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RESUMO 

Este projeto objetiva retratar os desafios de uma aluna 
pesquisadora do curso de Letras, enfrentados nas regências de 
aulas de uma sala focal do 6º ano do Ensino Fundamental na 
disciplina de Língua Inglesa. Portanto, o objetivo específico é 
analisar criticamente como desenvolvo a construção do 
conhecimento linguístico nesses alunos. Para tanto, foram 
escritos diários reflexivos, que constituem o corpus dessa 
pesquisa. Embasada nos teóricos da reflexão crítica e nas teorias 
de linguagem, a metodologia está baseada no conceito de 
estudo de caso de acordo com Gil (2002). A conscientização 
sobre os papéis dos professores, alunos e das interações feitas, 
sinalizam os fundamentos da minha visão sociointeracionista 
de linguagem. A constituição do elo significativo entre a teoria e 
a prática, deve permear o curso de Letras para que o aluno em 
pré-serviço diante da imprevisibilidade de uma sala de aula não 
fique imobilizado. O pensamento crítico reflexivo deve ser 
implementado desde o primeiro ano de graduação, pois 
pesquisar sobre a própria prática forma futuros profissionais da 
Educação conhecedores da sua prática, sendo capazes de 
reconstruí-las. A maior prova é a capacidade de um aluno em 
formação assumir turmas, crescer junto com elas e desenvolver 
seu saber teórico na prática desafiadora de formar cidadãos 
conscientes de seus papéis na sociedade. Esse trabalho contribui 
para a formação do futuro professor de língua inglesa e 
profissionais atuantes, pois refletir sobre a própria prática 
conduz o profissional a explicar as premissas do seu agir 
pedagógico, que ao longo do tempo permanece imutável. 

Palavras-Chave: reflexão crítica; formação de professores; língua 
inglesa; cidadania. 
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1. INTRODUÇÃO 

No campo educacional observa-se um crescente reconhecimento dos educadores, da 

existência e da importância das diferenças culturais e contextuais no processo de ensino-

aprendizagem. Inicia-se um novo pensar sobre o contexto educacional através de uma 

pedagogia crítica que objetiva um questionamento sobre os interesses existentes 

subjacentes a ideologia da classe dominante.  

Essa nova forma de pensar gera resultados em uma maior ligação entre a prática 

educacional e a teoria que a embasa, levando diferentes formas de investigação na área da 

educação de acordo com as necessidades de cada contexto. No Brasil, por exemplo, 

muitos são os problemas relacionados à prática. Entre eles está a falta de confiança no 

profissional de educação em saber lidar com questões novas que fogem ao padrão, 

recorrendo muitas vezes ao senso comum para soluções dos problemas de ensino-

aprendizagem dentro da sala de aula. Os aspectos da prática educacional são 

apresentados de forma caótica e vinculados a conflitos de valores, choques culturais, 

fazendo com que a aplicação das técnicas e teorias, vindas da formação profissional, 

tornem-se incertas e inócuas. Uma saída para tal dilema seria formar profissionais críticos 

e reflexivos que consigam ver na sua prática os problemas e se orientarem através de uma 

abordagem também crítica e reflexiva, a fim de solucionarem os conflitos que surgem no 

processo de ensino-aprendizagem. Portanto, partimos da premissa que a teoria e a prática 

não podem ser dicotomizados.  

Considerando o pensamento crítico-reflexivo na formação do professor, parto da 

seguinte pergunta de pesquisa:  

Como o conhecimento do meu aluno foi construído durante as aulas de língua 

inglesa? 

Refletirei sobre o meu agir pedagógico, usando como instrumento de reflexão 

crítica, o diário, segundo Zabalza (1994), em que escreverei sobre os eventos que 

aconteceram na sala de aula. Foi delimitada uma sala focal, portanto a metodologia para 

essa pesquisa é o estudo de caso, segundo Gil (2002).  

Esse trabalho contribui para a formação do futuro professor de língua inglesa, 

bem como os profissionais que já estão atuando, pois refletir sobre a própria prática 

conduz o profissional a explicar as premissas de o seu agir pedagógico, que ao longo do 

tempo permanece imutável. 
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2. OBJETIVO 

O objetivo dessa pesquisa é analisar criticamente como desenvolvo a construção do 

conhecimento linguístico de língua inglesa, a partir do desafio de assumir uma sala do 6º ano do 

Ensino Fundamental, enfim analisar a teoria e a prática para que sejam confrontados: 

a) o desenvolvimento do material didático pela aluna pesquisadora, 
compatível com a série a ser trabalhada; 

b) o aluno em pré-serviço, ainda em processo de construção do próprio 
ensino-aprendizagem, frente a mudança de papéis ;  

c) reconhecer as teorias de ensino-aprendizagem que subjazem a prática do 
aluno em pré-serviço. 

3. METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa adotada refere-se ao estudo de caso, segundo Gil (2002), pois 

de acordo com o autor, o estudo de caso se aplica a esse tipo de pesquisa, uma vez que se 

trata de um grupo específico, delimitado, local que foi desenvolvido esse trabalho.  

A coleta de dados realizou-se por meio da escrita de diários reflexivos, escritos 

por mim, aluna pesquisadora do último semestre do curso de Letras. O estudo com 

diários é concebido como um instrumento efetivo para analisar a prática do professor, 

pois segundo Zabalza (1994), o diário é “um instrumento para veicular o pensamento do 

professor que permite auto-explorar e ação profissional, auto-proporcionar feedback e 

estímulos de melhoria, e estudar o pensamento e os dilemas do professor a partir de sua 

perspectiva.” Foram escritos e analisados 5 diários durante o período de 6 de março a 07 

de julho de 2009. 

O contexto da pesquisa  

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola de uma cidade do Vale do Paraíba, interior de 

São Paulo, por mim, aluna pesquisadora, 24 anos, aluna do último semestre do curso de 

Letras, licenciatura Português/ Inglês e suas respectivas Literaturas.  

A escola tem cerca de 1000 alunos e atendem a maioria dos bairros que a 

circundam. O número de alunos dessa sala focal é 25 alunos, e a faixa etária varia de 10 a 

12 anos. No momento da pesquisa, a escola estava passando por problemas de falta de 

docentes no início do ano letivo de 2009, portanto foi concebida a oportunidade a alguns 

alunos professores em pré-serviço, que desenvolvessem um projeto em algumas salas. A 

minha experiência, portanto, se enquadra no aluno em pré-serviço assumindo a posição 
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do docente de língua inglesa, em virtude do quadro de docente estar em desigualdade em 

relação ao número de salas.  

4. DESENVOLVIMENTO 

4.1. Fundamentação Teórica 

Neste capítulo apresenta-se a fundamentação teórica que embasa o presente estudo. Em 

primeiro lugar enfoca-se o processo de construção do conhecimento por meio de três 

teorias de ensino e aprendizagem, uma vez que os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1998) apontam essas concepções como influenciadoras das percepções mais 

modernas de educação: Behavorismo, Cognitivismo e Sociointeracionismo. Mais 

adiante, apresentam-se os teóricos da reflexão crítica que fundamentam o pensamento 

crítico na educação, ancorados por Dewey, (1930), Freire (1970), Schön (1997) cujos 

pensamentos foram desenvolvidos em pesquisas por Liberali (2008), Romero (1998) e 

Castro (1999).  

4.2. Teorias de Ensino-Aprendizagem 

Behavorismo 

Essa abordagem define que o conhecimento é uma descoberta sendo nova para o 

indivíduo que a faz. Com essa idéia o aluno é considerado como “um recipiente de 

informações e reflexões” (MIKUZAMI, 1998, p. 20), onde o professor é o arquiteto que 

analisa a obra e diz como modificar e aperfeiçoar o aluno baseado no seu comportamento. 

Confirma-se a teoria de Skinner que diz que o homem é produto de influências do meio 

ambiente. 

A educação tem um poder controlador que visa a transmissão e conhecimento e 

direcionamento do comportamento humano ao desenvolvimento do caráter social. 

O professor é responsável pela aquisição de comportamento no aluno e apara 

que a aprendizagem eficaz aconteça é preciso seguir o esquema em que define o aluno, o 

objetivo de aprendizagem, o plano para alcançar o objetivo e não podemos nos esquecer 

do reforço, os incentivos, presentes nessa abordagem.  

O aluno tem o papel de absorver e desenvolver o que é captado durante o 

processo. 
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Cognitivismo 

Piaget, psicólogo suíço fez um estudo científico da aprendizagem sendo mais que um 

produto do ambiente, das pessoas ou de fatores externos ao aluno. Preocupa-se com o 

desenvolvimento na capacidade do aluno de integrar informações e processá-las.  

Piaget nos dá a noção diferenciada do desenvolvimento do ser humano, o qual se 

desenvolve por fases e se aperfeiçoa em cada uma delas, nunca se estabilizando. 

A educação é a união do intelecto e da moral e deve deixar o aluno descobrir o 

mundo e aprender com liberdade de ação, tornando-se ativo. 

O cognitivismo enfatiza exatamente aquilo que é ignorado pela visão 

behaviorista: a cognição, o ato de conhecer, ou seja, como o ser humano conhece o mundo.  

Os cognitivistas também investigam os processos mentais do ser humano de 

forma científica, tais como a percepção, o processamento de informação e a compreensão. 

Por isso o ensino é renovador, sem mecanizações, como decorar. Objetivando 

alunos produtivos e criativos, não somente reprodutores. 

De acordo com Pimentel (2002) e Fernandes (2002), dentre as principais teorias 

cognitivista, destacam-se:  

Construtivismo - É uma das abordagens do cognitivismo que procura estudar como o 

indivíduo constrói suas estruturas cognitivas para a aquisição do conhecimento e quais os 

processos de pensamento presentes no homem desde sua infância até a idade adulta. 

Interacionismo - É fundamental a noção de cultura integrante do processo de construção 

de conhecimento e de constituição do indivíduo para a concepção da aprendizagem 

interacionista, uma vez que incorpora a experiência dos indivíduos. 

Aprendizagem Significativa - Aprendizagem significativa ocorre quando a nova 

informação relaciona-se com várias outras informações já presentes na estrutura 

cognitiva. Assim, para ensinar adequadamente é preciso descobrir o que o aluno já sabe. 

Sociointeracionismo  

O sociointeracionismo diz que o conhecimento é também adquirido a partir das relações 

interpessoais. O aluno não produz a própria aprendizagem, mas aprende com o outro e 

com o grupo social em que se encontra. 

[...] um problema deve surgir, que não possa ser solucionado a não ser que pela 
formação de um novo conceito. (VYGOTSKY, 1962, p. 55). 
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As crianças aprendem com relativa rapidez sua língua porque têm, inata, a 

disposição humana para essa habilidade; envolvidas pelo meio em que nasceram, a 

família, elas interagem com ele, isto é, fazem e trocam experiências; erram e são 

corrigidas; acertam e têm seu acerto reforçado, enfim exercitam sua predisposição para a 

língua falada. Desenvolvem a percepção de que é necessário falar para sobreviver (pedir, 

reclamar, dizer o que sentem etc.) e fazem muitas, mas muitas tentativas de acerto/erro. 

Vygotsky (1994) fundamenta a proposta Sociointeracionista baseia-se nas 

mediações e funções psicológicas, onde o processo de aprendizagem se dá no conjunto de 

relações inter-racionais entre o eu, o outro e o mundo onde todos têm responsabilidades e 

contribuições. 

Sua teoria fundamenta-se nas relações sociais entre o indivíduo e o mundo 

exterior, desenvolvendo-se num processo histórico, em que a relação homem-mundo é 

mediada por sistemas simbólicos (línguas). Vemos a família e os demais grupos sociais 

como co-autores da construção do indivíduo. É através das experiências adquiridas, do 

exercício da autonomia e da crítica consciente que nos tornamos cada vez mais capazes de 

agir, de formar, transformar e ser autor no nosso meio. Sendo fundamental a vivência em 

sociedade para a transformação do homem biológico em ser humano. É pela 

aprendizagem nas relações com os outros que construímos os conhecimentos que 

permitem nosso desenvolvimento mental.  

A criança nasce dotada apenas de funções psicológicas elementares, como os 

reflexos e a atenção involuntária, presentes em todos os animais mais desenvolvidos. Com 

o aprendizado cultural, no entanto, parte destas funções básicas transforma-se em funções 

psicológicas superiores, como a consciência, o planejamento e a deliberação, 

características exclusivas do homem. Isso não significa que o indivíduo seja como o 

espelho, apenas refletindo o que aprende. As informações intermediadas são reelaboradas 

numa espécie de linguagem interna. É isso que caracterizará a individualidade. Por isso a 

linguagem é duplamente importante para Vygotsky. Além de ser o principal instrumento 

de mediação do conhecimento entre os seres humanos, ela tem relação direta com o 

próprio desenvolvimento psicológico. Nenhum conhecimento é construído pela pessoa 

sozinha, mas sim em parceria com as outras, que são os mediadores. 

[...] a interação social exerce um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo. Para 
ele, cabe ao educador associar aquilo que o aprendiz sabe a uma linguagem culta ou 
científica para ampliar seus conhecimentos daquele que aprende, de forma a integrá-lo 
histórica e socialmente no mundo, ou ao menos, integrá-lo intelectualmente no seu 
espaço vital. (VYGOTSKY, 2005) 

O termo sociointeracionismo distingue a corrente teórica de Vygotsky e o 

construtivismo de Jean Piaget. Ambos construtivistas em suas concepções do 
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desenvolvimento intelectual, ou seja, sustentam que a inteligência é construída a partir 

das relações recíprocas do homem com o meio. Os dois se opõem tanto à teoria empirista 

(para a qual a evolução da inteligência é produto apenas da ação do meio sobre o 

indivíduo) quanto à concepção racionalista (que parte do princípio de que já nascemos 

com a inteligência pré-formada).  

Para o ser humano, segundo Vygotsky, o meio é sempre revestido de significados 

culturais. Significados estes que, só são aprendidos com a participação dos mediadores. O 

fator cultural, básico para Vygostky e pouco enfatizado por Piaget, é a diferença central 

entre os dois teóricos construtivistas. Ambos divergem também quanto à seqüência dos 

processos de aprendizagem e de desenvolvimento mental. 

Para Vygotsky (2005), é o primeiro que gera o segundo. Em suas palavras, “o 

aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em 

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

impossíveis”.  

Segundo Vygotsky, as funções do desenvolvimento da criança começam no 

âmbito social, desde o seu nascimento, assim como o aprendizado. Todo conceito 

trabalhado na escola apresenta um grau de experiência anterior, desta forma, aprendizado 

e desenvolvimento estão inter-relacionados. 

Para aprendermos algo, temos que estar emersos em um meio, onde nos 

possibilite o contato com aquilo que queremos aprender. “O ser humano cresce num 

ambiente social e a interação com outras pessoas é essencial ao seu desenvolvimento”.  

Por isso, Vygotsky dividiu os níveis de desenvolvimento da seguinte forma: a) 

desenvolvimento real: é o já adquirido ou completado (a criança faz sozinha); b) 

desenvolvimento potencial: é a capacidade de aprender com ajuda de outra pessoa. 

Esta capacidade de aprender é chamada de Zona de Desenvolvimento Proximal e 

consiste na distância entre os níveis de desenvolvimento real e o potencial. Cabe ao 

professor, identificar os dois níveis para ajudar a criança a desenvolver sua potencialidade 

de aprender, orientando-se pelo nível de desenvolvimento real. 

A prática pedagógica é o reflexo do conceito que o professor tem do ser humano, 

da sociedade, da educação.  

O professor que assume uma visão de ensino-aprendizagem privilegia uma 

metodologia que favorece a mudança e cria alunos, pessoas resilientes, de acordo com 

Werneck (2007, p. 30), indivíduos sempre abertos ao novo, certamente competentes. 
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O professor engajado nessa abordagem de ensino propõe trabalhos ou tarefas 

cuja resolução seja uma relação de ajuda, que não consista em dar a resposta pronta, mas 

em saber fazer perguntas desafiadoras e orientadas. Busca tratar o erro cometido como 

uma resposta, para a qual a criança não desenvolveu as habilidades suficientes. Sempre 

cria alguma forma de observar e avaliar o desenvolvimento potencial. Propõe trabalhos 

diversificados, uma vez que a Zona de Desenvolvimento Proximal pode variar de aluno 

para aluno e enfatiza, enfim, o diálogo, o debate, a troca de idéias, a participação. 

4.3. A gênese do pensamento crítico  

A discussão sobre ser reflexivo teve origem nos conceitos de Dewey (1959) que 

preconizava que o pensamento dessa forma se diferia de rotineira pela investigação 

voluntária e persistente sobre determinada ação, conferindo sentidos à mesma. Para o 

autor, algumas atitudes predispõem o aperfeiçoamento do processo reflexivo: abertura de 

espírito, responsabilidade e empenho. Ter o espírito aberto implica em ouvir os outros e 

compreender outros pontos de vista; a atitude implica na capacidade de avaliar as ações, 

demonstrando uma preocupação em relação às conseqüências pessoais, sociais, políticas e 

éticas e, por fim, o empenho é a atitude pessoal para o desenvolvimento do processo 

reflexivo.  

Ao refletir de forma crítica, o sujeito expressa e relaciona o pensar e o agir de 

acordo com as situações históricas, ou seja, não são neutros, expressam interesses 

humanos, políticos, sociais e culturais. Esse processo é a essência da relação teoria-prática, 

em que não se pode conhecer sem agir e nem agir sem conhecer.  

Para esse autor, é no processo de formação que os sujeitos questionam a 

experiência de uma atitude, compreendem a si mesmos como sujeitos da realidade em 

que vivem. O questionamento e a investigação para descobertas e envolvimento pessoal 

são as bases para o conceito do profissional reflexivo, que observa suas aulas, 

questionando-as em atitude permanente, que passam do nível descritivo, para o nível de 

interpretação, transformando os confrontos em domínios de reconstrução, dando sentido, 

assim, às observações e criando novos objetivos para prosseguir.  

Smyth (1992) propõe então um processo em que o professor repense sua ação 

significando transformação ou manutenção da realidade, através de quatro movimentos 

classificados como: descrição, interpretação, confronto e reconstrução. Após a descrição 

das ações e pensamentos, torna-se possível encontrar as razões para os conceitos e ações, 

interpretando-as e abrindo-se para outras experiências, para que no confronto com o 

outro e com o a realidade sócio-histórica, crie possibilidades de alteração da prática e 
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reconstrução de uma nova ação. Essas ações do processo reflexivo não são separadas uma 

das outras e nem ocorrem necessariamente nessa ordem. 

Nessa perspectiva, reflexão crítica é um repensar através de uma análise e 

interpretação das ações, que só é possível através da existência de um pensamento crítico. 

Segundo Brookfield (1995, 2005) baseado na concepção freireana, pensar 

criticamente é uma função intelectual que apresenta uma necessidade política e de 

sobrevivência pessoal. É um processo de envolvimento em todas as atividades 

educacionais, com metas para alcançar a solução dos problemas, por meio de alternativas 

abertas e contextualizadas, tendo claras as diferenças sobre o porquê se ensina, o que se 

ensina e, ao mesmo tempo, comunicando aos alunos o propósito e o valor do ensino. 

Tentar forçar as pessoas a analisarem criticamente sobre o que se pensa serve 

para intimidá-las e construir resistências ao pensamento crítico. Então, o pensamento 

crítico envolve uma dimensão reflexiva que explora o resultado de uma preocupação 

através de uma experiência, que cria e clarifica o significado, resultando na troca de 

perspectivas conceituais. O indivíduo se engaja para explorar experiências com o intuito 

de chegar a um novo entendimento da situação (BROOKFIELD, 1995, 2005).  

A teoria só é considerada bem sucedida, se produz uma troca revolucionária, 

novas formas sociais, novas condições de trabalho, permitindo a expressão da 

criatividade, ou seja, pensamento crítico envolve mais que aspectos cognitivos; envolve o 

reconhecimento e julgamentos das idéias levando a comportamentos, que justificam as 

idéias e ações (BROOKFIELD, 2005). A habilidade de pensar criticamente é crucial para o 

entendimento dos relacionamentos pessoais, usando alternativas e formas mais 

produtivas de organização e, bem por isso, a seção seguinte pretende trazer à tona a 

discussão sobre a maneira que o educador pode se orientar e rever sua prática, 

considerando a reflexão critica e o papel da colaboração. 

Ao mesmo tempo, os educadores, dentro dessa perspectiva de pedagogia crítica, 

poderiam, também, atentar ao exercício de sua função, para que não transformassem sua 

prática em uma relação estabelecida entre poder e conhecimento, instigando o educando 

para longe da visão crítica das formas de olhar o mundo. Além disso, humildade é 

essencial aos professores para que não se escorreguem no sedutor e arrogante papel de 

guia do pensamento crítico.  

Freire (1970) e Giroux (1999) criticam a forma de controle que perpetua as 

desigualdades, fragmentando as relações sociais. Os autores apontam para uma saída 

através de uma visão crítica do processo ensino-aprendizagem, como sendo uma forma 

de desenvolver a capacidade do indivíduo em questionar e transformar as relações 
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existentes, por meio de ações que objetivem a transformação social, questionando as 

ideologias reforçadoras de desigualdades e injustiça. 

Freire (1970) assevera que ter capacidade de comunicar-se claramente e gerenciar 

atividades de maneiras democráticas é condição necessária para assegurar o 

entendimento. Afirma, ainda, que interpretações alternativas do mundo são possíveis e 

que todos têm a oportunidade de explorá-las. É na concepção bancária de educação 

(FREIRE, 1970), que a relação entre educador-educando apresenta características 

narradoras e dissertadoras, implicando, de um lado, ouvintes passivos dessa narração e, 

do outro, um sujeito narrador que ao depositar conteúdos desconectados com a realidade 

e totalidade da aula, tornam os educandos objetos da mesma.  

Como quer Freire (1970: 57), “uma característica desta educação dissertadora é a 

‘sonoridade’ da palavra e na sua força transformadora”, pois ao memorizar 

mecanicamente, perde-se a percepção do significado do conteúdo narrado, não havendo 

nela criatividade, transformação e saber. O conteúdo depositado na cabeça dos educandos 

não desenvolve a consciência crítica. Sabe-se que é essa criticidade que leva a inserção no 

mundo, criando possibilidades de transformá-lo. Na concepção bancária de educação, em 

lugar de transformar, os educandos se adaptam a realidade dos conteúdos recebidos, não 

adquirindo um pensar mais autêntico. 

A educação problematizadora (FREIRE, 1970) rompe com essa forma 

verticalizada da educação bancária e supera através do diálogo a contradição educador-

educando. O educador, nessa perspectiva, encontra-se dialogicamente com os educandos, 

que ao invés de serem recipientes dos conteúdos da aula, investigam criticamente pelo 

diálogo estabelecido com o educador que, por sua vez, possui, também, um papel de 

investigador crítico. Se por um lado a educação bancária nega o diálogo, a 

problematizadora descobre através do diálogo a realidade que fundada na criatividade, 

estimula a reflexão em busca da transformação. Nas palavras de Freire (1970):  

Por isto é que esta educação, em que educadores e educandos se fazem sujeitos do seu 
processo, superando o intelectualismo alienante, superando o autoritarismo do 
educador “bancário”, supera também a falsa consciência do mundo. (FREIRE, 1970, 
p.75). 

É sobre a dialogicidade da educação que Freire analisa o propósito da educação 

problematizadora. Pelo diálogo, os homens se encontram e criam caminhos para ganhar 

significado enquanto homens. É nesse encontro, que os homens se tornam solidários no 

refletir e no agir dos sujeitos e no mundo a ser transformado.  

Assim sendo, uma educação baseada no ato de depositar conteúdos e idéias está 

longe de ser uma educação dialógica e crítica com poder de criação e transformação da 
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realidade; pelo contrário, esse tipo de educação reduz a experiência do educando ao 

desempenho imediato, não levando em consideração as particularidades e diferenças. Se 

por um lado não existe nenhuma relação com as experiências cotidianas dos mesmos, por 

outro, os docentes trazem experiências desvinculadas da realidade dos educandos, já que 

os professores também não se encontram coletivamente envolvidos na prova de materiais 

curriculares adequados aos contextos sociais e culturais no qual ensinam (GIROUX, 1997). 

No plano educacional, o educador, ao refletir criticamente sobre esses discursos, 

assume uma posição que favorece o desenvolvimento de si mesmo, do outro e da 

sociedade (GIROUX, 2000). Nas construções de práticas transformadoras, o educador 

reflete com o objetivo de uma maior compreensão das ações e relações existentes na sala 

de aula. Esse posicionamento o distancia das ações rotineiras. A linguagem é um fator 

essencial para construção de professores críticos reflexivos, já que é através dela que se 

descrevem, analisam e interpretam a prática.  

É por meio da linguagem que se age e que nomeia a experiência. Por 

conseqüência dessa interpretação, a transformação da experiência é um ponto importante 

na pedagogia crítica, pois se tenta oferecer meios críticos de negociação e tradução das 

experiências, que longe de exaltar a presença do educando, serve para questioná-lo em 

relação a suas práticas sociais, dando-lhe, assim, oportunidade de compreensão crítica 

sobre quem é dentro de um grupo social maior e, também, para que ele se aproprie de 

forma mais crítica dos conhecimentos informados.  

Portanto, a formação de profissionais críticos faz-se por um processo colaborativo 

(MAGALHÃES, 1994; LIBERALI, 1999) de discussões sobre questões referidas ao contexto 

escolar e de ensino-aprendizagem. 

Nesses contextos, a linguagem relaciona-se a essa problemática, pois é nela e 

através dela que surgem as escolhas feitas e suas possíveis interpretações em relação à 

realidade. É concebida como uma prática discursiva constituída na prática sócio-histórico-

cultural, pelas interações sociais e pelos discursos dos outros, de forma que o homem vá 

se constituindo e construindo sua subjetividade.  

Para Magalhães (2004), por sua vez, reitera, que as atividades desenvolvidas nos 

cursos de formação devem servir ao propósito de que formadores devem ter como 

objetivo a construção de uma ferramenta para que avaliem de forma crítica as suas ações, 

para com isso se constituírem como agentes críticos de tomada de decisões, o que leva, 

conseqüentemente, à formação de alunos também reflexivos e críticos. Para tal, o contexto 

de formação deve favorecer espaços para uma relação dialógica que organize essas ações 

de linguagem (MAGALHÃES, 2004).  
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4.4. A formação do aluno de Letras  

A questão da formação do profissional docente vai além do ato de treinar, pois pressupõe 

uma criticidade exigida na prática de formação de educadores. Recorro a Freire (1996), ao 

enfatizar sobre a responsabilidade ética no exercício da tarefa do professor, que não pode 

ser distanciada da sua prática.  

É neste sentido que o aluno em pré-serviço embasando sua prática na teoria 

desenvolverá um pensamento crítico-reflexivo, para que sua futura docência seja um 

ofício embasado em valores em prol da cidadania e da educação com responsabilidade. 

Nesse prisma, analisarei a minha prática através de diários escritos por mim, ao 

término das aulas, em uma sala focal. 

5. RESULTADOS 

Suscitar a partir das formas de ação de Smyth (1992) descrever, informar, confrontar e 

reconstruir sessões reflexivas que resultem em aprendizagem e amadurecimento e, por 

conseguinte em ações que possam subsidiar os professores em sala de aula. 

Um fato importante que acontece com a língua estrangeira, é que ela é 

negligenciada, não tem reconhecimento por parte das escolas, sociedade e, muitas vezes, 

até pelos próprios professores e alunos da disciplina que dão mais atenção a outras 

disciplinas, por considerá-las mais importantes. Vivenciando essa realidade, posso 

afirmar que a língua estrangeira é ministrada de maneira relapsa e descontextualizada, 

desconsiderando o conhecimento de mundo dos alunos, os gêneros discursivos, o que cria 

um bloqueio entre o aprendiz e a língua estrangeira. 

Conscientizando-se de que esse método de ensino retrógrado ainda se perpetua 

em muitas salas de aula, pois conforme observado praticamente não há interação do 

professor com os alunos e dos alunos entre si. É contra esse tipo de ensino mergulhado 

em paradigmas que luto. É de suma importância que profissionais na área de educação 

almejem essa conscientização para crescimento próprio e para atingirmos o objetivo como 

professor, formar cidadãos conscientes, críticos e atuantes. 

Desde o início do projeto (março de 2009) enfrentei alguns obstáculos, como 

descrito e informado nos ANEXOS: 

• Inexperiência em como lidar com a prática pedagógica na realidade, 
totalmente diferente da teoria aprendida. 

• Número limitado de material e orientação.  

• A dificuldade pessoal de como tratar o idioma, seu objeto do ensinar.  
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• Pouca percepção de objetivos a serem alcançados. 

O fato da limitação de material e orientação deixava claro que tinha que preparar 

uma aula sozinha, baseada nas teorias assimiladas, onde existisse rendimento e 

proporcionasse aos alunos interesse nas aulas. No início as aulas eram longas e cansativas, 

a média de 25 alunos, entre 11 e 12 anos, não eram muito surpreendidos com as 

abordagens e atividades. Pouco a pouco toda a desorientação e inexperiência inicial foi 

sendo mudada. 

Como Liberali (2004) analisando os diários podemos ver a busca de novas idéias, 

para enriquecer as aulas e torná-las mais interessantes. Então, ocorreu a criação da 

consciência de que o professor deve proporcionar condições para o desenvolvimento de 

atividades que possibilitem o crescimento dos alunos. Creio que em pouco tempo o 

resultado desta postura pode ser notada nos alunos.  

A dificuldade com o idioma (objeto do ensinar) retrata a forma de ensinar como 

se arriscar, assumir que precisei e aceitei ajuda. Esse problema com a língua é algo com o 

qual estou aprendendo a lidar. A limitação que muitos professores em formação de inglês 

possui é um problema, entretanto creio que uma solução é possível, mas em longo prazo e 

com políticas que estimulem ainda mais a qualificação profissional, como visto em Duarte 

(2006). A falta de entusiasmo por não ser a professora titular às vezes se torna um 

obstáculo.  

Apesar de um pouco de falta de ligação lógica entre teoria e realidade nos 

materiais utilizados em sala, pela inexperiência, os objetivos tornavam-se difíceis de traçar 

e alcançar, o que foi aplicado tinha certa seqüência lógica e pedagógica, a consciência de 

que isto precisava acontecer foi construída. 

Nos diários 4 e 5, conforme anexos, a confrontação se destaca com um meio 

diferenciado dos métodos usados, a apresentação de um filme teve como objetivo 

interagir os alunos entre eles, comigo e com o conteúdo aplicado até então, além de 

formar a opinião crítica em cada um, pela atividade proposta (Anexo 5), ressaltou a 

identidade dos alunos, e ainda a visualização do incentivo em estudar, crescer e lutar pela 

vida colaborou com uma parte da construção de alunos atuantes na sociedade em que 

vivemos. 

Apesar de ter havido interesse na atividade, poderia ter direcionado os alunos na 

descoberta dos erros, pois não conseguiam interpretar bem a mensagem do filme e até 

mesmo no listening do alfabeto, objetivo da apresentação do filme, poucos participaram 

ativamente durante o filme. 
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Em meio a tantos obstáculos, posso citar alguns avanços, a reconstrução da 

minha prática pedagógica inicial que desenvolvi ao longo do projeto, como:  

• O amadurecimento reflexivo. 

• O estabelecimento de uma maior relação entre professor e alunos. 

• Elaboração de aulas um pouco mais dinâmicas e que alcançavam a 
atenção dos alunos, deixando uma tendência behaviorista de lado, nunca 
antes pensada em ser adotada. 

Tendo plena ciência de que erros são comuns, o que importa é reconhecê-los e 

buscar transformá-los. Uma posição mais sociointeracionista buscada nos planejamentos 

de aula, teria sido mais eficaz se uma discussão e apresentação dos pontos de vista 

tivessem acontecido, pois com isso os alunos teriam desenvolvido mais conhecimentos 

sobre a língua e sobre os temas em questão, além de adquirido realmente formas de agir 

no seu cotidiano, ultrapassando as palavras que somente escreveram nos cadernos.  

O amadurecimento reflexivo foi um avanço significativo, pois consegui refletir 

sobre o material trabalhado em sala. O descrever e o informar aconteceram na escrita dos 

diários, quando em atividades de reflexão, relatei minhas práticas em sala de aula, ações, 

as atividades solicitadas aos alunos e os resultados obtidos. O confrontar acontece quando 

questionei a minha prática, tanto no conteúdo das atividades quanto na minha posição 

como professora e o pouco argumento dialogado, criando uma consciência do que 

realmente foi ou não proveitoso para os alunos e, por fim, reconstruí as minhas ações, 

diante do pouco que vivenciei, no entanto, preciso trabalhar mais, pois necessito como 

qualquer outro professor em formação desenvolver a maturidade e demonstrar que 

estarei sempre pronta a recomeçar, renovar e recriar conforme o contexto em que estarei 

inserida. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após essa apresentação, concluo que ainda temos um longo caminho a percorrer e muitos 

obstáculos a serem vencidos, mas os avanços demonstrados no decorrer do projeto 

indicam que o empenho em ser um professor renovado e que busca ser 

sociointeracionista, não desprezando os behavioristas e cognitivistas, é uma luta por 

renovação diária, pois sem isso é impossível produzir a interação eficaz e evidenciar os 

meios de desenvolvimento do aluno.  

Constatei, através de um estudo de caso baseado em diários, que as principais 

dificuldades na docência de um professor em formação são: Inexperiência em como lidar 

com a prática pedagógica na realidade, totalmente diferente da teoria aprendida; Número 
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limitado de material e orientação; A dificuldade pessoal de como tratar o idioma, seu 

objeto do ensinar; Pouca percepção de objetivos a serem alcançados. 

Identifiquei avanços, como por exemplo: O amadurecimento reflexivo; O 

estabelecimento de uma maior relação entre professor e alunos; Elaboração de aulas um 

pouco mais dinâmicas e que alcançavam a atenção dos alunos, deixando uma tendência 

behaviorista de lado, nunca antes pensada em ser adotada. 

A maior prova que aqui se encontra é a capacidade de um aluno em formação 

assumir turmas e crescer junto com elas. Desenvolvendo todo seu saber teórico na prática 

desafiadora de formar cidadãos conscientes. O que torna mais que evidente que o 

amadurecimento reflexivo, baseados em Smyth (1992) é eficaz no amadurecimento 

profissional de todo e qualquer profissional que busca constatar sua realidade e almeja 

crescer e se aperfeiçoar.  
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ANEXOS 

Anexo 1 --  DDiiáárriioo  11  
06 de março de 2009 – “dobradinha” 
nº de alunos: 21 
Início da aula: 13h – Término: 14h40min 
 
6º ano G – 1º bimestre – Ensino Fundamental II 

 
Objetivo: Aula inicial com a confecção de vocabulário visual com a supervisão e orientação acerca 
do que seria feito.  
1ª aula - recorte e colagem de gravuras. 
2ª aula - cópia do nome das gravuras. 
 

Tenho horror de algumas coisas da vida. Um bom exemplo disso é lidar com o novo e o 
desconhecido. Era minha primeira semana como estagiária nessa grande escola, com 
aproximadamente 1000 alunos, de uma cidade do Interior do Vale do Paraíba, São Paulo. Estava 
com os nervos à flor da pele, o nervosismo me consumia, esperava que só eu notasse isso, se os 
outros vissem seria um sinal de fraqueza, não? 

Isso, no entanto, tinha motivos, nem bem cheguei na escola e me senti como se fosse 
arremessada para a sala de aula, o dever era substituir qualquer professor, sem nem saber o que 
dizer. 
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A semana foi bem agitada, alunos por todos os lados, a pressão de entrar numa sala de 
aula e não darem a menor importância para isso foi difícil, sem palavras para descrever a 
decepção. Chegou sexta-feira e achei que estaria tirando um peso das costas e me ocorria nos 
pensamentos que tipo de professora serei me sentindo assim? Nenhuma resposta era plausível. 

No período da tarde comecei a me preparar psicologicamente para o que seriam os 
possíveis desafios do dia e aguardar que o final da tarde anunciava o final da semana. 

As duas primeiras aulas da tarde seriam em uma quinta série, e para minha surpresa a 
matéria: Inglês. Foi aí que fiquei mais nervosa ainda. O que eu poderia fazer? 

A diretora da escola, experiente na área de língua estrangeira foi comigo até a sala, achei 
estranho, pois não tinha me acompanhado em outras aulas de substituição que cheguei a ouvir até 
para dar “qualquer coisa” para os alunos. Minha cabeça estava uma confusão geral, um misto de 
decepção, desilusão e desgosto pela área em que escolhi atuar. 

Entrei na sala e sentei-me à mesa do professor no canto oposto ao da entrada da sala, 
aqueles pequenos alunos ficaram só observando. A diretora começou a falar com os alunos e fiquei 
sabendo que eles não tinham professora e nenhum conteúdo de língua estrangeira. 

Nesses primeiros momentos fiquei só observando as explicações do que aconteceria aos 
alunos e as coordenadas da primeira atividade de inglês daqueles alunos, visto que no Ensino 
Fundamental I eles não têm aulas de língua estrangeira. O que considero um absurdo. Quanta 
coisa errada, equivocada e sem cabimento pude ver. Toda aquela empolgação criada no estudo da 
teoria da prática estava indo pelo por água abaixo. 

A atividade foi explicada pela diretora: tratava-se de um vocabulário visual, três folhas 
xerocadas para cada aluno com pequenas ilustrações, as quais deveriam ser recortadas, coladas em 
seqüência no caderno e após isso os alunos procurariam no dicionário o nome correspondente à 
gravura. 

Após todas as explicações a diretora disse: “Bom, agora vocês farão atividade e a 
professora aqui irá ajudá-los e depois venho olhar como vocês estão”. Foi nessa hora que aquele 
frio na barriga quase abriu um buraco em mim e congelou toda a sala. Estava tremendo nas bases. 
Pensei comigo, agora essa atividade “super criativa” (sarcasmo total), eles vão se atrapalhar e eu então 
nesse estado... Vou ficar perdida tendo que ajudá-los com “isso” que com certeza não era modelo de uma 
primeira aula para mim... Mas pensando bem, 41 ilustrações...UFA! ... Eles levarão um tempão para fazer 
isso e vou ficar aqui só olhando, vai dar tudo certo! Espero... 

Doce ilusão! “Pipe dream”. Aqueles pequenos estavam quietos na presença da diretora, 
assim que ela saiu, começaram a se agitar e vir na minha direção. Eu fiquei ali paralisada, nem sei 
o passou na minha cabeça, só sei que poderia ser uma avestruz naquela hora e enfiar minha cabeça 
em um buraco no chão. 

Eles estavam me rodeando e perguntando: “O que é isso?”, “Como faço?”, “Como colo?” 
Também cada desenho que nem eu identificava se era um boneco ou um pato. 

Foi a hora em que comecei a ficar completamente perdida com tantas perguntas: 
“Professora como vou saber o nome disso?”, “Eu nem sei inglês!”, “Pulo quantas linhas?”. 

Onde fui me meter? Eu que vou PULAR fora daqui rapidinho. Tomei coragem e me 
levantei. Dei um sorriso amarelo para disfarçar a minha vergonha e a sem-gracice. Nunca imaginei 
que ficaria naquele estado diante de 21 alunos de 10 a 12 anos. Demorei uns segundos, respirei e 
falei: “Bom pessoal, vamos sentar, daí quem sabe posso ajudá-los!”. Para minha sorte eles 
sentaram, com exceção de uns dois que já era possível deduzir que eram “aqueles alunos”. 

Respirei fundo e falei novamente: “Olha vou passando de mesa em mesa, porque fica mais 
fácil”. Afinal, a diretora já havia explicado o que era para ser feito, contudo eles continuavam 
perguntando, tudo seria mais difícil do que imaginava. 

De repente antes de começar a circular entre eles, um garoto de 10 anos W27 faz a seguinte 
pergunta: “Professora você está com vergonha?”. Pronto! Ohhh menino por que você foi falar isso? 
Senti-me igual àqueles desenhos que você vai reduzindo de tamanho e quase some. Ele tinha 
notado aquilo que tanto temia, minha insegurança. O que faria agora? Olhei para ele e ainda 
respondi cinicamente: “Não, por quê?” E ele me respondeu: “Porque parece!” (dando um sorriso). 
Que minutos foram aqueles que passei... Ou melhor, pareciam que não passavam. Vou ter que 
mudar e urgentemente. E eu que achei que ninguém notaria... 

Tive que seguir em frente e ir auxiliando no que podia, comecei a identificar as ilustrações, 
dei a idéia de numerar cada ilustração para que depois conferíssemos: “Gente, vamos numerar 
cada desenho que ficará mais fácil pra gente corrigir”. A aluna I09 falou: “Ah..., então vai ficar 
mais fácil porque eu não sei mais como colar e muito menos como achar isso no dicionário!” 
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Conforme fui andando pelas fileiras vi que aquilo não estava dando muito certo, eles até 
estavam se empenhando na atividade, porém cada um colava numa ordem e eu só pensava em 
como corrigiria isso. 

A primeira aula já tinha acabado e iniciei com eles uma correção, na verdade mais ensinei 
como usar o dicionário e organizar o caderno individualmente do que o inglês, propriamente dito, 
fora que não consegui falar muito. 

Falei para os alunos que começaria a correção e colocaria o número da figura e o seu nome em inglês. 
Eles concordaram, o aluno L14 se manifestou: “Pode mandar!”. Comecei a passar na lousa, 
conforme a ordem numerada que eu tinha: “1-salad/ 2-boyfriend / 3-gift / 4-dog / 5-newspaper...” e 
assim por diante. Pedi a eles que me acompanhassem e tentassem colocar os nomes certos. Eu 
arriscava a pronunciar os substantivos enquanto passava e alguns deles repetiam comigo. Estavam 
desesperados porque tinham perdido a seqüência. Tentei acalmá-los e fui ajudando a localizar as 
ilustrações ao nome correspondente que estava passando. 

Passei todos os substantivos e a maioria dos alunos conseguiu terminar. Senti um alívio 
quando a aula acabou, os alunos começaram a se despedir e perguntar: “Professora, você vai 
voltar na outra aula?”. Eu estava bem perdida e só falei que não sabia. 

Saí da sala sem saber se tinha feito algo de útil para eles ou não, achei que aquelas duas 
aulas me deram grande experiência, não sei se positiva ou negativa. Afinal a atividade foi 
preparada e explicada por outra pessoa e eu nem sabia o seu objetivo. Depois concluí que o 
objetivo da atividade só poderia ser para os alunos adquirirem um vocabulário básico, somente 
com substantivos inicialmente, a partir de palavras relacionadas à realidade deles. 

Pelo que estava vendo, eu ficaria responsável por aquela turma, pois outro estagiário 
assumira várias turmas de história. O que será que aconteceria? Estava sem chão, sem rumo... Que 
tipo de professora seria? Que práticas eu utilizaria? Só a teoria não estava me ajudando muito 
naquela hora. 

 
 

Anexo 2  --  DDiiáárriioo  22  
13 de março de 2009 – “dobradinha” 
nº de alunos: 26 
Início da aula: 13h – Término: 14h40min 
 
5ª série G – 1º bimestre – Ensino Fundamental II 
 
Objetivo: Aquisição de vocabulário estimulando a memória e a observação com treino oral e 
escrito das cores em inglês. 
 

Uma semana depois, fui informada que as aulas daquela 5ª série seriam de minha 
responsabilidade. Sem muito preparo, um pouco antes da aula, comecei a pensar no que poderia 
passar para eles. Gostaria de poder desenvolver naqueles alunos o gosto pela língua inglesa. O 
problema era que não sabia por onde começar. Já tinha visto o PCN, mas mesmo assim estava 
difícil, afinal nunca tinha dado aula e para ajudar a rede não possui material didático para língua 
estrangeira.  

O jeito foi me virar sozinha, como estava cuidando da biblioteca, dei uma olhada nos livros 
do acervo e nos documentos do computador. No computador achei um plano de curso de uma das 
professoras de inglês, por onde pude ter uma noção do que poderia ser desenvolvido.  

Peguei uns livros e decidi que poderia começar a falar sobre as Cores, seria um bom início.  
Dessa vez planejei a aula na minha cabeça e o resultado foi esse: 

 
TEMA DA AULA: COLORS - CORES 

 
1- OBJETIVOS: 

Proporcionar aquisição de um vocabulário básico, relacionado à realidade do aluno. 
Contribuir para o desenvolvimento geral das potencialidades do aluno por meio de 

atividades que estimulem a memória e o raciocínio. 
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2- MATERIAIS: 
Os materiais usados para a exposição da aula foram a lousa, xerox de atividades e folhas 

coloridas para confecção do trabalho. 
 
3- DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
a) Introdução: A aula começou com uma revisão sobre o vocabulário passado aos alunos nas aulas 
observadas. Então a introdução da regência se iniciou com a apresentação dos novos vocábulos, as 
cores, que seriam trabalhados, estes foram escritos na lousa.  
b) Desenvolvimento: Após isso a prática oral se deu com a pronúncia dos vocábulos e repetição 
dos alunos. Logo após isso um trabalho prático foi aplicado aos alunos. Eles confeccionaram um 
horário de aulas em inglês, sendo cada dia da semana de uma cor. Foi entregue uma atividade 
xerocada para colorir de acordo com vocabulário visto anteriormente como tarefa (orientação da 
professora). Vocabulário novo para próxima aula. 
c) Conclusão: Como foram duas aulas seguidas, as atividades foram aplicadas calmamente e os 
cadernos vistados conforme terminavam. 
 
4- AVALIAÇÃO: 

A avaliação da aprendizagem é um processo constante. A participação, atenção, interesse e 
execução dos exercícios dados e empenho no foram avaliados.  
 
5- ANEXO DAS ATIVIDADES SELECIONADAS: 
 
Texto passado na lousa 

Colors – Cores 
 

White – branco 
Black – preto 
Gray – cinza 
Blue – azul 

Red – vermelho 
Brown – marrom 

Purple – roxo 
Yellow – amarelo 

Orange – cor de abóbora 
Green – verde 

Pink – rosa 
  
Answer – Responda: (Objetos dos próprios alunos foram usados para que as respostas fossem 
preenchidas, o exercício foi feito juntamente com toda a sala.) 
 
1. The pen is blue. 
2. The T-shirt is pink. 
3. The frog is green. 
4. The eraser is white. 
 
 

Iniciei a aula revisando o que tinha sido visto e os alunos participaram relembrando 
algumas palavras. 

Então comecei a aplicar o novo conteúdo falando para eles que iríamos aprender um 
pouco sobre as cores. Os alunos gostaram e alguma meninas falaram “Ah! Que legal!”, 
“Professora eu já sei blue que é azul, Pink e red!” . Comecei a colocar a data na lousa em inglês e 
logo já me pergutaram “O que é isso?”, “Nossa... agora que não entendo mais nada mesmo. 
Noosss!”. Expliquei que estava colocando somente a data em inglês para eles irem se adaptando e 
aprendendo novas palavras como os meses do ano. Alguns ainda perguntaram “Como que fala 
isso?”. Pronunciei então, alguns repetiram comigo e outros não deram importância.  

Escrevi na lousa as cores mais comuns em inglês e eles me falavam algumas que já sabiam. 
Quando acabei de passar, falei para eles repetirem comigo as cores. A maioria acompanhou bem. 
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Para aplicar as cores na realidade deles ali no momento de maneira simples, coloquei as frases que 
deveriam ser preenchidas de acordo com o que mostraria para eles. 

Pensei e fui pegando objetos dos próprios alunos, falando a primeira frase “The pen is...”, 
um aluno sem esperar já falou “Quê? O que é pra fazer?”. Expliquei que a frase dizia “A caneta 
é...” e mostrei a caneta para eles. Alguns responderam rapidamente “blue!”. 

Na segunda frase chamei uma aluna que estava com uma camiseta rosa e falei “A próxima 
frase: The T-shirt is...”, apontando para a camiseta da aluna e eles entenderam e responderam 
“PINK!”. 

Na terceira frase segurei um estojo em forma de sapo e falei a frase “The frog is...”, então 
alguns perguntaram “Como é que é? FROG?!”, concordei, repeti e continuamos “The frog is ...” e 
alguns falaram “VERDE”, ajudei então repetindo a pronúncia “The frog is green!”; após isso 
repetiram. 

Na última frase eles já tinham assimilado a relação das cores e dos objetos e responderam 
facilmente completando rapidamente a frase que falei “The eraser is ...”, a maioria então disse 
“White”, repetimos então toda a frase. 

Após essas novidades eles estavam entusiasmados. Entreguei para eles folhas xerocadas 
para colorirem e eles mesmos falavam as cores dos objetos em inglês.  

Como terminaram rápido entreguei também umas folhas xerocadas que tinham as 
matérias e os dias da semana em inglês. Eles falaram “Quanta coisa!”. Falei para ficarem tranqüilos 
que usaríamos aquilo para a próxima aula. 

Li com eles as matérias e eles foram repetindo como também os dias da semana. Assim 
que terminamos falei que faríamos um trabalho na aula seguinte utilizando aquele material. 
 
 
Anexo 3  --  DDiiáárriioo  33  
20 de março de 2009 – “dobradinha” 
nº de alunos: 20 
Início da aula: 13h – Término: 14h40min 
 
5ª série G – 1º bimestre – Ensino Fundamental II 
 

Ao chegar à sala eles queriam saber o que faríamos naquele dia. Então comecei a fazer 
uma revisão da semana anterior perguntando para eles as cores, e alguns até lembraram alguns 
dias da semana. Fomos revisando pelo Xerox que havia entregado e que era ilustrado. 

Após esse esclarecimento, partimos para o trabalho prático. Falei para eles que faríamos o 
horário de aulas deles diferente e colorido. Eles começaram as perguntas: “Como?”, “no 
caderno?”. 

Falei calma vamos lá, entreguei para cada um uma folha de sulfite colorida e falei para que 
eles montassem um quadro igual o do horário de aulas deles. 

Fiz um exemplo na lousa para que pudessem desenhar na folha de sulfite as colunas dos 
dias e as matérias do dia. 

Poucos entenderam então fiz uma coluna para eles verem e fui explicando que cada dia 
teria uma cor. Escrevi as matérias de segunda e defini as cores de cada dia. Eles estavam prestando 
atenção e só perguntavam as pronúncias das matérias e dos dias da semana. 

Como foram duas aulas seguidas, as atividades foram aplicadas calmamente e o trabalho 
confeccionado até o final da mesma foi entregue conforme terminavam. 
 
Trabalho Prático 
• Foi entregue uma folha de sulfite colorida para cada aluno que deveria Confeccionar um horário 
de aulas semanal (conforme o da sala) em inglês, sendo que cada dia (respectivo a uma coluna) 
teve uma cor específica. 
 
Monday  - yellow  
Tuesday   - blue 
Wednesday  - green 
Thursday  - orange 
Friday   - red 
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Anexo 4 --  DDiiáárriioo  44  
05 de junho de 2009 – “dobradinha” 
nº de alunos: 23 
Início da aula: 13h – Término: 14h40min 
 
5ª série G – 2º bimestre – Ensino Fundamental II 
 

Após algumas aulas com eles e vendo que estavam assimilando os conteúdos, iniciei com 
eles atividades com listening. Uma delas foi na aula anterior com a apresentação do alfabeto. Tive 
então a idéia dessa aula com o uso da apresentação do Filme “Akeelah and The bee – Prova de 
fogo” para que pudessem ouvir mais o alfabeto e também tirassem lições de vida.  

Como tinha avisado eles na aula anterior que passaria o filme nesse dia, quando cheguei 
na sala eles estavam bem mais tranqüilos apreensivos em relação ao filme.  

Eles logo me cercaram “Que filme é?”, “É de luta?”, “É desenho?”... 
Falei para que o filme se tratava de um campeonato de soletrar. Eles olharam meio 

decepcionados e coloquei o filme em inglês com legenda em português.  
Eles assistiram ao filme durante as duas aulas, alguns conversaram, mas prestaram 

atenção no filme. Não deu tempo de terminá-lo de assistir, então combinamos que terminaríamos 
na aula seguinte e faríamos os exercícios. 

Foi quando conversei um pouco com eles falando o que levava a Akeelah a estar lutando e 
eles responderam vontade de vencer. E a aula acabou... 
 
 
Anexo 5 --  DDiiáárriioo  55  
16 de junho de 2009 – “dobradinha” 
nº de alunos: 24 
Início da aula: 13h – Término: 14h40min 
 
5ª série G – 2º bimestre – Ensino Fundamental II 
 

Entrei em sala com a televisão e os alunos estavam ansiosos para o final do filme. 
Conversei um pouco com eles sobre o filme e sobre a atividade que faríamos. Perguntaram “A 
gente vai ter que fazer em inglês?” e respondi que não, pois estavam muito agitados. Logo coloquei 
o filme e assistimos então o final.  

Ao longo do filme eles ficaram tentando repetir as letras em inglês e ficaram envolvidos 
pela história. Dei uma parada no filme e perguntei porque eles estavam repetindo e eles me 
responderam que estavam repetindo pois era igual o que eles tinha ouvido em outra aula. Que foi 
a atividade de LISTENING que apliquei do alfabeto antes de apresentar o filme. 

Quando o filme acabou comecei a perguntar para eles o que eles tinham aprendido com o 
filme. Um logo falou “Que temos que estudar...”. Para responder isso eles estavam bem quietos. 
Fui falando para eles que para conseguirmos algo que queremos temos que lutar por isso e nos 
esforçarmos. Então alguns falaram “Ah... agora sim!”. 

Passei algumas questões na lousa para eles fazerem, algumas sobre o filme e outras para 
que colocassem a opinião deles.  

 
 questões... Com algumas respostas que foram feitas em duplas. 

 
Akeelah and Bee – Prova de fogo 
 
1- How old was Akeelah in the film? ____ years old. 
 
- “Eleven” 
- “11” 
- “Elevem” 
 
2- Quais os personagens principais?  
 
- “Akeelah, Dylan, Larabee.” 
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- “Akeelah, Dr. Larabee, Dylan.” 
- “Akeelah, Dylan, Dr. Larabee.” 
 
3- Quais são os temas principais do filme? 
 
- “Amor, Disciplina, Persistência, Determinação.” 
- “Amor, disciplina, concentração, persistência.” 
- “Amor, Disciplina, Persistência, Determinação.” 
 
 
4- Em até 5 linhas escreva a lição que você aprendeu com a mensagem do filme.  
 
- “Aprendi a ser persistente e a soletrar algumas letras e aprendi com a Akeelah que não 

devemos desistir fácil, que é ter determinação acho.” 
- “Aprendi muita coisa, ajudar o próximo e estudar bastante. E ser também 

compreensiva.” 
- “A lição foi que a gente não deve desistir, estudar bastante para vencer na vida. Isso.” 
 
Fui conversando com alguns e esclarecendo os signficado de algumas palavras que não 

sabiam o significado como “persistente, determinação” Após o término dei visto no caderno de 
todos. 
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