pergunta de pesquisa, trouxeram as percepções dos alunos a respeito da 

unidade didática e de sua aprendizagem. Na seção 3.3, referente à segunda pergunta, 

apresentei minhas percepções como professora-pesquisadora, também com relação à unidade 

e à aprendizagem dos alunos. A seção 3.4, referente à última pergunta de pesquisa, revelou a 

relação do material em estudo com seus pressupostos teóricos. 

 Nesta seção, apresentarei os pontos de convergência entre os três aspectos analisados 

até o momento: as percepções dos alunos, as percepções da professora-pesquisadora e a 

relação da unidade didática com seus pressupostos teóricos. Inicio a seção, apontando as 

convergências relativas à unidade didática; na seqüência, enuncio os pontos de intersecção 

referentes à aprendizagem dos alunos; e, por fim, discuto a relevância e pertinência do 

conjunto da análise no que tange ao objetivo da pesquisa. 



C A P Í T U L O 3 – A P R E S E N T A Ç Ã O  E  D I S C U S S Ã O  D O S  R E S U L T A D O S  |  129 

 

3.5.1 Pontos de convergência referentes à unidade didática 

 

 O primeiro ponto de convergência entre os três aspectos analisados refere-se à 

atividade 2, seção About the ads, presente na unidade didática. Nessa atividade, os alunos 

relacionam os significados dos adjetivos em língua portuguesa e inglesa, por meio de uma 

cruzadinha. 

 Com relação à percepção dos alunos, além de três dos oito alunos focais terem se 

referido a essa atividade como sendo aquela de que mais gostaram, a análise dos dados 

indicou que a cruzadinha também apareceu como um elemento facilitador da compreensão do 

material. Em consonância com a visão dos alunos, na percepção da professora-pesquisadora, a 

cruzadinha apareceu como um dos pontos positivos da unidade didática. No que tange aos 

pressupostos teóricos, foi o grupo de professores envolvidos na elaboração do material, 

embasados em sua experiência docente que propôs a inclusão de uma cruzadinha na unidade 

didática. 

 A partir desses resultados, creio que a cruzadinha, realmente, mostrou-se como algo 

positivo e relevante tanto na visão dos alunos, quanto no olhar da professora-pesquisadora, 

reiterando, assim, o conhecimento desenvolvido pelos professores ao longo de sua vivência 

docente. 

 O segundo ponto de interseção entre os resultados diz respeito ao uso de propagandas 

em vídeo. No início da unidade didática, três propagandas em vídeo são apresentadas para os 

alunos e aspectos como produtos anunciados e público-alvo são discutidos.   

 Na percepção de dois alunos focais, os vídeos foram elementos facilitadores, pois 

tinham relação com seu cotidiano. Para a professora-pesquisadora, os vídeos foram um ponto 

positivo da unidade didática, uma vez que os alunos ficaram muito animados para assisti-los. 

Assim como a cruzadinha, as propagandas em vídeo também foram uma escolha proveniente 

da experiência docente daqueles que colaboraram na construção do material. 

 Noto que há concordância entre a percepção dos alunos, da professora-pesquisadora e 

do conhecimento dos professores elaboradores do material. As propagandas em vídeo 

parecem ter tido um papel relevante logo no início do trabalho com a unidade didática. 
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Entendo que essa atividade foi uma maneira adequada de começar o material, pois além de 

estar relacionada ao contexto dos alunos, ela ainda possibilitou que os alunos ativassem seu 

conhecimento de mundo de forma agradável. 

 Outro resultado que se caracteriza como um ponto convergente está relacionado às 

propagandas escritas utilizadas na unidade didática. A fim de que os alunos pudessem 

explorar a estrutura comum das propagandas escritas em inglês, três propagandas foram 

escolhidas para serem analisadas, compreendidas e estudadas. 

 De acordo com as declarações dos alunos, as propagandas escritas estavam 

relacionadas ao seu cotidiano e facilitaram a compreensão do material. Na visão da 

professora-pesquisadora, apesar da propaganda da Band-Aid não ser tão adequada ao público-

alvo quanto as demais, de maneira geral, as propagandas foram escolhidas adequadamente, 

pois anunciavam produtos com os quais os jovens têm contato em sua realidade. 

 No que tange aos pressupostos teóricos, as propagandas escritas foram selecionadas 

com base na vivência docente dos elaboradores do material; entendíamos que aquelas 

propagandas estavam relacionadas com a realidade de nossos alunos e, portanto, chamariam 

sua atenção. Essa importância dada à realidade dos alunos encontra consonância nas idéias de 

Graves (1996:26) e Freire (1996/2007:64). Além disso, com base em Graves (2000:156), 

entendo que as propagandas podem ser consideradas textos autênticos.  

 Compreendo que por conta das propagandas serem textos autênticos, relacionados à 

realidade dos alunos e anunciarem produtos dos quais os adolescentes gostam, tanto os 

participantes quanto a professora-pesquisadora identificaram as propagandas escritas como 

elementos positivos da unidade didática. Provavelmente, se tais propagandas não fossem 

apelativas para os alunos, as atividades desenvolvidas a partir delas teriam sido menos 

agradáveis. 

 Os dois últimos pontos de convergência encontrados nos resultados apresentados nas 

seções anteriores estão relacionados a duas das formas de interação utilizadas ao longo do 

trabalho com a unidade didática: a interação aluno-aluno e a interação professora-alunos. 

 Essas duas formas de interação foram, amplamente, identificadas pelos participantes 

como elementos facilitadores da aprendizagem. Quando questionados acerca desses 

elementos, a interação aluno-aluno, referida pelos alunos como “realização das atividades em 
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dupla”, foi mencionada nove vezes; a interação professora-alunos, referida por eles como 

“ajuda da professora”, foi mencionada vinte e seis vezes.  

 De acordo com as percepções da professora-pesquisadora, a interação aluno-aluno foi 

produtiva, apesar de, em sua opinião, algumas duplas ainda não estarem preparadas para 

trabalharem juntas, uma vez que não conseguiam comportar-se adequadamente; talvez alguns 

alunos não estivessem habituados a essa forma de trabalho, portanto, a fim de evitar essa 

dificuldade, a professora-pesquisadora poderia ter conversado com os alunos acerca do que é 

trabalhar em dupla e como proceder nesses casos. Com relação à interação professora-alunos, 

a professora-pesquisadora parece acreditar que seja uma boa maneira de trabalhar, porém 

preocupa-se que os alunos não desenvolvam autonomia acerca de sua aprendizagem, pois às 

vezes, o aluno pode tornar-se dependente do auxílio do professor. 

 Com relação aos pressupostos teóricos da unidade didática, as duas formas de 

interação aparecem intimamente relacionadas com a teoria sócio-histórico-cultural. 

Considerando-se que a interação constitui uma das bases da teoria, parece-me possível dizer 

que o tipo de trabalho realizado por meio dessas formas de interação levou à percepção de que 

houve mediação do conhecimento, e que a figura do companheiro mais capaz, enunciada por 

Vigotski (1930/1998:112) no conceito de zona de desenvolvimento proximal, ora foi 

representada pela professora, ora por um dos integrantes da dupla, ou grupo. 

 Todos esses resultados parecem indicar que, tanto na percepção da professora-

pesquisadora, quanto dos alunos focais, as formas de interação aluno-aluno e professora-

alunos foram adequadas e contribuíram para o bom desenvolvimento das atividades presentes 

na unidade didática, confirmando assim, alguns aspectos da teoria sócio-histórico-cultural, 

que serviu de base teórica para a elaboração dessa unidade. 

 Após ter apresentado as convergências entre os resultados referentes à unidade 

didática, passo a elencar os pontos de intersecção referentes à aprendizagem dos alunos.  
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3.5.2 Pontos de convergência referentes à aprendizagem dos alunos 

 

 Com relação à aprendizagem de inglês por meio da unidade didática, os principais 

itens elencados pelos alunos foram: o vocabulário, mencionado por todos os alunos focais; a 

estrutura das propagandas, mencionada por sete dos oito participantes; a estrutura e uso das 

formas comparativas e superlativas dos adjetivos, citadas por cinco alunos; e a produção de 

uma propaganda escrita em inglês, citada por três participantes. 

 Em concordância com a percepção dos alunos, a professora-pesquisadora também 

identificou a aprendizagem dos mesmos itens, por meio da análise das propagandas 

produzidas por grupos de alunos, dos quais os participantes focais eram parte. Na visão da 

professora-pesquisadora, todos os grupos aprenderam palavras novas e a estruturar e produzir 

propagandas escritas; três dos cinco grupos analisados demonstraram ter aprendido a estrutura 

e uso do comparativo; e um grupo apresentou aprendizado com relação às formas superlativas 

dos adjetivos. 

 A aprendizagem dos alunos, identificada por eles mesmos e pela professora-

pesquisadora, também está intimamente relacionada com os pressupostos teóricos da unidade 

didática.  

 Na avaliação da unidade didática que realizei na seção 3.4.1, utilizando os critérios de 

avaliação de material elencados por Cunningsworth (1984:5-6) e os aspectos relevantes para 

construir um material elencados por Graves (1996, 2000), relatei que o material estava 

relacionado com seus objetivos, ou seja, que permitiria aos alunos alcançarem os objetivos. 

Entendo que as percepções dos alunos e da professora-pesquisadora acerca da aprendizagem 

confirmam que os objetivos da unidade didática foram alcançados, pois os alunos foram 

capazes de caracterizar e produzir uma propaganda escrita. 

 Outro aspecto teórico reforçado pelas percepções dos alunos e da professora-

pesquisadora refere-se à utilização do conhecimento de mundo, conhecimento da organização 

textual e conhecimento sistêmico (Brasil, 1998). Os itens identificados como sendo a 

aprendizagem resultante do trabalho com o material abordam todos esses tipos de 

conhecimento. O conhecimento da organização textual aparece na estruturação e produção 

das propagandas; o conhecimento sistêmico é representado pelas palavras novas, além do uso 



C A P Í T U L O 3 – A P R E S E N T A Ç Ã O  E  D I S C U S S Ã O  D O S  R E S U L T A D O S  |  133 

 

do comparativo e do superlativo, para convencer o consumidor; e o conhecimento de mundo 

dos alunos aparece, principalmente, nas idéias para criar e apresentar o produto e a 

propaganda. 

 Alguns conceitos da teoria sócio-histórico-cultural também podem ser contemplados 

nas visões dos alunos e da professora-pesquisadora acerca da aprendizagem. Para que essa 

aprendizagem ocorresse e também para que as propagandas fossem produzidas, houve 

interação entre a professora e os alunos, entre os alunos e entre os alunos e o material. Nesses 

momentos de interação, o companheiro mais capaz, representado por algum dos alunos ou 

pela professora-pesquisadora, parece ter operado na zona de desenvolvimento proximal 

(Vigotski, 1930/1998:112) dos colegas, mediando a construção do conhecimento, e assim, 

fazendo com que o aprendizado ocorresse.  

 Na seqüência, discuto a relevância de toda a análise realizada com relação ao objetivo 

desta pesquisa. 

 

 3.5.3 A análise e o objetivo da pesquisa 

  

Esta pesquisa tem por objetivo compreender se o fato da professora-pesquisadora ter 

participado da elaboração da unidade didática em estudo poderia trazer contribuições para a 

aprendizagem dos alunos, bem como as razões que levariam a isso.  

Após ter analisado a unidade didática e a aprendizagem dos alunos por três ângulos 

distintos: as percepções dos alunos, as percepções da professora-pesquisadora e o material e 

seus pressupostos teóricos; entendo que minha participação em todo o processo de construção, 

desconstrução e reconstrução do material trouxe contribuições para a aprendizagem dos 

participantes da pesquisa, pois pude conduzi-la com mais adequação e facilidade.  

Essas contribuições, em minha visão, não significam que os alunos aprenderam 

determinados itens ou aprenderam mais, porque eu colaborei na elaboração do material; mas 

sim, significam que a aprendizagem dos alunos foi conduzida de maneira mais adequada. Eu, 

como professora da turma e colaboradora na elaboração da unidade didática, sentia-me mais 

preparada para trabalhar com o material em sala de aula, uma vez que sabia como abordar 
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cada seção e cada atividade; conhecia os pontos que precisavam de mais esclarecimentos e 

elaboração, e sabia o que deveria ser enfatizado em cada seção. 

Dois aspectos bem pontuais dos resultados apresentados nas seções anteriores parecem 

confirmar essas contribuições. O primeiro aparece na seção 3.1.2.1, na qual apresentei os 

elementos facilitadores da aprendizagem na percepção dos alunos. Creio que o fato da ajuda 

fornecida pela professora ter sido mencionada vinte e seis vezes como um elemento 

facilitador indica que a professora-pesquisadora, por ter participado da elaboração da unidade 

didática e conhecer os objetivos que os alunos deveriam alcançar, sabia como auxiliá-los, que 

tipos de intervenção eram importantes, por exemplo, traduzir alguma palavra, fornecer uma 

explicação mais ampla, dar exemplos, enfatizar esse ou aquele aspecto do conteúdo; e ainda, 

além de saber no que e como ajudar os alunos, a professora-pesquisadora também sabia em 

que pontos do material esses auxílios se faziam necessários. 

O segundo aspecto aparece na seção 3.3.1.1, na qual descrevi minhas percepções com 

relação à unidade didática. Mencionei que um ponto positivo do material era a participação da 

professora-pesquisadora no preparo do mesmo. Ao longo da utilização da unidade em sala, 

duas vezes refleti acerca desse tema em meus diários, chegando à conclusão de que, além de 

conhecer os aspectos envolvidos no material, como conteúdos, habilidades, objetivos, 

recursos, duração e público-alvo; por ter participado de sua elaboração, meu 

comprometimento com ele era mais intenso. 

Portanto, entendo que minha participação na elaboração do material trouxe 

contribuições para a aprendizagem dos alunos. No que tange às razões que levaram a essas 

contribuições, percebo que a clareza que eu tinha, acerca dos objetivos gerais e específicos da 

unidade e também dos objetivos de cada seção separadamente, fez com que eu tivesse mais 

facilidade em conduzir os alunos para alcançá-los. Além disso, por eu ter ajudado a construir 

o material, conhecia as habilidades enfocadas, os conteúdos a serem trabalhados, os 

procedimentos possíveis e a seqüência estabelecida para construir os conhecimentos dos 

alunos. Dessa forma, unindo meus conhecimentos acerca do material e acerca da realidade de 

meus alunos, pude, no decorrer do trabalho com a unidade didática, usá-la de uma maneira 

que fosse mais adequada ao público com o qual eu estava lidando, fato que foi constatado nos 

resultados encontrados. 
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Tendo apresentado os pontos de convergência encontrados na análise referentes à 

unidade didática e à aprendizagem dos alunos, bem como discutido a relevância e pertinência 

do conjunto da análise no que tange ao objetivo da investigação, concluo aqui a apresentação 

e discussão dos resultados. Em seguida, passo para as considerações finais pertinentes a esta 

pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

 

 Na última parte deste trabalho, relato algumas dificuldades encontradas ao longo da 

coleta de dados, descrevo uma limitação deste estudo, bem como possíveis desdobramentos 

para investigações futuras. Por fim, comento as contribuições, que, em minha visão, esta 

pesquisa trouxe para o campo da Lingüística Aplicada, do ensino-aprendizagem de língua 

estrangeira e aos seus participantes. 

 Para realizar este trabalho, encontrei algumas dificuldades. Uma delas está diretamente 

relacionada com a chegada da Proposta Curricular enviada no início do ano de 2008 pela 

Secretaria de Estado da Educação – SEE. Nesse período, era preciso que eu trabalhasse a 

proposta em sala de aula e, ao mesmo tempo, utilizasse a unidade didática para realizar a 

coleta de dados. No entanto, por ter a compreensão de meu coordenador, pude, 

primeiramente, trabalhar com a unidade e coletar os dados necessários e depois fazer uso da 

Proposta Curricular. As outras dificuldades estão relacionadas com os alunos da turma focal. 

Em muitas aulas, eu tive problemas de comportamento dos alunos e, principalmente, de falta 

de engajamento e comprometimento com as atividades propostas. No entanto, compreendo 

que nenhuma dessas dificuldades encontradas comprometeu a aprendizagem dos alunos, a 

realização da pesquisa e a obtenção de seus resultados. 

Percebo uma limitação no trabalho realizado com a unidade didática que, 

indiretamente, também aparece refletida nesta investigação: a avaliação dos alunos. Apesar do 

material didático em estudo não propor nenhum tipo de avaliação (aspecto que poderia ser 

repensado em uma próxima utilização da unidade), optei por utilizar a atividade Final task (a 

produção da propaganda escrita em inglês), ou seja, o produto, como a principal forma de 

avaliar os conhecimentos construídos pelos alunos no decorrer das aulas. Entretanto, uma vez 

que considero a teoria sócio-histórico-cultural como um dos suportes teóricos desta pesquisa e 

da unidade didática, compreendo que o processo de aprendizagem deveria ter sido mais 

valorizado. Portanto, entendo que, em lugar de desenvolver uma avaliação orientada para o 

produto, teria sido mais adequado trabalhar também com auto-avaliação e avaliação contínua 
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para que a aprendizagem resultante do processo de trabalho com a unidade didática fosse 

percebida com mais clareza e amplitude.  

Quanto aos desdobramentos para pesquisas futuras, conforme relatei no item 3.4.3, a 

unidade didática apresenta uma ruptura em sua concepção de linguagem e de ensino-

aprendizagem na seção intitulada Language practice; por essa razão creio que seria possível 

reformular tal seção visando a adequá-la à visão sócio-histórico-cultural de linguagem e de 

ensino-aprendizagem e, posteriormente, realizar uma nova pesquisa utilizando o material 

reformulado, a fim de descobrir o reflexo dessas reformulações na aprendizagem dos alunos; 

outra possibilidade seria utilizar o mesmo material com uma turma de Ensino Fundamental 

com vistas a comparar os resultados da aprendizagem de grupos de faixa etária diferentes; ou 

conceber uma pesquisa com o objetivo de descobrir a importância atribuída à elaboração de 

materiais pelo próprio professor nas escolas públicas e privadas ou ainda nos cursos de 

graduação.  

 Conforme argumentei na introdução, compartilho a visão de Moita Lopes (2006:23, 

27) de que a Lingüística Aplicada seja um espaço para visões alternativas ou para ouvir 

outras vozes; e que, portanto, traz vidas marginalizadas para o centro de atenção. 

Compreendo que a presente pesquisa contribui com o campo da Lingüística Aplicada, no 

sentido de que reforça essa nova concepção da área. Ao trazer para o foco de minha pesquisa 

a voz de meus alunos e a minha própria, não apenas valorizei as percepções dos participantes 

acerca de aspectos relacionados à aprendizagem dos alunos e ao material, como os enunciados 

em inglês e as propagandas utilizadas, mas também colaborei para que vidas marginalizadas 

fossem conhecidas e passassem a ocupar o seu lugar. 

 No que se refere ao campo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira, além de 

trazer respostas e possibilidades de reflexão para os professores-alunos e professores-

formadores do curso no qual a unidade didática foi elaborada: “Reflexão sobre a Ação: o 

professor de inglês aprendendo e ensinando”; esta investigação contribui também, para o 

trabalho de outros professores e formadores de professores. Percebo ainda, contribuições 

relacionadas a quatro fatores específicos encontrados nos resultados.  

O primeiro deles é a percepção dos alunos acerca dos enunciados em inglês. Creio ser 

relevante saber que a maioria dos participantes da pesquisa vê os enunciados em inglês como 

algo positivo e instigante para sua aprendizagem. Além disso, com base em minha experiência 
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docente, percebo que os enunciados em inglês representam um momento de comunicação 

real, uma vez que os alunos estão recebendo uma instrução na língua alvo; portanto, não estão 

aprendendo algo sobre a língua, mas sim interagindo por meio dela com vistas a compreender 

o que a atividade pede. Dessa forma, em materiais a serem elaborados no futuro, buscarei 

utilizar enunciados em inglês, porém agora, com mais clareza acerca de seu propósito. 

O segundo fator relaciona-se com a realização das atividades em dupla. Apesar de, em 

concordância com o que mencionei no capítulo 3, sentir que alguns alunos ainda não estavam 

preparados para trabalhar com colegas, entendo que a importância atribuída pelos alunos ao 

trabalho em dupla corrobora as idéias da concepção de ensino-aprendizagem sócio-histórico-

cultural, no que tange ao valor da interação. Isso me incentiva, a cada vez mais, em sala de 

aula, propor atividades que propiciem o trabalho em dupla ou em pequenos grupos, pois 

assim, estarei promovendo tanto a aprendizagem quanto o desenvolvimento dos alunos, uma 

vez que esses dois processos ocorrem mediante a interação e a mediação dos conhecimentos. 

O terceiro fator, que me causou grande surpresa, refere-se ao papel do professor no 

processo de ensino-aprendizagem. Como professora da turma, sabia que muitas vezes minha 

ajuda era fundamental para alguns alunos, entretanto, não esperava que minhas atitudes 

fossem tão notadas pelos alunos e, nem tampouco, que eles as mencionariam tantas vezes 

como elemento facilitador de sua aprendizagem. Compreendo, ainda, que o fato de eu ter 

participado da elaboração da unidade didática colaborou diretamente para que o auxílio 

prestado fosse apropriado e oportuno, devido ao profundo conhecimento que eu tinha do 

material e de todos os aspectos nele envolvidos. 

O último fator, que percebi por meio da discussão realizada na qualificação deste 

trabalho, diz respeito à função social da unidade didática em estudo e sua utilidade fora da 

sala de aula. Analisando os excertos dos dados, nos quais os alunos explicam o que 

aprenderam com a unidade didática, é possível perceber que alguns deles compreenderam 

apenas como o gênero é caracterizado, como indicam os excertos abaixo: 

Ana Paula: Aprendi que toda propaganda escrita utilizasse de uma estrutura 

formada com fotos, frases de efeito, marca, logotipo. 

Íris: Aprendi sobre a marca o slogans os brand names. 

Fernando: Aprendi sobre os slogans e a catch phrase. 



C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S  | 139 

 

 

Outros participantes, como Ricardo e Gustavo, foram um pouco além, pois 

conseguiram compreender, ainda que em diferentes medidas, a função social das propagandas 

e os aspectos envolvidos nos bastidores de sua elaboração. As declarações dos alunos 

apontam para uma compreensão mais crítica das propagandas: 

Ricardo: Aprendi que todos os produtos tem um slogan, uma imagem e as vezes 

uma frase que chama a atenção. 

Gustavo: Aprendi que os produtos fazem propagandas já pensando em que as 

pessoas vão pensar. 

No entanto, um dos alunos focais não apenas percebeu a função social do gênero 

textual em estudo, mas também conseguiu compreender a razão pela qual seria útil estudá-lo 

em classe. Paulo atribui um significado para a unidade didática que evidencia o papel da 

aprendizagem de língua para agir no mundo, ou seja, enfatiza o entendimento da linguagem 

como prática social.  

Paulo: Eu aprendi a relacionar e comparar produtos. 

A declaração de Paulo mostra que o engajamento discursivo, tão evidenciado nos 

PCN-LE (1998:19) foi alcançado. Por meio do trabalho realizado com a unidade didática, 

Paulo parece ter partido de seu conhecimento de mundo, ter construído conhecimento textual 

e sistêmico, e posteriormente, ter transformado todo esse aprendizado em conhecimento 

prévio para outra atividade, comparar e relacionar produtos. Paulo demonstra ter percebido 

para que serve estudar propagandas escritas, ele parece ser capaz de utilizar os conhecimentos 

construídos na escola para agir no mundo social. 

As falas de Ricardo, Gustavo e, principalmente, de Paulo mostram que a unidade 

didática em estudo foi além de ensinar as formas comparativas e superlativas dos adjetivos, 

vocabulário e as características do gênero textual visando à produção de uma propaganda 

escrita. A unidade possibilitou ainda que os alunos percebessem o que significa e como 

utilizar o que aprenderam, no mundo em que vivem. As percepções desses alunos ressaltam 

também que no momento da elaboração ou adaptação de um material, é importante que se 

tenha clareza acerca da função social e utilidade fora da escola, do trabalho que se pretende 

desenvolver em classe. 

Com relação aos participantes da pesquisa, certamente, este trabalho trouxe 

contribuições distintas para cada um deles. Entendo, no entanto, que, de maneira geral, para 
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os alunos focais foi interessante e enriquecedor participar da pesquisa, pois tiveram a 

oportunidade de refletir e tomar consciência sobre sua aprendizagem de inglês; tiveram uma 

experiência diferente daquelas que já haviam tido e, sobretudo, sentiram-se valorizados por 

terem suas opiniões e pontos de vista escutados e levados em consideração. 

Quanto a mim, percebo inúmeras contribuições trazidas pela pesquisa nas diferentes 

funções que desempenho. Como pesquisadora, realizar este trabalho não apenas me ensinou 

as possibilidades de como conduzir uma investigação, mas também despertou meu olhar para 

o mundo do questionável, do investigável. Na função de multiplicadora, que tenho como 

membro do grupo PUC D, vinculado ao curso “Reflexão sobre a Ação: o professor de inglês 

aprendendo e ensinando”, entendo que esta pesquisa pode colaborar na divulgação do curso e 

também pode ser um incentivo àqueles que buscam continuar aprimorando sua prática após o 

término do mesmo. 

Como professora, o maior ganho que obtive por meio deste trabalho foi a compreensão 

acerca do valor que minhas ações têm em sala de aula. Acredito que para minha vivência 

docente futura, será muito relevante ter entendido como os alunos percebem as aulas, a visão 

que têm das atividades realizadas, dos tipos de interação, dos recursos utilizados, e, sobretudo, 

de sua aprendizagem. Ademais, a presente pesquisa me servirá de incentivo para continuar 

produzindo, reelaborando, ampliando e adaptando os materiais didáticos, uma vez que 

constatei que o envolvimento do professor com o material permite que ele tenha mais clareza 

acerca dos objetivos do mesmo, conheça as habilidades e conteúdos trabalhados e saiba os 

procedimentos a serem adotados com a finalidade de contribuir com a aprendizagem dos 

alunos. 

Este trabalho, entretanto, não contribuiu apenas para meu crescimento profissional; 

percebo também algumas contribuições que levarei para toda minha vida. Dentre os ganhos 

pessoais que obtive por meio da realização desta pesquisa de Mestrado estão o 

desenvolvimento de minha escrita, maior desenvoltura para falar em público e a capacidade 

de raciocínio e organização das idéias, porém, acredito que o principal ganho pessoal que tive 

foi a ampliação dos meus limites. Após dois anos de inserção no curso de Mestrado, cursando 

disciplinas, realizando trabalhos, participando de eventos acadêmicos, fazendo e escrevendo 

minha pesquisa, pude ampliar meus limites. Muitas vezes, ao longo desse período, tive que 

realizar atividades que eram totalmente novas para mim, também o uso que fazia de meu 
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tempo foi totalmente transformado. Toda essa experiência me ensinou que só serei limitada se 

assim me posicionar. 

Além das contribuições para a Lingüística Aplicada, para o ensino-aprendizagem de 

língua estrangeira e para os participantes da pesquisa, há uma contribuição, muito especial em 

minha opinião, que realmente espero que esta pesquisa possa trazer: o significado que este 

trabalho pode ter para outros professores de língua estrangeira. Espero que esta investigação 

possa ser vista como algo inovador e transformador da realidade, podendo assim, indicar 

caminhos, não apenas para os professores do mesmo contexto educacional em que trabalho, a 

rede pública de ensino, mas também para professores inseridos em outros contextos. Os 

caminhos aos quais me refiro não são aqueles que levam a receitas prontas e a soluções, mas 

aqueles que levam à reflexão do professor, ao reconhecimento de seu contexto e da 

importância de seu papel, e que colaboram na indicação de uma possibilidade de mudança em 

nossa atual conjuntura educacional, seja ela pública ou privada. 

De volta às razões que motivaram minha pesquisa e visando responder à pergunta que 

apresentei ainda no título deste trabalho, entendo que vale a pena sim elaborar uma unidade 

didática, pois participar da criação de um material vai muito além do ato de preparar aula. O 

professor que elabora uma unidade didática tem plena consciência sobre todos os aspectos 

envolvidos no material, como os objetivos gerais, os objetivos específicos de cada atividade, 

as habilidades desenvolvidas, a seqüência e o tratamento dado aos conteúdos, os 

conhecimentos enfocados em cada parte do material e as razões para enfocá-los, bem como o 

uso que os alunos poderão fazer, fora do âmbito escolar, dos conhecimentos construídos.  

Conhecendo e refletindo sobre todos esses aspectos, dos quais o professor dispõe por 

ter participado da elaboração do material, no momento de sua utilização em sala, o professor 

tem mais clareza do seu papel e de como desempenhá-lo. O professor sabe quando e como 

deve interferir para que seus alunos cheguem aos objetivos. Portanto, a participação na 

criação de um material didático permite que o professor se sinta mais engajado, 

comprometido e responsável não apenas pelo material que elaborou, mas também e 

principalmente, pela aprendizagem de seus alunos. 
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Anexo 1 – Questionário de Perfil 

 

 

 

Nome: ______________________________________________ Idade: _____ Série: ______ 

Bairro: _____________________________________________________ Data: ___/___/___ 

 

1) Você trabalha? 

(       ) Sim; o que você faz? ________________________________ Horário: _____________ 

(       ) Não 

 

2) Você estuda ou estudou inglês fora da escola? 

(       ) Sim; quanto tempo? ___________________; onde?____________________________ 

(       ) Não 

 

3) Você tem interesse e está motivado para aprender inglês?  

(       ) Altamente interessado e motivado 

(       ) Muito interessado e motivado 

(       ) Mais ou menos interessado e motivado 

(       ) Pouco interessado e motivado 

(       ) Nada interessado e motivado 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4) Enumere as habilidades abaixo de acordo com sua preferência nas aulas de inglês. 

1- Gosto muito 

2- Gosto 

3- Gosto pouco 

4- Não gosto 

 

(       ) Falar  (       ) Ouvir  (       ) Ler  (       ) Escrever 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5) Como você estuda inglês melhor? 

(       ) Sozinho 

(       ) Com colegas 

Justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6) Você tem contato com a língua inglesa fora da escola? Em que situações? O que você 

acha disso? Isso contribui para sua aprendizagem em inglês na escola ou fora dela? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7) No que você acha que o inglês contribui/pode contribuir para sua vida? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Anexo 2 – Unidade didática 

 

Warm Up 

 

1) What was presented in the scenes? 

 

(      ) news          (     ) talk shows     (      ) advertisements       (       ) soap opera 

 

2) Which products were presented? 

 

(      ) motorcycle (      ) games  (      ) soft drinks (     ) food  (      ) toys 

  

(      ) newspaper (      ) clothes  (      ) fridge  (     ) snacks  (      ) others 

  

3) Match the ads with the target-consumers. 

 

A-                                (       ) Women 

 

B-                      (      ) Teenagers 

 

C-                                    (      ) Men 

  

4) In your opinion, what is the media that sells more? Why? ___________________________ 

 

(       ) magazine     (       ) radio    (       ) billboard     (       ) newspaper    (       ) leaflet     

     

(       ) catalogue     (        ) mailing list   (       ) Internet   (       ) TV    (       ) wall paintings  

 

(       ) subway platform    (       ) sides of buses     (       ) banner    (       ) poster 

        

5) Which products below are prohibited in advertising? Why? _________________________ 

 

(      ) perfume     (       ) cigarettes (      ) soap (      ) food    (      ) alcoholic drinks 

 

(      ) games        (      ) drugs      (      ) car     (      ) gun 

 

 

6) What kind of products is presented during “Malhação”? Why? _____________________ 
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Exploring the texts 

 

Have a look at the texts 1, 2 and 3 and answer these questions. 

 

1) What kind of texts are these? 

 

2) Where can you find this kind of text? 

 

3) Which products can you see in these texts? 

 

4) Have you ever used any of them or anything similar? 

 

5) Who are the target consumers? 

 

6) Underline their brand names and their slogans. 

 

7) Circle the “catch phrases” and the brand logos. 

 

8) What do these ads have in common?  

 

1 – Tostitos   (            ) Catch phrase 

(            ) Slogan 

(            ) Picture 

2 – Band-Aid  (            ) Famous people 

(            ) Brand name 

(            ) Brand logo 

3 – Rollerblade   (            ) Product characteristics 

(            ) Contact Information 

(            ) Advertising Agency 

 

9) How do the ads try to convince people to buy the products? 

 

 

About the ads 

 

1) Match the products and their characteristics according to the ads (texts 1, 2 and 3). 

 

1 - Tostitos  (           ) faster 

    (           ) unique 

    (           ) crispier 

    (           ) good 

      2 - Band-Aid  (           ) fast 

    (           ) active 

    (           ) better 

    (           ) advanced 

       3 - Rollerblade  (           ) longer 

    (           ) tastier 

    (           ) superior 

    (           ) exciting 
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2) Complete the Crossword Puzzle with the words from activity 1. 

 
3) What’s the function of these words in the ads? Check the correct alternatives. 

(        ) to name the product 

(        ) to describe the product 

(        ) to number the product 

(        ) to convince people to buy the product 

(        ) to announce the product 

 

4) Were you convinced by the ads? What convinced you or not? Why? 

 

5) Would you buy any of these products? Why? 

 

Language Practice 

 

1) Use the words from the box to complete the chart. 

 

faster than – the most active – tastier than – better than – exciting – the crispiest – fast – 

more active than – more advanced than – the tastiest – long – the most exciting – advanced 

 

Across 

2. rápido 

4. superior 

5. mais durável  

7. mais crocante 

8. ativo 

9. mais saboroso 

11. bom 

Down 

1. melhor 

2. mais rápido 

3. único 

6. interessante 

10. avançado 
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Base Form Comparative Superlative 

Good  the best 

  the most advanced 

 more exciting than  

 longer than the longest 

Crispy crispier than  

Active   

Tasty   

  the fastest 

 

Comparatives and Superlatives 

To Compare Things 
● With short adjectives(one or two syllables)  adj. + er/ier + than 

e.g.: Short   I´m shorter than him. 

        Pretty  She is prettier than Gisele Bündchen. 

 

● With long adjectives(two or more syllables)  more + adj. + than 

e.g.: Intelligent   He is more intelligent than Tiririca. 

        Popular       Lula is more popular than Garotinho. 

 

Irregular Forms 

        Good  Better  

        Bad    Worse                          E.g.: She is better than me at Maths. 

        Far     Farther/Further 

 

To Form Superlatives 

● With short adjectives   the + adjective + est/iest 

 e.g.:  Cold    Siberia is the coldest place in the world. 

          Pretty  She is the prettiest student in the school. 

 

● With long adjectives  the most + adjective 

e.g.: Intelligent  She is the most intelligent student. 
        Important  They are the most important soccer players in the team. 

 

Irregular Forms 

      Good  the best 

      Bad    the worst                      E.g.: He is the best soccer player in the world.   

      Far   the farthest/the furthest  

 

2) Complete the sentences using the correct form of the adjective in parentheses. 

a. A plane is _____________ (fast) than a ship. 

b. Vegetables are ____________ (healthy) than sweets. 

c. Ferrari is ____________ (expensive) than a VW Beetle. 

d. Gisele Bundchen is ____________ (pretty) than Carla Perez. 

e. Playstation 3 is the ____________ (good) video-game in the world. 

f. São Paulo is the ____________ (big) city in South America. 
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3) Look at the pictures and write sentences comparing them. Use comparative or superlative: 

 

                                                                             
               NIKE                                                                                          ADIDAS 

a) ________________________________________________________________________ 

 
b) ________________________________________________________________________ 

 
c) ________________________________________________________________________ 

 
d) ________________________________________________________________________ 

  
 

e) ________________________________________________________________________ 
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Final Task – Let’s create a product and an ad! 

 

 

In groups of 5, create: 

 

1 – a product and a name; 

 

2 – a brand logo; 

 

3 – a slogan; 

 

4 – an ad for a magazine. You should include: 

 

 Catch phrase 

 Slogan 

 Brand name 

 Brand logo 

 Product characteristics 

 Comparative and / or Superlative sentences. 
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Anexo 3 – Questionário Warm up 

 

 

 

Nome: ______________________________________________________ Data: ___/___/___ 

 

 

1) O fato de você ter contato com propagandas o ajudou a realizar as atividades? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

2) Em relação às atividades feitas até agora, você teve: 

(       ) nenhuma dificuldade em fazê-las 

(       ) pouca dificuldade em fazê-las 

(       ) média dificuldade em fazê-las 

(       ) muita dificuldade em fazê-las 

 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3) O que você acha das perguntas serem em inglês? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

4) Cite um item que facilitou o entendimento das atividades e um que dificultou. Justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Anexo 4 – Questionário Exploring the texts 

 

 

Nome: ______________________________________________________ Data: ___/___/___ 

 

1) Qual sua opinião sobre as propagandas utilizadas? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2) O que você achou das atividades? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3) Você teve dificuldades em fazer as atividades de hoje? Justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4) O que você aprendeu com relação à estrutura de uma propaganda escrita? Exemplifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5) Você mudaria alguma coisa nestas atividades? O quê? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6) Após essas atividades, como você se sente em ler uma propaganda em inglês? Explique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Anexo 5 – Questionário About the ads 

 

 

Nome: ______________________________________________________ Data: ___/___/___ 

 

 

1) Como você avalia as atividades desta parte da unidade? Elas foram: 

(       ) muito fáceis 

(       ) razoavelmente fáceis 

(       ) difíceis 

(       ) muito difíceis 

 

Por quê? Dê exemplos. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) O que você achou do fato de ter uma cruzadinha na unidade? Ela o ajudou de alguma 

forma? Como? Justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3) Qual sua opinião sobre realizar as atividades em dupla? Você preferia realizá-las de outra 

forma? Como? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4) O que você aprendeu nesta seção da unidade? Dê exemplos. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



A N E X O S  | 160 

 

Anexo 6 – Questionário Language practice 

 

 

 

Nome: ______________________________________________________ Data: ___/___/___ 

 

1) O que você achou de ter que descobrir como completar o quadro? Por quê?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) Você conseguiu chegar a regra de formação do “Comparative” e do “Superlative”? O que o 

ajudou? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3) Você encontrou alguma dificuldade em preencher o quadro? Explique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4) O que você achou de ter completado o quadro em dupla? Você preferia ter feito sozinho? 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5) A professora deu alguma explicação sobre o quadro? Qual? Você acredita que tal 

explicação era necessária? Justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6) Você entendeu como se forma o “Comparative” e o “Superlative”? Tente explicar usando 

suas palavras. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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7) Em relação às atividades 2 e 3, você teve: 

(       ) nenhuma dificuldade em fazê-las 

(       ) pouca dificuldade em fazê-las 

(       ) média dificuldade em fazê-las 

(       ) muita dificuldade em fazê-las 

 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8) Como você se sentiu em ter que escrever frases em inglês? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9) Como você avalia o seu desempenho nestas atividades? 

(       ) Muito bom 

(       ) Bom 

(       ) Razoável 

(       ) Ruim 

(       ) Muito ruim 

 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Anexo 7 – Questionário Final task 

 

 

 

Nome: ______________________________________________________ Data: ___/___/___ 

 

 

1) O que você achou de ter que fazer uma propaganda escrita em inglês? Explique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2) Cite alguma coisa que você tenha aprendido durante esta atividade? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3) Quem eram as pessoas do seu grupo? Como foi trabalhar em grupo? Como vocês dividiram 

as atividades? Você preferia ter trabalhado de outra forma? Como? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4) Que nota você daria para o trabalho do seu grupo até agora? Justifique. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Anexo 8 – Questionário Avaliação geral da unidade 

 

 

Nome: ______________________________________________________ Data: ___/___/___ 

 

1) Na sua opinião, quais foram... 

a) as atividades mais fáceis da unidade? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) as atividades mais difíceis? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) De todas as atividades da unidade, qual você mais gostou de fazer? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3) Qual atividade você não gostou de fazer? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4) Você acha que há alguma parte que poderia ser passada na lousa? Qual? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5) Como você avalia as atividades da unidade em geral? 

(     ) As atividades foram muito fáceis. 

(     ) As atividades foram fáceis. 

(     ) As atividades foram difíceis. 

(     ) As atividades foram muito difíceis. 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6) Houve alguma atividade que estava confusa? Qual? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7) Você mudaria alguma atividade da apostila? Qual? Como? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8) De uma maneira geral, você gostou de trabalhar com este material? Justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9) Depois de ter trabalhado com este material, como você se sente em ler uma propaganda em 

inglês? Mudou alguma coisa para você? Justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Anexo 9 – Roteiro da entrevista 

 

 

 

 O que você achou de ter trabalhado com este material? 

 O que você achou das atividades em geral? 

 O que você acha que aprendeu com este material? 

 Você aprendeu alguma coisa da língua inglesa? O quê? 

 Faça uma breve descrição de sua família e seu relacionamento com ela. 
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Anexo 10 – Propaganda Bicyclefly 
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Anexo 11 – Propaganda Chetsface 
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Anexo 12 – Propaganda Egg-shot 
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Anexo 13 – Propaganda Energy 
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Anexo 14 – Propaganda System of Music 

 


