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RESUMO 

 

 

Esta dissertação, vinculada à linha de pesquisa Discursos e Práticas Educativas do Programa 
de Pós-Graduação Mestrado em Educação da Universidade Regional de Blumenau – FURB, 
tem como principal objetivo compreender as práticas sociais que os sujeitos de uma escola de 
idiomas apontam a respeito da Língua Inglesa no seu cotidiano. O aporte teórico foi baseado 
nos estudos do letramento, no ensino de Língua Estrangeira, na Língua Inglesa como uma 
competência em Educação e, ainda, na função social do ensino, nos conteúdos de 
aprendizagem e na atenção à diversidade. A pesquisa de cunho qualitativo foi realizada em 
uma escola de idiomas de Blumenau -SC. Os sujeitos da pesquisa são cinco alunos de 
diferentes idades e diferentes níveis de conhecimento que participaram de uma entrevista que 
constitui o corpus da pesquisa. A análise sinaliza cinco práticas a respeito da Língua Inglesa 
no cotidiano dos sujeitos entrevistados: a prática da Língua Inglesa para diferentes interações; 
como evento de letramento; para exigências profissionais; para o lazer e o turismo e como 
horizonte de ampliação cultural. Cada prática social envolve conhecimento e habilidades 
específicas, e a competência comunicativa é um fator que interessa alunos a procurar uma 
escola de idiomas para conseguir alcançar seus objetivos. 
 
Palavras-Chave: Língua Inglesa; Escola de Idiomas; práticas de letramento; alunos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation, linked to the research line of Speeches and Educational Practices of the 
Program of Post-Graduation Mastering in Education at the Universidade Regional de 
Blumenau – FURB, has as main objective to understand the social practices that learners from 
a language school indicate about the English Language on their everyday life. The theoretical 
study of the research was based on the studies of literacy; on the teaching of foreign 
languages; on the English Language as a competence in education; and on the social function 
of teaching, content of learning and attention to diversity. This research of qualitative nature 
was done at a private language school of Blumenau-SC. The learners interviewed in this 
research are five students of different ages and different levels of knowledge that constituted 
the corpus of this research. The analysis indicated five practices about the English Language 
in the learners’ everyday life: the social practice of the English Language for different 
interactions; as a literacy event ; for professional requirements; for leisure and tourism and as 
a horizon for culture amplification. Each practice involves specific knowledge and skills, and 
the communication competence is a reason that attracts students to look for a language school 
to reach their goals. 
 
Key-Words: English Language; Language School; literacy practices; students. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente texto resulta de uma pesquisa realizada no grupo de pesquisa de Discursos 

e Práticas Educativas do Programa de Mestrado em Educação da Universidade Regional de 

Blumenau. Esta teve início no ano de 2009 e estuda o uso da Língua Inglesa no cotidiano de 

sujeitos de uma escola de idiomas. 

A introdução desta pesquisa tem o intuito de apresentar o que é discutido na pesquisa e 

indicar os caminhos trilhados para a sua realização. A introdução é dividida em duas partes. A 

primeira é composta por nossa trajetória pessoal e como chegamos ao tema desta pesquisa, à 

abordagem do problema, à pergunta de partida, aos objetivos da pesquisa, ao aporte teórico e 

aos autores utilizados. Na segunda parte explicitamos para o leitor o estado da arte, com 

pesquisas que foram realizadas no Brasil recentemente, e as aproximações e distanciamentos 

dessas pesquisas para com o presente trabalho. A partir do estado da arte apresentamos a 

justificativa desta pesquisa. Para finalizar o capítulo introdutório apresentamos uma breve 

descrição dos capítulos que compõem esta dissertação.  

 

 

1.1 TRAJETÓRIA PESSOAL 

 

 

Nossa história com a Educação iniciou em 1999 quando começamos a dar aulas de 

inglês. Antes disso nunca havíamos pensado em lecionar, e por gostar da área da saúde 

escolhemos o curso de Fisioterapia na Universidade. Quando estávamos no segundo ano de 

faculdade, surgiu uma oportunidade de dar aulas de inglês no curso de idiomas no qual 

assistíamos aulas há cinco anos. Não houve dúvidas e aceitamos o convite prontamente.  

No ano de 2003 fizemos um curso de pós-graduação, em nível de especialização em 

Língua Inglesa, na Universidade Regional de Blumenau, que nos viabilizou uma formação 

pedagógica já que não tínhamos graduação na área em que trabalhávamos. Muitas foram as 

dificuldades profissionais por não ter formação específica, dificuldades tais como a de 

ingressar em instituições que tem a graduação como requisito básico, ou a realização de um 

concurso público, ou ainda o descrédito por parte de algumas pessoas que não acreditam na 

nossa capacidade profissional por não ter graduação em Letras. A falta da graduação também 

dificultou a realização da análise da presente pesquisa, pois não temos um conhecimento 
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teórico específico a respeito da área de Letras. Após o término da faculdade de Fisioterapia, 

nunca atuamos na área da saúde, pois não queríamos parar de lecionar e por nos identificar 

muito com a Língua Inglesa. 

Hoje são dez anos de experiência, nos quais sempre trabalhamos em cursos de 

idiomas. Iniciamos nosso trabalho ensinando adultos, para depois lecionar a adolescentes e 

crianças. No começo costumávamos trabalhar apenas com livros básicos, e com o tempo 

começamos a ensinar os níveis intermediários e avançados.  

Trabalhamos também em uma escola regular particular por dois anos, onde 

lecionamos para alunos da quinta série (sexto ano) do ensino fundamental até o terceiro ano 

do ensino médio.  

Esses anos de experiência em escolas de idiomas nos trouxeram alguns 

questionamentos e algumas inquietações. Os alunos de uma escola de idiomas procuram um 

curso de línguas por diferentes motivos, o que difere de uma escola regular, na qual a língua 

estrangeira faz parte da grade curricular. As escolas de idiomas apresentam um curso regular 

para os seus alunos que nem sempre envolve o motivo que o aluno tem para estudar o idioma. 

Ao observar que cada aluno apresentava uma motivação específica para estudar inglês, 

algumas inquietações surgiram no sentido de compreender que práticas de letramento os 

sujeitos de uma escola de idiomas apontam a respeito da Língua Inglesa no seu cotidiano. 

A partir da abordagem do problema surge a pergunta de partida que norteou esta 

pesquisa: Quais práticas sociais os sujeitos de uma escola de idiomas apontam a respeito da 

Língua Inglesa no seu cotidiano?  

Para responder a pergunta de partida temos como objetivo geral compreender as 

práticas que os sujeitos de uma escola de idiomas apontam a respeito da Língua Inglesa no 

seu cotidiano. Temos como objetivos específicos: identificar e analisar as práticas de 

letramento em Língua Inglesa apontadas pelos sujeitos de uma escola de idiomas e identificar 

os interesses dos sujeitos de uma escola de idiomas para o aprendizado da Língua Inglesa. 

Após a definição dos objetivos, para alcançá-los utilizamos autores que escrevem 

sobre os estudos do letramento, que formam a base teórica desta pesquisa para compreender 

os dizeres dos sujeitos que foram entrevistados, isto é, dos alunos de uma escola de idiomas. 

Para a transcrição das entrevistas o autor utilizado é Marcuschi (1986). Para compor o 

referencial teórico deste trabalho utilizamos autores tais como Street (1984), Soares (1998) e 

Kleiman (1995) que fundamentam as questões sobre o letramento, com a finalidade de 

identificar e analisar as práticas de letramento dos sujeitos de uma escola de idiomas no seu 

cotidiano. Quanto ao ensino da Língua Inglesa os autores utilizados são: Almeida Filho 
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(2002), Gimenez (2003), Abrahão (2004) e Tomitch (2005). Para complementar o aporte 

teórico fazemos uma explanação sobre a Língua Inglesa, sobre a função social do ensino e 

sobre os conteúdos da aprendizagem, e para isso os autores Dolz & Ollagnier (2004) e Zabala 

(1998) foram consultados.  

 

 

1.2 O ESTADO DA ARTE E A JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

 

Esta seção tem como objetivo conhecer as pesquisas que foram realizadas no Brasil 

nos últimos anos e que tratam dos seguintes tópicos: aluno, ensino e aprendizagem, Língua 

Inglesa, escola de idiomas. Ressaltamos a importância do estado da arte para que não ocorra a 

repetição de temas já pesquisados e também para justificar a continuidade desta pesquisa.  

Para encontrar tais pesquisas procuramos materiais disponíveis online em 

monografias, dissertações, teses de doutorado e outros com as seguintes palavras-chave: 

aluno, ensino e aprendizagem, escola de idiomas, educação e Língua Inglesa (doravante LI). 

O objetivo era encontrar textos que se aproximassem da nossa pesquisa. Ao encontrar textos 

que envolviam as mesmas temáticas, procuramos as aproximações e distanciamentos desses 

textos para com a nossa pesquisa, observar os sujeitos da pesquisa, o tema, o local onde a 

mesma foi realizada e os resultados obtidos, pois todos esses fatores poderiam ainda 

contribuir para com a presente pesquisa. 

O site onde encontramos pesquisas relevantes para este estado da arte foi o site da 

CAPES e também o site da FURB, onde realizamos esta pesquisa. Para iniciar escreveremos 

sobre as pesquisas realizadas na mesma instituição em que realizamos nossa pesquisa, que é a 

Universidade Regional de Blumenau (FURB).   

Na FURB a pesquisa de Pesce (2002), intitulada “Autonomia do aluno: uma 

possibilidade na prática do professor de Língua Inglesa, vinculada à linha de pesquisa de 

Discursos e Práticas Educativas, tinha como objetivo verificar se três professoras de um curso 

de Letras tinham consciência de estar favorecendo a autonomia dos alunos para aprender a LI. 

Aquela pesquisa aproxima-se da nossa, pois estuda o ensino e a aprendizagem da LI, e ainda 

busca a compreensão no discurso dos sujeitos. Outra aproximação é que o aluno de uma 

escola de idiomas pode ser motivado por ter “autonomia”, embora os professores não se dêem 

conta disso. A autora, para analisar o discurso dos sujeitos, utilizou a linha francesa de 

Foucault (1972) e Pêcheux (1975), e na presente pesquisa analisamos os discursos por meio 
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dos estudos do letramento. O resultado apresentado pela autora foi que as professoras não 

tinham consciência de estar favorecendo ou não autonomia aos alunos, e ainda enfatiza a 

importância de dar autonomia aos alunos. 

A pesquisa mais recente da FURB foi de Sampaio (2009), com o título de “Na voz dos 

alunos os sentidos do ensino/aprendizagem da Língua Inglesa no contexto escolar”, também 

vinculada à linha de pesquisa Discursos e Práticas Educativas. Essa pesquisa visou 

compreender os sentidos de ensino e aprendizagem da LI no contexto escolar nos discursos 

dos alunos das 8as. séries do Ensino Fundamental,. As aproximações com a nossa pesquisa 

foram de grande contribuição e valia. A autora também buscou a temática do ensino e 

aprendizagem da LI. O distanciamento foi que a autora analisou os alunos das 8as séries do 

Ensino Fundamental, e os nossos sujeitos são de idades e níveis diferentes, e ainda o local de 

referência foi uma escola da rede pública, enquanto analisamos os sujeitos de uma escola 

particular de idiomas. A conclusão da análise de Sampaio foi que os sujeitos da pesquisa 

sinalizam compreender a hegemonia da LI e não parecem reagir negativamente a isso, pois 

para estes sujeitos a LI traz contribuições para suas realizações pessoais, para o uso da língua 

e para qualificações profissionais para o futuro. 

Na Universidade Católica de Petrópolis, Vargas (2008), da linha de pesquisa 

Instituições Educacionais e suas práticas pedagógicas, escreveu a pesquisa “Representações 

sociais dos alunos de primeiro ano do ensino médio em relação ao ensino de Língua Inglesa”. 

O objetivo da autora é a reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem com base no 

cotidiano escolar, valorizando o discurso de um grupo de alunos do primeiro ano do Ensino 

Médio para identificar suas representações sociais em relação à LI. A pesquisa trata da 

temática da LI e valoriza o discurso dos alunos, o que se aproxima da nossa pesquisa, além de 

identificar no discurso dos alunos quais são as suas expectativas em relação à relevância da LI 

em sua vida fora dos muros escolares, o que se enquadra com o foco da nossa pesquisa. Os 

distanciamentos identificados são que a autora utilizou a representação social de Moscovici 

(2007) para analisar o discurso dos alunos, fez a investigação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais - Língua Estrangeira, e os alunos eram de uma escola pública estadual, enquanto 

utilizamos o letramento para analisar os discursos dos sujeitos e estes são de uma escola 

particular de idiomas. A conclusão da autora foi o destaque à influência do método de 

Gramática e Tradução, a abordagem sociointeracionista com foco na leitura, e como o 

mercado de trabalho é um dos principais campos de aplicação do conhecimento do idioma 

adquirido na escola. 
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Andrade (2008), da área de Linguística, Letras e Artes da Universidade Estadual de 

Campinas, escreveu sua dissertação com o título de “Entre o Desejo e a Necessidade de 

Aprender Línguas: A Construção das Representações de Língua e de Aprendizagem do 

Aluno-Professor de Língua Inglesa”. Com o objetivo de identificar e discutir as 

representações de língua e de ensino e aprendizagem de línguas (principalmente do inglês), 

que emergem no dizer dos professores em formação, a autora buscou em conceitos da 

Psicanálise indícios da constituição do imaginário dos alunos-professores sobre a língua 

estrangeira e sobre o ensino-aprendizagem dessa língua. O que aproxima a nossa pesquisa da 

de Andrade é o foco na LI e também no dizer sobre o desejo e a necessidade de aprender 

línguas, porém o que distancia é que analisamos o discurso dos alunos e Andrade os dizeres 

de professores em formação, além de analisar os dizeres por meio da Psicanálise. A conclusão 

de Andrade foi que nas narrativas dos alunos-professores, ocorreram momentos de confusão 

entre a língua materna e a estrangeira, que sugere um lugar diferente ocupado por elas em sua 

subjetividade, estabelecendo uma relação não só com as demandas do sujeito, mas também 

com seu desejo. Essas mudanças contribuem para a ruptura de modelos de ensino e 

aprendizagem baseados apenas na repetição e no imaginário e para um olhar diferenciado 

sobre as línguas e seu estudo. 

O texto “Representação e identidade: uma análise de discurso de professores de inglês 

de escola de idiomas”, escrito por Marques (2007), da linha de pesquisa Aprendizagem da 

Língua Estrangeira no mestrado da Universidade de São Paulo, teve como objetivo analisar as 

representações construídas no discurso de quatro professores brasileiros de inglês de escolas 

de idiomas com o intuito de compreender mais profundamente alguns de seus identitários. O 

autor focou sua pesquisa nas representações dos sujeitos sobre o ensino e aprendizagem da LI, 

o povo brasileiro, o nativo da LI e as línguas portuguesa e inglesa. A conclusão foi que, 

apesar de os sujeitos enunciarem com mais frequência do lugar de exaltação do estrangeiro, 

há um discurso emergente de resistência, entrevisto principalmente nas representações sobre a 

língua portuguesa. As aproximações com a nossa pesquisa são: o foco nas escolas de idiomas 

e as representações construídas nos discursos dos sujeitos participantes da pesquisa. Os 

distanciamentos são: os sujeitos da pesquisa de Marques são professores, enquanto os sujeitos 

da nossa pesquisa são alunos, e o autor buscou compreender as representações da LI e 

também da língua portuguesa, as quais não são foco da nossa pesquisa. 

A pesquisa realizada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com autoria de 

Alexandroni (2007), da linha de pesquisa de Linguagem e Educação, com o título “A 

construção da identidade de alunos de LI: suas representações a respeito do idioma e de sua 
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aprendizagem”, trouxe muitas contribuições para a nossa pesquisa. O intuito da autora era 

investigar as representações de alunos de um curso livre de idiomas a respeito da LI e de sua 

aprendizagem, e também como as identidades desses alunos se constituem frente ao idioma e 

diante das implicações de suas representações. A autora se baseou em Vygotsky (1934) e 

Bakhtin (1929) para compreender a linguagem dos sujeitos da pesquisa. Os resultados 

mostraram que os alunos construíram representações do idioma como fornecedor de 

oportunidades e ascensão profissional e, também, que vêem a aprendizagem dessa língua 

como uma forma de obter novos conhecimentos e de se tornarem mais cultos. Apresentaram 

também posicionamentos subalternos, possivelmente consequentes da forte influência do 

inglês como língua hegemônica. Alexandroni (2007), assim como nós, investigou alunos de 

uma escola de idiomas tendo como foco a LI. Porém a autora pesquisou a respeito da 

identidade e como ela se constitui frente ao idioma, o que não faz parte da nossa investigação, 

embora alguns resultados possam ser interessantes e comparados com os nossos, e ainda 

utilizou Bakhtin para compreender e analisar os dados enquanto utilizamos os estudos de 

letramento. 

Terminamos esta seção com uma pesquisa que, embora tenha sido publicada há sete 

anos, percebemos a importância de mencioná-la. Escrita por Rosa (2003) na Universidade 

Estadual de Campinas, da linha de Linguística Aplicada, recebeu o título “A relação entre 

domínio da LI e empregabilidade no imaginário brasileiro em tempos de mundialização do 

capital (globalização)”. A autora partiu da perspectiva da Análise de Discurso de Escola 

Francesa (Pêcheux) para compreender os efeitos de sentido da LI, estudando especificamente 

o funcionamento discursivo de uma de suas representações: a de “senha de acesso” ao 

mercado de trabalho dito “globalizado”. A autora coletou depoimentos de alunos do Ensino 

Médio da rede pública questionando a relação da LI e empregabilidade; após, a pesquisadora 

comparou os depoimentos com classificados de anúncios de empregos de dois jornais 

paulistas verificando se a LI era pré-requisito para vagas de emprego. A conclusão foi que, na 

questão da empregabilidade e sua relação com a educação, a análise dos anúncios de 

empregos indicou que o discurso que afirma que o conhecimento de inglês é uma condição 

necessária para se conseguir um emprego não procede, especialmente para cargos que os 

alunos de Ensino Médio poderiam pleitear. O conhecimento de inglês aparece em anúncios de 

empregos para cargos de chefia, para os quais se exige o nível superior de ensino. A autora 

utilizou a Análise de Discurso para compreender os depoimentos de alunos e também 

verificou o uso da LI no cotidiano da sociedade, o que se aproxima da nossa pesquisa. Os 

sujeitos entrevistados por Rosa são alunos da Rede Pública, o que se distancia da nossa 
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pesquisa. Ela utilizou mais uma fonte de dados, que são os anúncios de jornal, e a nossa fonte 

de dados será exclusivamente o discurso dos sujeitos da nossa pesquisa. 

Com esses trabalhos encerramos esta seção, a qual foi enriquecida de muita leitura e 

buscas. Por meio dessa procura por textos que se aproximassem ou se distanciassem de nossa 

pesquisa, muitos foram os textos que encontramos a respeito da LI. Muitos textos e pesquisas 

sobre LI são sobre: correção de erros na aula de Língua Estrangeira (VIEIRA, 2008); 

formação de professores de Língua Inglesa (RODRIGUES, 2007); competência oral em 

Língua Estrangeira (inglês) (CASTRO, 2008); inglês instrumental (OLIVEIRA, 2007); 

avaliação de inglês como Língua Estrangeira (LUCENA, 2006); políticas de ensino de Língua 

Estrangeira (OLIVEIRA, 2003), entre outras. 

A partir de todas as informações encontradas identificamos que muitas são as 

pesquisas sobre a Língua Inglesa, estudos que envolvem aspectos do ensino e aprendizagem, 

material didático, discurso de professores e alunos, competência lingüística, escola, entre 

outros. Aquelas pesquisas demonstram a importância da LI na área da educação, que está 

crescendo a cada dia. Justificamos a presente pesquisa pois apresentamos um tema que tem 

como objetivo um estudo que não foi focado por pesquisas realizadas anteriormente e que 

envolve uma temática importante a ser discutida pela academia em função dos seus efeitos 

educacionais para escolas de idiomas e para escolas regulares.  

Para alcançar todos os objetivos propostos iniciamos a apresentação da metodologia 

da pesquisa, que apresenta como a mesma foi realizada. Após a metodologia começamos o 

aporte teórico com um estudo a respeito do letramento, seus modelos, letramento e poder, 

eventos e práticas de letramento. Terminado este estudo, buscamos um aporte sobre língua 

estrangeira, a aula comunicativa, a aprendizagem de línguas, o ensino por competências, a 

função social do ensino e os conteúdos de aprendizagem. Finalizado o aporte teórico, 

realizamos a análise e discussão de registros da pesquisa e por fim as considerações finais. 
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2 METODOLOGIA 

 

 

2.1 A PESQUISA 

 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa. Segundo Bogdan e Biklen 

(1994, p. 11) a investigação qualitativa foi iniciada em 1982 quando“ um campo que era 

dominado pelas questões da mensuração, definições operacionais, variáveis, teste de hipóteses 

e estatística, alargou-se para contemplar uma metodologia de investigação que enfatiza a 

descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoais”. 

Anteriormente as pesquisas eram quantitativas, mensuráveis e então surgiu a investigação 

qualitativa. O objetivo da presente pesquisa é compreender as práticas sociais apontadas pelos 

sujeitos entrevistados, isto é, as percepções pessoais de cada aluno que participou da pesquisa. 

A pesquisa qualitativa interpreta as realidades sociais, e utiliza a entrevista em profundidade 

como coleta de dados (BAUER; GASKELL, 2003).  

Cada sujeito manifesta, consciente ou não, em sua fala o que pensa em relação ao 

mundo ao seu redor e ao tema estudado nesta pesquisa. Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 

49): “ a abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado com a ideia 

de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista que nos permita 

estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objecto de estudo”. Cada sujeito 

entrevistado tem uma contribuição a dar para o tema estudado, e seus pensamentos não podem 

ser considerados triviais, mas analisados atentamente para que o objetivo desta pesquisa seja 

alcançado.  

 

 

2.2 O CAMPO DE PESQUISA 

 

 

Esta pesquisa acontece na cidade de Blumenau, no estado de Santa Catarina, no sul do 

Brasil e tem como campo de investigação uma escola de idiomas. 

A escolha da escola de idiomas ocorreu pelo fato de oferecer uma abrangência de 

níveis do idioma pesquisado (inglês) e assim permitir que uma entrevista com alunos de uma 

escola de idiomas a respeito do inglês no cotidiano pudesse resultar em dados para esta 
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pesquisa, pela iniciativa dos sujeitos buscarem a escola. O que difere se a mesma fosse 

realizada em uma escola regular, onde o inglês faz parte da grade curricular e o aluno se 

relaciona com o idioma independente de sua vontade.   

A escola onde as entrevistas foram realizadas é uma franquia que começou em uma 

sala na cidade de São Paulo, em 1950. Após 58 anos, resultou em 400 centros educacionais 

espalhados em todo o país. Em Blumenau a escola funciona há mais de trinta anos. 

Nesta escola de idiomas os alunos são nivelados da seguinte maneira: por idade, no 

caso de crianças e adolescentes; por níveis, no caso dos adultos, de acordo com o 

conhecimento. Segue abaixo uma tabela explicativa: 

 

ALUNOS MATERIAL/NÍVEL  

Crianças de 3 – 5 anos Cookie and Friends 

Crianças de 5 – 8 anos  Primary Colors 

Crianças de 8 – 10 anos Magic Links 

Adolescentes 11- 13 anos Yteen 1 - 4 

Adultos Nível Básico – 2 anos 

Adultos Nível Intermediário – 1 ano 

Adultos Nível Intermediário–Avançado – 1 ano 

Adultos Nível Avançado – Inglês Británico  

1 ano 

Adultos Nível Avançado – Inglês Americano  

1 ano 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

A escola oferece os cursos de inglês e espanhol, além de outros idiomas de acordo 

com a demanda de alunos, tais como o alemão, francês, italiano e português para estrangeiros. 

O inglês é o idioma que tem mais alunos inscritos nesta escola e que tem o maior número de 

turmas oferecidas. A escola tem seis professores e uma orientadora pedagógica sendo que as 

aulas são oferecidas no período matutino, vespertino e noturno. Os alunos têm duas horas 

semanais de aula e podem realizar aulas extras de acordo com sua vontade.  
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2.3 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os sujeitos da pesquisa foram escolhidos por meio da idade, crianças, adolescentes e 

adultos, e por meio do nível de conhecimento, alunos de nível básico e avançado, para que 

esta pesquisa possa abranger os mais variados grupos de sujeitos. Esta abrangência de sujeitos 

impede comparações, mas permite refletir sobre letramentos consolidados e outros em 

formação, portanto, tanto podem ser retrospectivos como prospectivos. Estes alunos fazem 

duas horas semanais de aula, sendo que alguns participam das aulas extras e, assim, utilizam o 

idioma por mais tempo do que o estipulado. Os alunos ainda realizam atividades on-line, que 

seguem os conteúdos que estão aprendendo em sala da aula. 

Na presente pesquisa tenho como sujeitos alunos de uma escola de idiomas de 

diferentes idades. Cada aluno foi identificado pela primeira letra do seu nome e para assim 

facilitar a identificação de cada sujeito e dos seus discursos. Para os alunos que tinham idade 

inferior a dezoito anos, pedimos autorização aos pais ou responsáveis para realizar as 

entrevistas já que os mesmos são menores de idade. Os sujeitos desta pesquisa são: um 

estudante de uma escola regular particular de Blumenau, de dezesseis anos de idade, que 

estuda inglês há cinco anos; um estudante de uma escola regular particular de Gaspar, de oito 

anos de idade, que morou nos Estados Unidos por quatro anos; uma estilista de moda, de vinte 

e seis anos de idade, que tem um nível avançado de conhecimento de inglês; um engenheiro, 

de vinte e sete anos de idade, que estuda inglês há seis anos; e uma pedagoga, de quarenta e 

um anos de idade, que começou a estudar inglês há seis meses.  

A escolha destes sujeitos foi pensada a partir da relação entre a grade de nivelamento 

anteriormente apresentada e a disparidade de idade e interesses dos alunos entrevistados, pois 

embora não fosse este o caso específico, com exceção do aluno de oito anos que seria 

nivelado pela idade, os outros quatro sujeitos da pesquisa poderiam estar na mesma sala de 

aula. Ao pensar nesta realidade encontrada pelos professores, a pesquisa foi direcionada com 

o intuito de encontrar possíveis sentidos comuns aos sujeitos entrevistados que pudessem 

servir de referência aos professores no sentido de garantir a efetividade do trabalho realizado 

em sala de aula para além das limitações impostas pelo critério de nivelamento utilizado pela 

escola. 
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2.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

Para a coleta de dados o instrumento utilizado foi a entrevista. “Durante uma 

entrevista o entrevistado fala a respeito do tema, de acordo com as informações que possui e 

suas crenças, sendo que em um clima de aceitação mútua e estímulo, o entrevistado decorrerá 

de forma autêntica e notável”. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 33-34). A entrevista teve uma 

pergunta guia que era: Você utiliza o inglês no seu cotidiano? A partir da resposta dada, 

outras perguntas eram realizadas, tais como: Há quanto tempo você estuda inglês? Qual a 

importância do inglês na sua vida? Qual o motivo que o levou a estudar inglês?  

Nesta pesquisa a entrevista foi utilizada para fazer emergir as práticas sociais 

apontadas pelos alunos de uma escola de idiomas a respeito do inglês em seu cotidiano. A 

entrevista foi a estratégia dominante de coleta de dados desta pesquisa e com ela buscamos 

compreender o que cada sujeito aponta a respeito do inglês em seu cotidiano. “A entrevista é 

utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao 

investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos 

interpretam aspectos do mundo” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 134). Os dizeres dos sujeitos 

entrevistados são a fonte de investigação desta pesquisa que desenvolve uma interpretação 

intuitiva das mesmas, porém manifestamos o caráter pessoal interpretativo de professora-

pesquisadora que pode apresentar falhas na sua interpretação e não compreender de fato o que 

os sujeitos entrevistados responderam. 

As entrevistas foram realizadas na escola após a aula dos alunos. Primeiramente 

perguntamos se gostariam de participar da entrevista e explicamos sobre o que eles iriam 

falar. Após a aceitação dos alunos, a entrevista era iniciada, gravada em fita cassete. Em 

seguida, realizamos a transcrição das mesmas, com o aporte teórico de Marcuschi (1986). Por 

fim, a análise dos dados foi desenvolvida. 

 

 

2.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

 

Após a realização e a transcrição das entrevistas definimos os autores que iriam 

compor o aporte teórico desta pesquisa. O aporte teórico envolve questões do letramento, da 

língua estrangeira e da língua inglesa. A análise foi realizada logo em seguida, a partir do 
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cruzamento dos dados obtidos nas entrevistas e dos fundamentos teóricos encontrados no 

aporte teórico.  

De acordo com a definição de Kleiman (1995, p. 15) de que “o letramento é uma 

prática social a qual utiliza a escrita em contextos específicos para objetivos específicos”, 

inferimos cinco práticas que correspondem a cinco contextos específicos da utilização da 

língua inglesa. A análise procedeu no sentido de articular cada contexto às práticas ou aos 

eventos de letramento presentes nos discursos dos sujeitos. As cinco categorias analisadas, 

que surgiram após a entrevista com os sujeitos, foram: a língua inglesa para diferentes 

interações; a língua inglesa como evento de letramento, com a necessidade de saber uma 

língua estrangeira; a língua inglesa para exigências profissionais que são encontradas no 

mercado de trabalho; a língua inglesa para o lazer e o turismo que envolve diferentes práticas 

de letramento em contextos variados; e ainda a língua inglesa como horizonte de ampliação 

cultural em que os sujeitos buscavam aprender uma língua estrangeira com o objetivo de 

aprender uma nova língua, que difere da sua língua materna em vários aspectos. Todos os 

sentidos analisados referem-se às práticas sociais que os sujeitos entrevistados vivenciam em 

seu cotidiano ou pretendem vivenciar em seu futuro. Iniciamos a discussão teórica no 

próximo capítulo. 
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3 LETRAMENTO E LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

As reflexões teóricas que compõem esta pesquisa são: letramento, por meio dos 

autores Barton (2001), Green (2001), Kleiman (1995, 2005), Kress (1995), Soares (1998), 

Street (1984, 1995, 2003); Língua Estrangeira com o aporte de Abrahão (2004), Almeida 

Filho (2002), Gimenez (2003), Tomitch (2005); e a Língua Inglesa como uma competência 

em Educação com os autores Dolz & Ollagnier (2004), Zabala (1998). A seguir iniciamos a 

reflexão a respeito dos estudos de letramento. 

O termo letramento foi discutido por autores tais como Soares (1998), Kleiman (1995) 

e Street (1984). Segundo Kleiman (1995, p. 15), o conceito de letramento foi utilizado para 

definir os estudos sobre o ‘impacto social da escrita’. A autora afirma que o conceito de 

letramento é muito complexo, pois cada pesquisador pode utilizar um conceito diferente de 

letramento. Kleiman (1995, p. 19) define o letramento da seguinte maneira: “podemos definir 

hoje o letramento como um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema 

simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos” (cf 

SCRIBNER; COLE, 1981). Por meio desta definição, o social é parte do letramento e cada 

situação requer um letramento diferente. Kleiman ainda enfatiza que a escola preocupa-se 

com a alfabetização dos alunos e no dia a dia os alunos têm contato com outros tipos de 

letramento que não apenas aquele proporcionado pela escola.  

Para Kleiman (2005), ao se discutir o letramento escolar de uma maneira sociológica e 

antropológica, recomenda-se refletir sobre as condições de produção e sobre os modos de 

circulação de textos no cotidiano da escola (anotações, bilhetes, cartazes, etc.). O letramento 

escolar, ainda para Kleiman (2005), tende a ser visto como um conjunto de práticas 

discursivas da esfera escolar que envolve os usos da escrita em contínua inter-relação com 

outras linguagens. A autora não vê o letramento escolar como algo fixo e acabado, mas como 

algo que está relacionado com as várias esferas da vida dos alunos e professores e que está 

sempre se transformando de acordo com o momento histórico, com os eventos, com os 

discursos que circulam naquele local e naquele momento. Em língua estrangeira, o letramento 

passa também por uma diversidade de situações comunicativas e para muitas destas situações, 

aprender não é uma aprendizagem incidental. 

 Após o estudo da definição do termo, percebemos que os especialistas da área fazem 

uma conexão entre os termos letramento e alfabetização. Soares (1998) afirma que a 

alfabetização é o fator pré-requisito para o letramento e ainda que a escrita pode trazer 

consequências de ordem social, política, econômica, cultural e linguística, tanto para o 



20 

 

indivíduo quanto para o grupo em que está inserido. O letramento, sendo ele considerado a 

partir de uma dimensão individual ou social, está relacionado com a escrita. Isso implica, no 

caso da língua estrangeira, que o sujeito passa por aprendizagens para situações espontâneas 

mas também para outras formais, orais ou escritas. 

 Oliveira (1995, p. 147) define que a condição de um indivíduo ‘pouco letrado’ é: 

“condição decorrente da falta de oportunidade de interação intensa e sistemática com 

determinados aspectos culturais fundamentais nesse tipo de sociedade”. Os indivíduos que 

não têm acesso a certos aspectos culturais, que para aquela sociedade em que o mesmo está 

inserido é de grande importância, é um indivíduo ‘pouco letrado’ que pode ser excluído de 

alguma maneira por não apresentar habilidades, ou conhecimentos, que são importantes e 

necessários para aquela sociedade. 

 Kleiman (1995) apresenta a alfabetização no seu sentido convencional, isto é, como 

um processo a partir do qual a pessoa que adquiriu a capacidade de ler e escrever, e não como 

algo transformador que leva à reflexão crítica. Para Oliveira (1995, p. 158), uma forma de 

atividade que poderia ser relacionada a transformações cognitivas é o envolvimento em 

atividades políticas. A autora esclarece que esse tipo de atividade envolve o indivíduo em 

projetos coletivos que transcendem os dados da experiência concreta individual. Para Oliveira 

o que vai além do concreto e do individual, e o que promove a reflexão do indivíduo é o que 

faz com que ocorra uma transformação daquele indivíduo ou daquela sociedade. Em uma aula 

de LE isto é possível através de atividades que permitam ao aluno refletir e agir utilizando a 

língua ensinada.  

 

 

3.1 Desenvolvimento das Pesquisas sobre Letramento 

 

 

 Os estudos sobre letramento surgiram de uma insatisfação dos especialistas com os 

conceitos de leitura e escrita. As críticas podem ser encontradas em diversos autores, tais 

como vários pesquisadores citados in Barton: Giroux (1983), Willinsky (1990), Bloome e 

Green (1992), Gee (1990), Barton (1994), Baynham (1995), Scribner e Cole (1981), Heath 

(1983) e Street (1984), apud Barton (2001), os quais se tornaram clássicos na área. As críticas 

incluem visões educacionais inadequadas de letramento, as quais não vão além da pedagogia 

e da sala de aula. Além da educação, os estudos de letramento investigam a natureza da leitura 

e da escrita em diversas áreas, incluindo vida diária, o local de trabalho, religião, grupos de 
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jovens, entre outras. Contextos multilinguísticos são estudados, dentro e além da educação. 

Formas textuais tais como cartas e cartões, e ainda o estudo de novas tecnologias, incluindo a 

internet e mudança social, estão sendo investigadas (BARTON, 2001). Em áreas onde a 

pesquisa tinha focado primeiramente em interação apenas oral, tal como no local de trabalho, 

atualmente se tem trabalhado em comunicação escrita (BARTON, 2001). 

 Ao se estudar inglês os alunos têm acesso a variados contextos multilinguísticos pois, 

ao se estudar uma língua, o aluno pode ser exposto a diferentes situações que possa encontrar. 

Desde o seu trabalho, até um convite para ir a uma festa, por exemplo. Muitas são as situações 

que os professores podem trabalhar com os alunos e ao se estudar uma língua ela permite uma 

gama de informações e contextos, dentro e além da sala de aula. Os alunos vivenciam 

situações de escola, mas também de entretenimento, de cotidiano, de situações formais tais 

como uma reunião de trabalho. 

 Como pesquisas além da área da educação estão surgindo e partindo para um aspecto 

mais empírico, um dos objetivos da investigação empírica do letramento tem sido mostrar a 

variação e o padrão social das práticas. Estudos, tais como o de Besnier (1995), demonstram 

que as práticas sociais em torno do letramento variam, mas fundamentalmente que o 

significado de letramento, leitura e escrita difere de cultura para cultura. Além disso, não varia 

apenas de cultura para cultura, mas em contextos diferentes, tais como em casa ou no local de 

trabalho onde se está desenvolvendo uma mesma atividade, podendo existir diferentes 

significados de leitura, escrita e letramento. 

 

 

3.2 Modelos de Letramento e LE 

 

 

 Street (1984) dividiu o letramento em dois modelos. O modelo autônomo e o 

ideológico. 

A prática de letramento ensinada na escola é denominada por Street (1984) como 

modelo autônomo. O modelo autônomo é aquele que pressupõe apenas uma forma de 

letramento a ser desenvolvida, a escrita. Ele é autônomo, pois não depende de nenhum 

contexto para ser interpretado, a escrita seria completa por si só. O modelo autônomo parte do 

pressuposto de que o letramento por si só terá efeitos em outras práticas sociais e cognitivas, e 

descarta a visão cultural e ideológica que está por trás das ações do indivíduo. Na Língua 

Inglesa o modelo autônomo é o aprendizado das regras gramaticais e do vocabulário, sem 
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apresentar o contexto em que o que foi ensinado é utilizado; é o conhecimento da língua e não 

as situações do cotidiano em que a mesma é utilizada. Os materiais de ensino até partem de 

textos, mas pouco exploram o próprio texto em termos de sentido, ou de aspectos históricos e 

ideológicos veiculados nesses materiais, problemas sexistas, raciais, preconceitos de toda a 

ordem. 

O outro modelo existente é o ideológico que, conforme Street (2003, p. 4-5), “é aquele 

em que as práticas de letramento são social e culturalmente determinadas, sendo que tais 

práticas de letramento mudam segundo o contexto. O letramento é uma prática social, não 

simplesmente uma habilidade técnica e neutra; é sempre contestado, tanto os seus significados 

quanto as suas práticas. A forma como alunos e professores interagem, por si só, já é uma 

prática social que afeta a natureza do letramento a ser aprendido e as ideias sobre letramento 

dos que estão aprendendo” (tradução da autora, nota de rodapé). 1 

Na Língua Inglesa, o modelo ideológico, por exemplo, envolve o ensino da língua 

dentro de um contexto, aplicado em situações da realidade, sendo elas formais ou informais, 

entre amigos ou situações de trabalho, etc.   

Alguns pesquisadores, de acordo com Street (2003), levantaram alguns problemas em 

dividir o letramento em autônomo e ideológico por serem polarizados, e seguem um terceiro 

caminho não dicotomizado. Porém, Street (2003, p. 9) defende a ideia de que os modelos 

nunca foram colocados como opostos, e que o modelo ideológico de letramento engloba o 

modelo autônomo. No inglês, isto engloba o ensino da língua e sua utilização em diferentes 

contextos, em variadas situações, com públicos diferentes, e permite que os alunos 

desenvolvam a capacidade de transformar suas idéias, de construir e reconstruir pensamentos.  

Soares (1998) classifica o letramento em duas dimensões: a individual e a social. A 

dimensão individual é aquela em que o letramento é um atributo pessoal, em que a pessoa 

possui a capacidade mental de ler e escrever. Para ser letrado um indivíduo precisa ter a 

habilidade de ler e escrever, e estas habilidades podem trazer consequências em vários 

aspectos: sociais, psíquicos, culturais, linguísticos, econômicos, cognitivos. A dimensão 

social, ainda para Soares (1998), parte do princípio de que a escrita pode trazer consequências 

ou transformações para os grupos, sendo que nesta segunda dimensão não se pode definir 

letramento sem fazer uma análise social/cultural desse fenômeno. No inglês, o individual é a 

                                                           
1 Literacy is a social practice, not simply a technical and neutral skill; that is always embedded in socially 
constructed epistemological principles. Literacy, in this sense, is always contested, both its meanings and its 
practices…. The ways in which teachers or facilitators and their students interact is already a social practice that 
affects the nature of the literacy being learned and the ideas about literacy held by the participants.. 
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dimensão que o aluno estuda e compreende o que lhe é ensinado, utiliza isto em família, no 

trabalho e com amigos, e a dimensão social é a utilização deste conhecimento para a 

transformação deste indivíduo, muda seus pensamentos, suas idéias, seu estilo de vida, sua 

cultura, entre outros. No caso da escrita, pode contribuir na formação profissional, por 

exemplo, quando precisa redigir algum texto para uma finalidade da empresa ou instituição a 

que se encontra subordinado.  

Percebemos, então, uma aproximação entre as ideias de Street e Soares, que dividem o 

letramento em dois tipos, um ligado ao indivíduo e o outro ligado ao grupo, ao social. 

 Kleiman (1995) indica algumas fragilidades do letramento autônomo: o determinismo 

tecnológico, no qual o progresso social ocorre devido ao desenvolvimento tecnológico; a 

indiferença às variações culturais; o fato de ser etnocêntrico. O modelo ideológico dá mais 

relevância a fatores culturais, sendo que as atividades de leitura e escrita servem a um 

propósito, e não são atividades com um fim em si só. Em relação ao inglês, o 

desenvolvimento tecnológico é uma ferramenta que pode auxiliar no ensino da língua, porém 

a tecnologia por si só não basta, as aulas poderiam conter e trazer fatores culturais que 

informem e que permitam ao aluno saber o que e como utilizar a língua estudada em 

contextos específicos. 

 

 

3.3 Letramento Crítico e LE 

 

 

 Nos anos de 1980 e 1990 surgiram noções a respeito do letramento crítico, de acordo 

com Green (2001). Aquilo que constitui o letramento crítico varia na literatura. O 

posicionamento em relação ao letramento crítico depende dos questionamentos que são feitos. 

Comber (apud Green, 2001) tem esta mesma visão e chama a atenção para as diferentes 

orientações dentro das muitas formas que o letramento crítico pode assumir. Cada orientação 

tem seus próprios princípios, os quais incluem: reposicionar os alunos como pesquisadores da 

linguagem, respeitar as práticas de letramento de uma minoria cultural e problematizar a sala 

de aula e textos públicos (GREEN, 2001). No entanto, tais princípios não incluem todas as 

possibilidades dentro do letramento crítico.  Além disso, pode ocorrer uma sobreposição 

destes três princípios. No inglês, o letramento crítico envolve o respeito ao aluno como 

alguém que traz seus princípios e ideias para a sala de aula, que apresenta suas necessidades e 
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interesses e, ainda, que está inserido em um grupo que tem como objetivo aprender uma nova 

língua. 

 Apesar da complexidade a respeito do letramento crítico, existem algumas noções em 

comum encontradas na literatura, tais como a noção de texto, letramento como prática social, 

e discurso, os quais têm sido discutidos dentro do letramento cultural, e também são 

essenciais para o letramento crítico. O letramento crítico, de acordo com Lankshear (apud 

Green, 2001, p. 8),” pode envolver um número de objetos de crítica, tais como conhecer o 

letramento (ou vários letramentos) criticamente, visualizar textos específicos criticamente, 

e/ou ter uma perspectiva crítica sobre as práticas sociais envolvidas no uso do letramento”  

(tradução da autora; nota de rodapé).2 Assim, texto e letramento como práticas sociais são o 

ponto alto dentro do letramento crítico.  Algumas possíveis situações dentro de uma aula de 

língua estrangeira é o professor trazer textos sobre acontecimentos da região ou do país sobre 

o qual está ensinando, tais como textos sobre política em ano eleitoral, sobre os problemas do 

meio ambiente que estão acontecendo no mundo inteiro e desenvolver a partir dos textos as 

aulas, ensinando a língua, mas também buscando uma participação ativa dos alunos sobre o 

que pensam a respeito de cada assunto, permitindo que os mesmos manifestem suas próprias 

ideias e as desenvolvam em sala de aula.   

 Uma noção a respeito do letramento crítico que é importante ter em mente, é que “este 

apresenta uma dualidade, isto é, pode ser libertador como também restrito e dominador” 

(GREEN, 2001, p. 8; tradução da autora, nota de rodapé)3. Por exemplo, no contexto escolar, 

o letramento pode vir a limitar os alunos, através de atividades que os façam subordinados às 

vontades do professor ou da escola, e não os façam construir novos conhecimentos e 

pensamentos. Nas aulas de inglês, o professor que não deixa seus alunos expressarem suas 

ideias, que não permite uma discussão e o desenvolvimento de uma aula conduzida pelos 

alunos juntamente com o professor, pode limitar seus alunos e consequentemente seus 

pensamentos. 

                                                           
2
 “For instance, Lankshear (1994) points out that critical literacy may involve a number of objects of critique, 

such as knowing literacy (or various lietracies) critically, viewing particular texts critically, and/or having a 
critical perspective on the social practices involved in literacy use”. 

3
 “Literacy can be seen as a Double-edged sword in that it can be enlightening or liberating but also may be 

restrictive or dominating. In other words, there is a duality about literacy”. 
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 Apesar do grande potencial do letramento crítico, colocar em prática tal perspectiva 

não é fácil. Dentro do contexto da sala de aula, o letramento crítico oferece uma abordagem 

crítica ao texto, uma linguagem crítica ou um discurso crítico, e uma investigação do 

letramento pelas diferentes áreas de conteúdo (GREEN, 2001). Ao aprender uma língua 

estrangeira o aluno tem a oportunidade de expressar suas ideias e opiniões perante o que lhe é 

ensinado, desenvolvendo um discurso crítico em relação à língua inglesa. Ao ler um texto em 

inglês o aluno pode refletir sobre o que está lendo, ele constrói o texto aprendido de acordo 

com suas ideias e expectativas. Além de aprender esta nova língua, uma nova cultura está 

sendo mostrada para aquele aluno que vai refletir e vai formular ou reformular suas ideias a 

respeito do inglês e de sua cultura. O letramento crítico mostra que, dentro da sala de aula, o 

aluno pode ser motivado a desenvolver um pensamento crítico que vai levá-lo a ter uma 

linguagem e um discurso crítico. 

Contudo, antes que o letramento crítico possa ocorrer dentro da sala de aula, os alunos 

precisam de oportunidades de se engajar em práticas de letramento, na utilização do 

letramento em atividades que os interessem e que sejam necessárias para eles (GREEN, 2001, 

p. 12). No caso do inglês, o professor identifica o que interessa os seus alunos e quais são suas 

necessidades. Este é o primeiro passo para o letramento crítico. Muitos alunos procuram um 

curso de inglês por causa do trabalho e têm necessidades específicas para esse trabalho, outros 

procuram para entretenimento, outros para o simples prazer de aprender uma nova língua, 

entre outras razões. Mas se o professor não souber as razões pelas quais os seus alunos estão 

ali, o seu trabalho não terá o mesmo resultado. Ao oferecer aos alunos o que lhes é necessário 

e o que lhes interessa, o pensamento crítico pode então ocorrer.  

A revisão da literatura permitiu apontar que em função da falta de oportunidade de 

escrever e ler e da falta de acesso a uma gama de textos, não há base para que uma discussão 

crítica e para que a reflexão sobre o letramento possa ocorrer. Tais oportunidades são 

essenciais para o aluno começar a examinar os caminhos pelos quais os textos são 

construídos, e por quais razões. O acesso a textos variados com diferentes ideias sobre o 

mesmo assunto desenvolve no aluno a capacidade de refletir sobre o que está lendo, sem ser 

conduzido por um único caminho. Deixar o aluno pesquisar a respeito do assunto e dos textos 

e em quais contextos e épocas foram escritos faz com que o mesmo possa realmente entender 

o que lhe está sendo mostrado. Se um aluno de inglês souber por que e para que está lendo e 

escrevendo algo, ele possivelmente faria com motivação e com reflexão a respeito do assunto 

proposto. Oferecer essas oportunidades aos alunos é o início de um pensamento crítico em 

relação ao mundo que está ao seu redor e é o primeiro passo ao letramento crítico. 
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3.4 Letramento, Poder e LE 

 

 

 Como mencionado anteriormente, nem sempre o letramento é libertador e 

consequentemente associado com poder. Apesar de haver potencial para libertação ou poder, 

isto depende de muitos fatores. Green (2001) menciona que Freire defende que o letramento 

traz poder às pessoas quando as transforma em questionadores ativos a respeito da realidade 

ao seu redor. Porém Green (2001, p. 9) questiona esta ideia e diz que, embora ter uma posição 

crítica possa expor a base poderosa da sociedade, ela não garante acesso ao poder. Ainda, que 

alcançar o letramento não necessariamente traz o poder, mas os poderosos são geralmente 

letrados, e se não são, podem adquirir os serviços de quem é. Luke (1992-1993, p. 21) afirma 

que: 

 

Letramento é uma condição necessária mas não suficiente para 
participação e libertação. Enquanto o modelo de capital humano não 
funciona, o letramento permanece sendo um significante fator de 
restrição na vida diária dos australianos. Na situação atual, não ter 
níveis confiáveis de competência de letramento irá levar à 
marginalização. Mas ter altos níveis de letramento não 
necessariamente leva à empregabilidade, poder ou riqueza – para 
indivíduos ou para a nação. O letramento se tornou um tipo de dupla-
amarra: ter não garante nada, mas não ter sistematicamente exclui uma 
pessoa da cultura e do poder econômico (tradução da autora, nota de 
rodapé).4 

 

Saber inglês é uma habilidade necessária para se conseguir um emprego em algumas 

áreas. A proficiência em inglês, contudo, não garante que uma pessoa irá conseguir se 

sobressair e se destacar na sociedade. O fato de saber a língua não quer dizer que alguém irá 

conseguir um emprego ou terá um salário melhor por isso, mas não ter o conhecimento da 

língua inglesa pode fazer com que alguém perca uma oportunidade de trabalho ou uma 

promoção em seu trabalho.  

 

                                                           
4
 “Literacy is a necessary but not sufficient condition for participation and enfranchisement. While the human 

capital model doesn’t work, literacy remains a significant gatekeeping factor in the everyday lives of Australians. 
In the current situation, not having credentialed levels of literate competence will increasingly lead to 
marginalization. But having high levels of credentialed literacy doesn’t necessarily lead to employment, power 
or wealth – for individuals or the nation. Literacy thus has become a kind of double-bind: Having it doesn’t 
guarantee anything, but not having it systematically excludes one from cultural and economic power”.  
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3.5 Quais os Limites do Letramento 

 

 

Segundo Barton (2001, p. 95) “pesquisadores concordam que a leitura é uma maneira 

dentre uma variedade através das quais as pessoas entram em contato com os acontecimentos 

do mundo e formam suas opiniões. E que as pessoas tratam a mídia de uma maneira integrada 

e não necessariamente diferenciando a leitura de outras formas para assimilar as informações 

(tradução da autora, nota de rodapé)5. As perguntas que surgem, então, são sobre como 

restringir o termo ‘letramento’ e se os pesquisadores podem ou deveriam incluir estas outras 

formas de adquirir informações como parte do letramento, ou como letramentos distintos, ou 

se elas são vistas como meios separados de formação de opinião, os quais podem ser distintos 

do letramento. Barton (2001) tem uma ampla interpretação a respeito do letramento e 

visualiza o letramento com limites não claros, com o intuito de demonstrar que as diferentes 

formas de se adquirir informação não são separadas. Por exemplo, as pessoas lêem horários, 

mapas, músicas, assim como romances e artigos acadêmicos e há muito em comum nas 

práticas associadas com estes textos diversos. 

Em sala de aula, o professor tem uma vasta gama de materiais para trabalhar com os 

alunos, podendo oferecer diferentes fontes de aprendizagem para os mesmos. Nas aulas de 

idiomas estas fontes podem enriquecer a aprendizagem dos alunos. Por exemplo, ao trazer um 

cardápio de um restaurante em inglês, o professor mostra aos alunos algo que vem de um país 

que fala a língua estudada e que, além de apresentar vocabulário específico, traz um pouco da 

cultura daquele país, o que as pessoas daquele local comem, o quanto custa comer em um 

restaurante, qual o horário de funcionamento, entre outras informações.  

Outros pesquisadores da área de letramento, tais como Kress (1995), preferem uma 

definição mais restrita de letramento para distinguir o letramento impresso de outros sistemas 

semióticos, tais como o visual. Esta discussão a respeito da extensão do conceito de 

letramento ainda não foi resolvida. A questão de precisar de ambos (um sentido amplo e outro 

restrito) ainda ocorre na área, e certamente desde o princípio, de acordo com Barton (2001). 

                                                           
5
 “Researchers agree that reading is increasingly one of a variety of ways in which people make sense of the 

world; and that people treat different media in an integrated way, not necessarily distinguishing reading print 
from other forms of sense making.”  
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Outro debate importante a respeito do letramento é sobre a importância da prática e da 

teoria, e do envolvimento das duas em pesquisas da área. Tanto a prática quanto a teoria são 

importantes em condições de aprendizagem. Ao se ensinar uma língua, nesta pesquisa o 

inglês, as duas podem ser levadas em consideração o tempo todo. Em sala se aula, isto 

acontece com o ensino e aprendizagem de regras gramaticais e de vocabulário aliadas a 

situações do dia a dia. Os alunos vivenciam na prática como e quando utilizar o que estão 

aprendendo. Eles são expostos ao vocabulário, à gramática em diferentes contextos e 

situações e podem perceber que, dependendo da situação, uma maneira de se expressar, sendo 

de forma escrita ou oral, é melhor do que a outra. Um exemplo simples é o cumprimento. No 

inglês se utiliza ‘Good evening’ para ‘boa noite’ quando alguém chega em algum lugar, mas 

ao sair ‘Good night’ é a frase dita para designar ‘boa noite’. A tradução é a mesma, porém o 

uso é diferente. Outra ilustração poderia ser a expressão idiomática que, traduzida 

literalmente, seria ininteligível ao aprendiz por desconhecer o contexto em que surge e que 

costumeiramente é usada. Nestas situações a prática e a teoria são aliadas em uma atividade, e 

isto se tem em mente ao preparar uma aula. 

Por causa desta discussão sobre o envolvimento da teoria com a prática surgiram 

estudos sobre as diferenças entre os conceitos de eventos de letramento e de práticas de 

letramento. 

 

 

3.6 Eventos de Letramento e Práticas de Letramento 

 

 

 Segundo Heath (apud Street, 2003, p. 93) um evento de letramento é “qualquer 

ocasião na qual a escrita é integral à natureza das interações dos participantes e aos seus 

processos interpretativos”. A partir desta definição de Heath surgiram pesquisas a respeito de 

eventos de letramento que empregam este termo para descrever usos específicos de 

letramento. Um evento de letramento na aquisição de uma segunda língua envolve a interação 

e a interpretação dos indivíduos participantes.  

Os eventos de letramento, de acordo com Street (2003, p. 7), são de grande relevância, 

pois permitem aos pesquisadores e também aos que estão atuando focar em uma situação 

particular na qual pode-se observar um evento que envolva leitura e/ou escrita e pode-se 

começar e delinear suas características.  
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 Já as práticas de letramento lidam com os eventos e os padrões que envolvem o 

letramento e os articulam a algo mais amplo, do tipo cultural e social que vão além do viés 

dos eventos. É prestar atenção no que as pessoas trazem para um evento de letramento, 

levando em consideração qual é a natureza do evento que o faz funcionar e que dá significado. 

Não há como prever o que dará significado a um evento de letramento e o que ligará um 

conjunto de eventos de letramento a práticas de letramento. As práticas de letramento 

referem-se então a um conceito cultural mais amplo de maneiras particulares de se pensar 

sobre, e de se fazer leitura e escrita em contextos culturais (SREET, 2003, p. 8). Um exemplo 

de um evento foi algo que vivenciamos na prática. Fomos para o Canadá estudar inglês e no 

primeiro dia de aula chegamos cedo na escola, mas descobrimos que só teríamos aula à tarde. 

Conhecemos uma brasileira na mesma situação, então ficamos na porta do prédio da escola 

conversando, vimos um aviso que dizia “No Loitering” (Proibido ficar aqui sem um 

propósito). Não sabíamos o que aquilo significava e continuamos lá, até o momento em que o 

guarda do prédio nos pediu que saíssemos. Fomos até uma biblioteca procurar o que 

significava tal palavra. Aí está um evento de letramento envolvendo a língua inglesa, em que 

a escrita estava conectada à integração dos participantes e aos seus processos interpretativos. 

Nós precisávamos entender a palavra que estava ali escrita, integrar isto à realidade e ainda 

interpretar dentro da situação que estávamos vivenciando. 

 No caso do inglês, o aluno é instigado a pensar e descobrir como esta cultura é 

diferente da sua própria cultura, e, ao ler um texto, por exemplo, ser capaz de traduzi-lo. Aí 

está um desafio para quem faz traduções, pois como vamos traduzir algo que muitas vezes 

não se diz na nossa língua materna, e vice-versa? Ao assistir a um filme acontece a mesma 

coisa. A dublagem é algo que precisa envolver muito mais do que apenas passar para o 

português algo que é dito em inglês, mas é necessário colocar aquelas palavras tal como as 

pessoas que falam a sua língua materna colocariam. As práticas de letramento envolvem algo 

muito além de um simples ler e escrever, mas saber, refletir e pensar sobre aquela cultura e a 

diferenciar da sua própria. 

Nas aulas de inglês e questão do letramento requer um envolvimento do professor ao 

preparar suas aulas, e estar atento ao que é necessário para o seu aluno naquele momento e na 

sociedade em que o mesmo está inserido. Passamos agora a falar sobre o ensino da língua 

estrangeira. 
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3.7  Ensinar e aprender uma língua estrangeira na escola 

 

 

Para falar de língua estrangeira, vamos primeiro conceituar a língua materna e a 

segunda língua para que facilite a distinção entre elas. A língua materna, de acordo com 

Spinassé (2006, p. 5), ou primeira língua (L1) “não é, necessariamente, a língua da mãe, nem 

a primeira língua que se aprende. Tampouco trata-se de apenas uma língua. Normalmente é a 

língua que aprendemos primeiro e em casa, através dos pais, e também é frequentemente a 

língua da comunidade.” Spinassé afirma que a língua materna é a língua com a qual o sujeito 

tem o primeiro contato e que é a língua que o sujeito utiliza em sua comunidade. Spinassé 

(2006, p. 5-6) explana ainda sobre a aquisição da segunda língua que ”se dá quando o 

indivíduo já domina em parte ou totalmente a sua L1, ou seja, quando ele já está em um 

estágio avançado da aquisição de sua língua materna. Sabe-se, que uma segunda língua não é 

necessariamente uma segunda, no sentido de que haverá uma terceira, uma quarta, e assim por 

diante. ‘Segunda’ está para ‘outra que não a primeira (a materna)’, e a ordem de aquisição se 

torna irrelevante – desde que não se trate de mais uma L1. Dependendo de como a língua foi 

adquirida, ela pode ser classificada de uma forma ou de outra.” Fazemos uma ligação do 

conceito de segunda língua com a língua estrangeira, que nesta pesquisa tem a mesma 

conotação. 

A língua estrangeira, doravante LE, é definida por Almeida Filho (2002, p. 11) como a 

“língua dos outros ou de outros, ou língua de antepassados, de estranhos, de bárbaros, de 

dominadores, ou língua exótica”. A LE é uma língua diferente da que o aluno utiliza até 

então. Através das leituras realizadas e de nossa experiência em sala de aula postulamos que a 

partir do momento em que uma pessoa passa a estudar uma LE e começa a conhecê-la e a 

incorporar no seu dia-a-dia esta língua que era diferente torna-se parte da vida daquela pessoa, 

e deixa de ser estranha. Ao falar uma língua, uma pessoa coloca o seu ‘eu’, e não apenas 

utiliza regras gramaticais; coloca-se em suas falas e seus discursos. O objetivo desta pesquisa 

é compreender as práticas que os sujeitos de uma escola de idiomas apontam a respeito da 

língua inglesa no seu cotidiano, como eles utilizam ou se referem a uma língua que antes era 

dos outros, estrangeira.  

A aprendizagem escolar de uma língua acontece em duas modalidades, de acordo 

com Almeida Filho (2002); uma de forma consciente, controlada pela escola, pelo professor, e 

outra de forma subconsciente, quando o aluno se envolve em interações com outras pessoas e 
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interage por meio da língua aprendida, negociando e utilizando estratégias para conseguir 

transmitir o que quer expressar.  

No processo de ensino e aprendizagem de uma LE, de acordo com Almeida Filho 

(2002, p. 12), há alguns fatores intervenientes que influenciam este processo: 

 

• A abordagem de aprender do aluno; 

• A abordagem de ensinar do professor; 

• O filtro afetivo do aluno; 

• O filtro afetivo do professor; 

• A abordagem do material de ensino. 

 

A abordagem de aprender do aluno, segundo o autor, envolve as maneiras típicas de 

aprender que aquele aluno traz consigo, isto é, da sua família, da sua região, do seu grupo 

social, etc. Ele apresenta a sua forma de aprender, que pode ser subconsciente e que pode 

evoluir com o tempo. 

A abordagem de ensinar do professor, que ele traz desde os seus tempos de escola, da 

sua família, da sua faculdade, da sua experiência, e que envolve o planejamento das aulas, da 

escolha do material, de como proceder durante as aulas, de como avaliar os alunos.  

O filtro afetivo, tanto do professor quanto do aluno, prossegue o autor, são pontos de 

relevância durante o ensino e a aprendizagem de uma língua. Trata-se do que cada um traz 

para a sala de aula, como cada um pensa, o que cada um espera e alcança neste momento de 

ensino-aprendizagem, a motivação, os desejos, os bloqueios, as ansiedades, os cansaços, entre 

outros. O professor e o aluno precisam sentir uma empatia e uma abertura para que o processo 

ocorra, pois se houver alguma resistência de um dos lados, o ensino e a aprendizagem podem 

ser prejudicados. A abordagem de aprender do aluno e a abordagem de ensinar do professor 

são componentes que possuem grande influência no processo de ensino e aprendizagem, e 

cada um apresenta uma maneira diferente de ensinar e aprender. Além disso, o material 

didático também tem grande influência no ensino-aprendizagem de uma língua. O professor 

se baseará, na maioria das vezes, no material, para preparar suas aulas e para proceder em sala 

de aula, diante do que está no conteúdo proposto. 

O ensino de LE envolve um preparo de atividades por parte do professor. Almeida 

Filho (2002, p. 17) descreve quatro atividades essenciais para o preparo de uma aula: 
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• O planejamento das unidades; 

• A seleção ou produção do material didático; 

• As experiências na, com e sobre a língua-alvo realizadas com os alunos 

principalmente dentro, mas também fora da sala de aula; 

• A avaliação do rendimento dos alunos (e sua auto-avaliação como professor).  

 

Essas são as fases que compõem a dinâmica da sala de aula, podendo ser alteradas. 

Porém, se isto ocorrer em uma das fases, as outras também serão alteradas, observa o autor. A 

maneira como esta dinâmica ocorre em sala de aula depende da abordagem utilizada pelo 

professor. A abordagem é o conjunto de conhecimentos, crenças, pressupostos e princípios 

sobre o que é linguagem humana, LE, e o que é aprender e ensinar uma língua, segundo 

Almeida Filho. A maneira como o professor aborda a língua ensinada é o que vai construir o 

processo de ensino e aprendizagem. Todas as quatro atividades descritas acima serão 

trabalhadas de uma certa maneira, dependendo da abordagem utilizada pelo professor e de 

como os alunos respondem a ela. 

A abordagem utilizada pelo professor muitas vezes não é percebida conscientemente 

pelo aluno e algumas vezes nem pelo próprio professor. Ao desenvolver a competência de 

perceber conscientemente a abordagem de ensino que utiliza, o professor está ciente do que 

está fazendo em sala de aula, se está tendo o resultado esperado, se precisa alterar algo, como 

pode crescer profissionalmente e se manter atualizado.  

Realizar uma análise da abordagem utilizada permite uma superação do professor em 

questão. Para Almeida Filho esta análise pode ocorrer através de uma auto-análise ou de uma 

análise de outros professores que assistem à aula do professor em questão, e depois discutem 

com ele como ocorreu a aula analisada. Este tipo de análise permite uma melhora do 

professor, dos professores que assistiram à aula e também pode gerar material para uma 

pesquisa futura. Percebemos que os benefícios de professores conscientes e que desenvolvem 

esta competência profissional são de grande importância para a melhora do ensino e da 

aprendizagem. 
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3.7.1 A Aula Comunicativa de LE na Escola 

 

 

Segundo Almeida Filho (2002, p.42) ser comunicativo significa “preocupar-se mais 

com o próprio aluno enquanto sujeito e agente no processo de formação através da língua 

estrangeira. Isso implica menor ênfase no ensinar e mais força para aquilo que abre ao aluno a 

possibilidade de se reconhecer nas práticas do que faz sentido para a sua vida do que faz 

diferença para o seu futuro como pessoa”. A aula comunicativa é então focada no aluno e nas 

suas práticas, no que é importante para este aluno no presente e no futuro. 

A aula é um momento de importância já que é um acontecimento que proporciona 

atividades, momentos, atitudes e conhecimento que o aluno muitas vezes só encontra ali. 

Apesar de ser breve, e de que quando saírem deste ambiente ambos, alunos e professores, 

terão uma série de tarefas para cumprir, tais como fazer as tarefas, preparar aulas, corrigir, 

estudar, se comunicar com as pessoas talvez até no idioma que o aluno está aprendendo, a 

aula proporciona um instante de contato face a face do professor com o aluno, em um idioma 

que talvez o aluno só tenha contato naquele ambiente. Devido a esta importância, uma aula é 

pensada, planejada e estudada de acordo com as necessidades dos alunos e do que eles 

esperam encontrar. Por esta razão, um dos objetivos desta pesquisa é identificar os interesses 

dos sujeitos que estudam em uma escola de idiomas para o aprendizado da língua inglesa. O 

professor, ao ter estas informações, dá aos alunos a chance de vivenciarem situações do seu 

cotidiano, e também de se transportarem para outros lugares, outros tempos e outras pessoas. 

Este trabalho cultural pode deixar marcas profundas, as quais os alunos podem levar consigo 

por toda a sua vida. 

Em um método comunicativo, a maneira como o professor envolve o aluno, o clima 

em sala de aula e a confiança são fatores que contribuem de maneira significativa para o 

ensino e a aprendizagem da LE. Após esta estabilização de professor e aluno, o conteúdo 

entra em sala de aula. O professor apresenta aos alunos o novo conteúdo linguístico, por meio 

de diálogos ou fragmentos de conversas. O aluno começa a praticar o que aprendeu, por meio 

de ensaios e de uso da língua dentro e fora do contexto escolar. Os alunos realizam práticas, 

tais como um jogo ou um teatro em que eles desempenham funções específicas. Nesta etapa 

se busca a fluência e a proficiência do aluno. Ele pratica com os colegas, em pares ou grupos, 

e aperfeiçoa as habilidades, sendo que um aluno pode ajudar o outro primeiramente, e o 

professor intervém quando necessário. A última parte da aula é denominado pano, de acordo 

com Almeida Filho (2002, p. 31). Pano é o fechamento da aula, é o momento em que o 
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professor e o aluno verificam se os objetivos da aula foram alcançados. O professor pode 

deixar claro para os alunos o que eles aprenderam e questioná-los sobre o que foi trabalhado; 

também pode esclarecer alguma dúvida que ainda pode surgir e passar tarefas de casa.  

Pensamos que o professor também pode se questionar e se auto-avaliar neste momento, 

verificar como está a sua atuação. O professor, para trabalhar com o método comunicativo, se 

preocupa com o aluno como sujeito e agente no processo de aprendizagem de uma língua, isto 

é, trabalha com algo que faça sentido para a vida do aluno, atual e futura. Será que isto ocorre 

nas escolas de idiomas? E nas escolas regulares? Os professores agem da mesma forma nestes 

dois ambientes educacionais? Por questão de limites não discutiremos estas questões na 

presente pesquisa. 

Miccoli (apud Gimenez, 2003) realizou uma pesquisa sobre a cultura da sala de aula 

por meio de depoimentos dos alunos. A autora realizou a pesquisa com dois grupos de alunos 

e utilizou a entrevista como principal fonte de dados. Miccoli encontrou sete categorias de 

experiências em sala de aula, sendo elas divididas em experiências diretas: cognitivas, sociais 

e afetivas; e experiências indiretas: contexto, bagagem pessoal, crenças e metas. A autora teve 

como conclusão que os depoimentos de alunos contribuem para tornar o processo de ensino e 

aprendizagem mais acessível. Aquela pesquisa mostra como é importante ouvir o que o aluno 

tem a dizer e levar isto adiante, e assim realizar uma aula tendo o aluno como alguém que age 

no processo de aprendizagem.  

Outro ponto enfatizado na pesquisa de Miccoli foi que cada sala de aula é diferente, 

pois o livro pode ser o mesmo, o professor pode ser o mesmo, mas os alunos são outros e o 

contexto muda. Cada grupo de alunos traz características totalmente diferentes e isto muda a 

aula por completo. Pensamos que ao planejar a aula, o professor pensa no seu grupo, como 

cada um reage e responde ao que está sendo proposto pelo mesmo, e ao pensar em tudo isto é 

que o professor pode prever como atuar em cada contexto. Possivelmente isso pode ser 

verificável também pesquisando-se redes sociais de escolas, públicas, privadas e escolas de 

idiomas. 
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3.7.2 As Crenças de Professores a Respeito das Crenças de seus Alunos sobre Aprendizagem 

de Línguas 

 

 

Para compreender o que acontece em sala de aula é essencial entender a harmonia e 

também os conflitos que ocorrem nela. Para isso, Barcelos (apud Gimenez, 2003) realizou 

uma pesquisa sobre a crença de professores a respeito das crenças dos alunos em relação à 

aprendizagem de línguas. As ideias de professores e alunos sobre como se deve aprender 

podem ser similares ou diferentes. Barcelos observou e gravou a aula de três professores 

americanos, depois realizou uma entrevista com cada um deles e com seus alunos. A autora 

teve como base o conceito de Dewey (apud Gimenez, 2003, p. 56), que ensino e 

aprendizagem são “processos contínuos de reconstrução de experiências”. Barcelos verificou 

este conceito de ensino e aprendizagem em sua pesquisa. Cada professor da pesquisa 

interpretou as crenças de seus alunos de maneira diferente, e a autora encontrou três fontes 

sobre a origem das crenças dos professores. A primeira origem é a da experiência dos 

professores como alunos, isto é, os professores tinham como premissa que os alunos 

gostariam de aprender, por exemplo, mais gramática porque quando eles eram alunos eles 

queriam aprender mais gramática. A segunda fonte era das percepções dos professores sobre 

as ações dos alunos em sala de aula e dos seus comentários. Então, se os alunos perguntassem 

mais sobre vocabulário, o professor iria conduzir a aula dando maior ênfase ao vocabulário 

devido ao comentário dos alunos. E a terceira fonte foram as leituras teóricas dos professores 

e sua comparação com as crenças e ações dos alunos, isto é, dependendo das leituras do 

professor aliadas às ações dos alunos, o professor tinha uma crença específica. A autora 

concluiu então que na formação do professor deve-se ter um espaço para a discussão das 

crenças que o professor tem sobre aprendizagem e, assim, tornar explícita suas crenças sobre 

as crenças dos alunos. O que pode acontecer é que estas crenças podem estar erradas e elas só 

serão descobertas se forem ouvidas e discutidas.  

A pesquisa de Barcelos mostrou como as crenças de alunos e professores interferem 

nos acontecimentos de sala de aula. E, na maioria das vezes, professores e alunos não estão 

conscientes do que está acontecendo, o que pode prejudicar o ensino e a aprendizagem do 

idioma. Por meio da leitura que realizamos ponderamos que a importância da pesquisa 

mencionada foi a de trazer à tona as experiências do professor como aluno, e a de dar ouvidos 

a essas experiências e aos alunos. Nós, professores, poderíamos ouvir não somente o que é 

dito, mas também o que fica em silêncio, pois muitas vezes nossos alunos ficam em silêncio e 
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‘achamos’ que está tudo bem, porém nem sempre este silêncio indica algo neutro ou positivo, 

mas algo que precisa ser trabalhado ou modificado. Isso é verificável numa escola de 

idiomas? Não nos pronunciaremos em responder esta questão, pois a mesma não faz parte dos 

nossos objetivos. 

 

 

3.7.3 Ensino de Línguas por Competência 

 

 

O dicionário Webster (1981, p. 63) define competência como: “qualidade ou estado de 

ser funcionalmente adequado ou ter suficiente conhecimento, julgamento, habilidades ou 

força para uma determinada tarefa”. O conhecimento de uma língua estrangeira envolve o 

saber da língua e a habilidade de utilizar este saber para realizar uma tarefa, para alcançar um 

objetivo. 

Freitas (2004, p. 119) descreve que nos Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua 

Estrangeira destaca-se que a função do ensino de LE é de “desvelar os processos discursivos, 

os quais apresentam suas verdades”. Que além de se trabalhar os aspectos linguísticos, 

realiza-se um trabalho de consciência crítica da linguagem. Esta consciência crítica concebe a 

linguagem como uma prática social e o discurso como um ato de grande importância na vida 

de cada indivíduo. O que cada um implica seu discurso, quais são suas ‘verdades’ embutidas 

no discurso e como cada um revela ou esconde sua identidade em seus discursos.  

Ao se tratar de uma LE, neste caso o inglês, o discurso pode mostrar o que os alunos 

esperam do idioma, pode indicar como os alunos se sentem em relação ao idioma e ao seu 

aprendizado. O fato de conhecer estas informações pode ser imprescindível no ensino e 

aprendizagem do idioma. Por isso Freitas (2004) enfatiza a importância de se trabalhar o 

discurso em LE num mundo multicultural, por meio de uma leitura crítica. Por exemplo, ao se 

trabalhar um texto, o professor poderia utilizar dois textos sobre o mesmo assunto, mas 

destinados a grupos distintos. Freitas entende que trabalhar a consciência crítica da linguagem 

envolve o ensino de línguas na abordagem por competência. A abordagem por competência 

envolve o aprender a conhecer a o aprender a atuar, é saber relacionar os saberes com a sua 

operacionalização em situações complexas. Refletimos que o aluno ao saber utilizar o que 

está aprendendo em situações reais poderá relacionar o seu saber com a prática. 

Ensinar para a cidadania, segundo Freitas (2004, p. 120) seria “o ensinar a aprender a 

conviver, e o ensinar a aprender a ser”. O aluno pode ser ensinado a conviver, isto é, a 
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respeitar os outros e as leis, e também a ser respeitado como um cidadão, com todos os seus 

direitos. Os alunos poderiam ser ensinados em um clima multicultural, em que todos 

pudessem conhecer e respeitar a cultura dos outros. A língua inglesa permite este trabalho, 

pois por meio do estudo de uma língua pode-se trabalhar os aspectos culturais de diferentes 

regiões, países e povos. Então os alunos passam a conhecer outras culturas, as dos colegas que 

estão ao seu redor e as outras culturas que são mostradas pelo professor, pelos livros, pelas 

fontes utilizadas nas aulas de inglês. Os alunos passam a conhecer a língua pois conhecendo 

diferentes culturas, além de conhecer a língua, eles saberão em qual contexto poderão utilizá-

la ou não. O modelo ideológico do letramento é aquele que explica que as práticas de 

letramento são social e culturalmente determinadas e que elas mudam segundo o contexto. 

 Em sala de aula, nem todos os alunos concordam uns com os outros, isto é, não se 

deveria colocar um clima de aceitação como o melhor, mas sim um clima de negociação e 

discussão das diferenças e, para que isto ocorra, o professor também precisa estar disposto e 

aberto. Pensamos que o professor pode envolver o aluno a participar e ser ativo neste 

processo.  

O professor de LE, para envolver os alunos e se tornar aberto a novas ideias, se 

atualiza e busca o seu aprender, que é contínuo. Ele não pode dar sempre a mesma aula, se 

isolando do mundo e do que acontece ao seu redor. O professor pode promover a cidadania a 

partir da sua própria atuação, demonstrar por meio de seus atos o que fala para os alunos. 

Para aprofundar a relação dos atos e das falas de sujeitos a respeito de uma língua 

estrangeira fizemos uma resenha da pesquisa de Grigoletto (2005, p. 465) que analisou quais 

as representações da língua inglesa de professores brasileiros de inglês e de alunos do curso 

de Letras. A autora tinha como objetivo verificar como os professores se posicionavam em 

relação aos discursos existentes a respeito da língua inglesa e o seu ensino e aprendizagem. A 

primeira resposta dada pelos entrevistados foi a ideia de utilitarismo, tendo a língua como um 

veículo neutro que ajuda as pessoas a atingirem os seus objetivos. Adiante nesta pesquisa dois 

sujeitos se referem ao uso do inglês para o trabalho, para enviar e receber e-mails e para 

negociar com clientes. Grigoletto diz que esta ideia da língua inglesa como algo neutro, sem 

conflitos, sem ambiguidades, eleva a língua a um estado de felicidade geral, sem fronteiras e 

sem proprietários. Este discurso silencia o fato de que qualquer língua, segundo Grigoletto, é 

uma entidade cultural e política e que é marcada ideologicamente. Cumpre salientar que a 

perspectiva de análise desta autora é a Análise de Discurso francesa que problematiza 

aspectos políticos. 



38 

 

No Brasil, há a ideia de que se a população fala inglês ela deixa de fazer parte do 

terceiro mundo e entra para o mundo tido como ‘civilizado’. Verificamos que, inconsciente ou 

conscientemente a população traz consigo esta ideia, é quase um consenso que todos devem 

falar inglês. Não desmerecemos a importância da língua inglesa, muito pelo contrário, mas 

achamos que a população não está consciente a respeito do que realmente acontece se obtiver 

o conhecimento de uma LE ou não. Buscamos compreender nos dizeres dos sujeitos desta 

pesquisa o que apontam a respeito do uso da língua inglesa em seu cotidiano. 

Em oposição à celebração do inglês, outro discurso, segundo Grigolleto, feito pelos 

professores de inglês e estudantes de Letras foi o do nacionalismo, falando em defesa da 

cultura brasileira e da língua portuguesa. Todos tentam defender sua cultura, seu país e sua 

língua. Isto é algo comum de se esperar da maioria das pessoas, que defendam o que lhes fora 

ensinado, o que vivenciou e o que vive a cada dia. 

O terceiro discurso, para Grigoletto, foi o da perfeição na performance em inglês. Os 

professores demonstraram ansiedade e desejo de alcançar a perfeição, a qual é tida como 

difícil ou até mesmo impossível de ser alcançada. De acordo com Grigoletto, no Brasil há 

duas atitudes que podem representar a identidade nacional: uma é a de possuir uma identidade 

através da imitação de uma identidade estrangeira (seguindo o discurso da perfeição), ou 

tentar construir uma identidade original (uma posição baseada no discurso nacionalista). Os 

alunos tentam alcançar esta suposta ‘perfeição’, e há uma valorização de professores que 

demonstram ter esta dita ‘perfeição’. A maturidade e a experiência, tanto dos professores 

quanto dos alunos, trazem uma conscientização do fato de não ser nativo e ter sua própria 

performance na língua, isto é, cada indivíduo possui a sua maneira de falar, o seu sotaque, e 

não é por isto que ele não conseguirá se comunicar. Grigoletto (2007) escreveu um artigo 

sobre o discurso da mídia em relação ao estudo de línguas. A autora escreveu em sua 

conclusão (2007, p. 225): 

 

O discurso da mídia enfatiza o valor de mercado das línguas, o que faz 
do inglês a língua com “cotação” mais alta no mundo atual. Nesse 
mercado, obviamente, a língua portuguesa tem um valor muito menor. 
Essa maneira de significação das línguas influencia, ou, até mesmo, 
determina, o modo como somos convocados a nos relacionar com as 
línguas e é consequência, ouso dizer, do discurso midiático: as línguas 
são mercadorias, cujas características primordiais são seu valor 
relativo tanto a outras mercadorias quanto à demanda, e como 
mercadorias valem pela sua utilidade para fins imediatos. Nesse 
cômputo, o desprestígio da língua portuguesa é evidente; uma língua 
que não é suficiente nem adequada para determinadas circunstâncias. 
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Grigoletto ainda afirma que a falta de um significante nacional – ou a falta de um pai 

simbólico - aparenta estar operando nas enunciações que estão dentro do discurso de 

fascinação e paixão pela língua inglesa. A população brasileira está em busca de algo para 

preencher este vazio, esta falta de um símbolo nacional. A língua inglesa, para algumas 

pessoas, apresenta-se como uma esperança de progresso, de mundo globalizado, a qual atrai 

com promessas de um futuro melhor.  

Muitas foram as influências que formaram as ideias e os discursos dos professores de 

inglês e estudantes de Letras entrevistados por Grigoletto, tais como o conteúdo e a 

metodologia dos livros-texto de inglês, as aulas de língua inglesa, os cursos para professores, 

entre outros, além do contexto social, cultural e político em que o professor está inserido. 

Pensamos que os professores, ao estarem cientes a respeito do que pensam e ao discutirem 

estas questões, abrem novas possibilidades de discursos e ações e, assim, trabalham a favor do 

aluno e de seu aprendizado. 

 

 

3.8 A Língua Inglesa: uma competência em Educação 

 

 

O termo competência apareceu na língua francesa no final do século XV e desde então 

tem sido discutido e estudado (DOLZ; OLLAGNIER, 2004). O termo como hoje entendido 

foi abordado na problemática do ensino da segunda língua. Na obra fundadora dessa corrente, 

Hymes (1973/1991) afirmou que não existia uma competência sintática ideal, suficiente para 

desenvolver um domínio funcional da linguagem. Para Hymes (apud Dolz & Ollagnier, 2004, 

p. 34) este domínio envolve a capacidade de adaptar as produções da linguagem aos 

mecanismos de comunicação e às propriedades do contexto, e essas capacidades 

necessariamente são objeto de uma aprendizagem social. Bortoni-Ricardo (2004) diferencia 

os termos de competência lingüística e competência comunicativa. Para definir competência 

linguísitica, Bortoni-Ricardo (2004, p. 71-72) utiliza os trabalhos de Chomsky que propõe que 

a “competência linguística é uma abstração comum a uma comunidade de fala e ainda 

acrescenta a noção de conjunto de regras capazes de gerar sentenças bem-formadas dentro da 

língua”. E para definir competência comunicativa Bortoni-Ricardo(2004, p. 72) se baseia em 

Dell Hymes, que define esta competência como “aquela que o falante tem de conhecer as 

normas sociais que definem a adequação da fala”. Hymes propõe que o ensino de línguas vise 

às competências de comunicação, as quais se dividem em narrativa, conversacional, retórica, 
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produtiva, receptiva, etc. Hymes envolve o ensino da língua com a função social, com o 

contexto em que está sendo utilizada. A língua não pode ser vista como algo 

descontextualizado, mas sim dentro de uma situação, de uma esfera, com os seus participantes 

desenvolvendo suas capacidades. 

Nos anos de 1990, o termo competência volta a ser discutido; mas, segundo Dolz & 

Ollagnier (2004), com uma ligação ao trabalho e à formação profissional no âmbito de um 

movimento de contestação da lógica das qualificações. Esta concepção surgiu, pois os 

conhecimentos certificados não eram suficientes para preparar os profissionais, vindo a 

necessidade das competências. As competências instruem os alunos a respeito das 

capacidades mais gerais e flexíveis, que permitam enfrentar as tarefas impostas pelo mercado 

de trabalho e tomar decisões adequadas em situações de dificuldade. As competências são 

trabalhadas em situações em que é exigido certo desempenho em uma determinada prática. 

O ensino de uma LE pode ser considerado uma competência e dentro da língua várias 

são as competências a serem trabalhadas. A competência escrita, por exemplo, é muito útil em 

situações de envio e recebimento de e-mails no trabalho e na vida pessoal. Outro exemplo é a 

competência comunicativa, introduzida por Hymes, que permite que uma pessoa se 

comunique oralmente com a outra e consiga alcançar seus objetivos com sucesso, por 

exemplo, fazer negócios com uma empresa do mercado externo. Cada situação requer uma 

competência diferente, cada acontecimento social demanda uma atuação diferenciada. Para 

aprofundar este tópico vamos passar a discutir a função social do ensino. 

 

 

3.8.1 A Função Social Do Ensino 

 

 

“Os processos de ensinar e de aprender são realizados por meio de esforços 

educacionais. O que justifica esses esforços educacionais e a valorização de determinadas 

aprendizagens acima de outras é o seu valor a longo prazo e uma capacitação profissional” 

(ZABALA, 1998, p. 27). Zabala propõe a reflexão dos educadores a respeito do papel da 

educação escolar; se a educação tem como objetivo o valor a longo prazo e a capacitação 

profissional ou se cumpre outras funções. Professores e alunos têm seus pensamentos e ideias 

quanto ao que querem em relação à aprendizagem e ao ensino, eles se preocupam com o 

futuro em relação ao que estão aprendendo e ensinando, e também com a profissão, se o que 

estão aprendendo ou ensinando será utilizado na futura profissão do aluno. 
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Para Zabala (1998), uma maneira de determinar os objetivos da educação seria 

relacioná-la às capacidades que se pretende trabalhar com os alunos. Coll (1986) agrupa as 

capacidades em cognitivas ou intelectuais, motoras, de equilíbrio e autonomia pessoal 

(afetivas), de relação interpessoal e de inserção e atuação social. A partir destas capacidades é 

que se discute por quais o sistema educacional deve ser responsável. Zabala (1998) afirma 

que, até então, se prioriza as capacidades cognitivas. O autor afirma que educar “quer dizer 

formar cidadãos e cidadãs, que não estão parcelados em compartimentos estanques, em 

capacidades isoladas”. O sistema educacional pode oferecer as mais variadas experiências 

para os alunos, e ser fonte de ensino e aprendizagem em todos os âmbitos da vida.  

Refletimos a respeito da educação ligada à LE, que pode oferecer o ensino e a 

aprendizagem de um sistema envolvendo todas as capacidades que foram citadas por Coll. 

Porém isto demanda que a escola e o professor estejam preparados e abertos e ainda, o aluno 

também precisa participar ativamente deste processo. E todo este processo envolve uma 

análise profunda quanto às condições dos alunos perante a sociedade e também quanto à 

sociedade em que irão viver. A partir desta discussão consideramos que uma reflexão sobre os 

conteúdos de aprendizagem torna-se necessária. 

 

 

3.8.2 Os Conteúdos de Aprendizagem   

 

 

O ponto de partida do ensino e da aprendizagem é a determinação das finalidades ou 

objetivos da educação. Após a definição dos objetivos, Zabala (1998) acrescenta que é 

necessário refletir a respeito do “quê ensinar?”. Para Zabala (1998, p. 30) o conteúdo precisa 

ser entendido como: “tudo quanto se tem que aprender para alcançar determinados objetivos 

que não apenas abrangem as capacidades cognitivas, como também incluem as demais 

capacidades”. Os conteúdos de aprendizagem deveriam incluir todas as experiências que os 

alunos podem vivenciar na prática, por exemplo, a interação familiar, a ida ao supermercado, 

uma futura entrevista de emprego, etc. Os conteúdos são mais amplos do que as disciplinas 

cognitivas, vão além da sala de aula. Para Zabala, este é o chamado currículo oculto, que não 

aparece nos planos de ensino. 

Coll (apud Zabala, 1998) classifica a diversidade de conteúdos em conceituais (‘o que 

se deve saber’), procedimentais (‘o que se deve saber fazer’) e atitudinais (‘como se deve 

ser’). Dependendo do nível de escolarização há uma diferença do ensino destes conteúdos. 
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Por exemplo, na educação infantil, ensina-se mais os conteúdos procedimentais e atitudinais 

do que os conceituais e, conforme ocorre o avanço do nível escolar, este peso dos conteúdos 

vai se modificando na escola regular (ZABALA, 1998).  

Nas aulas de inglês de um curso de idiomas, os conteúdos são trabalhados de maneira 

similar ao que Coll classificou. Nos livros didáticos das crianças, por exemplo, trabalham-se 

conteúdos procedimentais (tais como projetos a respeito de como reciclar o lixo) e atitudinais, 

por meio de personagens que mostram como vivem e convivem com os pais, amigos, 

professores e na sociedade em geral. Conforme a idade avança, os livros passam a colocar as 

regras gramaticais da língua, como utilizar o que foi aprendido em frases. As crianças não 

aprendem apenas a LE, mas aprendem a como atuar em sociedade, sobre as condições do 

meio ambiente, brincam e se divertem ao mesmo tempo em que estudam o idioma. Porém 

cada grupo apresenta suas características e interesses próprios.  

A atuação de um professor em sala de aula mostra o que aquele profissional tem como 

concepção de ensino e de aprendizagem, ele pode estar ciente ou não disto. A maneira como 

cada aluno aprende difere. Zabala (1998, p. 34) explana sobre a aprendizagem: 

 

[...] as aprendizagens dependem das características singulares da cada 
um dos aprendizes; correspondem, em grande parte, às experiências 
que cada um viveu desde o nascimento; a forma como se aprende e o 
ritmo da aprendizagem varia segundo as capacidades, motivações e 
interesses de cada um dos meninos e meninas; enfim, a maneira e a 
forma como se produzem as aprendizagens são o resultado de 
processos que sempre são singulares e pessoais. São acordos ou 
conclusões, que todos nós, educadores, constatamos em nossa prática 
e que, diríamos, praticamente são senso comum. Deles decorre um 
enfoque pedagógico que deve observar a atenção à diversidade dos 
alunos como eixo estruturador. Usamos esta interpretação dos 
processos de aprendizagem em alguns casos, mas a esquecemos em 
muitas outras ocasiões. 

  

A diversidade é algo presente nas salas de aula e, se o professor souber reconhecer e 

trabalhar com a diversidade que encontra, seu trabalho está no caminho dos objetivos da 

educação. Em uma sala de LI, cada aluno traz suas experiências, necessidades, interesses e 

expectativas. O professor pode se deparar com situações diversas e saber trabalhar com elas é 

um fator importante na construção de um profissional consciente e preparado para alcançar o 

seu objetivo, que neste caso é o ensino e a aprendizagem da LI. Mesmo dentro de um grupo 

com o mesmo nível de conhecimento as diferenças são encontradas. Cada um busca e espera 

algo específico. Muitas são as expectativas em relação ao idioma, ao que ele pode trazer de 

cultura, de conhecimento, de melhoria de vida. Para alcançar tantos objetivos, tantas 
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expectativas e tantos sonhos, o professor precisa pelo menos conhecer cada aluno e sua 

história.  

 

 

3.9 O ensino de Língua Estrangeira (Inglês) no Brasil 

 

  

 Ao pesquisarmos o ensino de LE no Brasil, encontramos um artigo de Campani (2006) 

que foi esclarecedor no sentido de entender o que acontece no Brasil em relação ao ensino de 

LE nas escolas e nos cursos de idiomas, por isso fizemos uma resenha deste artigo. Campani 

inicia o artigo mencionando que Moita Lopes ao dedicar-se ao estudo de Línguística Aplicada 

na área de LE no Brasil, aponta um crescimento considerável nos últimos trinta anos e afirma 

que muito desse desenvolvimento deve-se à criação dos Programas de Pós-Graduação no país 

e, intrinsecamente ao desenvolvimento de pesquisas que tomam como temática a área de 

ensino ou leitura em LE. Outros fatores que evidenciam muitas diferenças entre o passado e o 

presente são a criação de associações de professores, a organização de vários eventos 

científicos, o aparecimento de importantes revistas especializadas, bem como a criação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e do Projeto Nacional de Ensino de Inglês Instrumental. 

Porém Campani (2006, p.203), questiona se as questões apontadas por Moita Lopes estão 

voltadas para a sala de aula formal (pública ou privada) e ainda complementa o 

questionamento indagando se os avanços na LE não se restringem ao ambiente dos cursos 

livres de idiomas, a que uma pequena parcela da população tem acesso. Segundo Campani 

(2006, p. 204) o ensino da Língua Materna e da LE “parece centrar-se em regras gramaticais, 

com textos descontextualizados, servindo apenas como pretexto para a prescrição e não para a 

interação”. Campani se posiciona em relação ao ensino de LE nas escolas regulares e nas 

escolas de idiomas, e questiona se o crescimento da LE que ocorreu no Brasil, ocorreu apenas 

nas escolas de idiomas. Para Campani (2006) um trabalho importante na área de LE (Inglês) 

no Brasil foi o de Scaramucci (apud Campani, 2006) que estudou o efeito retroativo dos 

exames vestibulares da UNICAMP em uma escola pública de Campinas, visando retratar 

como as orientações da Universidade foram, de fato, interpretadas e trabalhadas em uma sala 

de aula pelo professor pesquisado. Na realidade estudada, o contexto das aulas girava em 

torno de tradução de textos e explicação de regras e exercícios gramaticais. A visão 

predominante foi de gramática tradicional, sem nenhuma explicação dentro dos textos. A 

interação aluno-texto não ocorreu e a interação professor-aluno também foi dificultada. 
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Embora os resultados desse estudo possam ser considerados limitados por se restringirem à 

realidade específica de uma escola ele se torna significativo na medida em que corrobora 

outros resultados de outros trabalhos que têm como tema o ensino de LI em escolas brasileiras 

(assim como os trabalhos de Freitas; Feliz; Rolim; apud Campani, 2006). O trabalho de 

Cristovão (apud Campani, 2006) também foi mencionado por Campani. Foi pesquisado a 

transposição didática dos Parâmetros Curriculares Nacionais –LE à sala de aula. Segundo a 

autora o documento critica essa tendência de se organizarem os conteúdos de forma 

simplificada, com textos descontextualizados e com exercícios de gramática, de simples 

tradução ou repetição ou cópia. Porém Cristóvão afirma que não se espera que a ação do 

professor mude pela simples leitura do documento. 

 Para Campani (2006) é necessária uma reflexão sobre aspectos que extrapolam os 

limites das dicsussões teóricas e acadêmicas e que se ligam à história e à sociologia da 

educação brasileira. Matêncio (apud Campani, 2006) resgata as condições de formação e 

trabalho dos professores e da chegada da classe popular à escola. Matêncio critica a situação 

de atraso do Brasil em relação ao que a sociedade tem cobrado da formação educacional e o 

que ela oferece dentro desse contexto. Cristóvão afirma e necessidade do envolvimento de 

todos os participantes do sistema escolar e não apenas dos professores. 

 Já nos cursos livres de idiomas a realidade é outra. Conforme Moita Lopes (apud 

Campani, 2006) enquanto as Línguas Estrangeiras foram desvalorizadas nos currículos 

formais, as redes de cursos livres aumentaram maciçamente. Para Campani (2006) a escola de 

idiomas é um lugar com apoio financeiro e pedagógico e que não se baseia em medidas 

quantitativas (quantos passaram no vestibular), mas se preocupa com a questão lingüística e 

qualitativa, onde os professores recebem treinamento contínuo e os alunos parecem ter 

contato com horas efetivas de interação. Em meados das décadas de 70 e 80, surgiu a 

abordagem comunicativa que questionava o método tradicional e o audiolingual. Ao se fazer 

uma análise dos livros didáticos dessas instituições verifica-se como as propostas enfatizam 

tarefas interativas. Campani (2006, p. 213) ainda cita a função das escolas regulares de educar 

e disciplinar, diferente das escolas de idiomas, em que esta função não é primordial, o 

ambiente é propício para se colocar em prática os aportes da abordagem sociointeracional.  

 Para Moita Lopes (apud Campani, 2006) “a qualidade do ensino de LE na escola deixa 

a desejar, principalmente por não ser pensado a partir da função social da LE no Brasil. 

Entretanto, é responsabilidade dos especialistas da área tornar a LE possível de ser aprendida 

no contexto da escola...”. Para Moita Lopes só recentemente a justificativa social para a 

presença do inglês nos currículos tem sido discutida pelas pessoas envolvidas no ensino. 
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Celani (apud Campani, 2006, p. 217) aponta os objetivos como prioritários no ensino de uma 

LE: “os objetivos realistas devem decorrer, da função social da língua estrangeira em relação 

aos alunos em questão, do papel da língua estrangeira na construção da cidadania, do papel da 

língua estrangeira como parte integrante da formação global do indivíduo”. A partir da 

resenha realizada sobre a pesquisa de Campani encontramos alguns fatores a respeito do 

ensino de LE no Brasil e algumas diferenças entre o ensino de línguas das escolas regulares e 

das escolas de idiomas. Podemos verificar o que foi estudado em nossa realidade, o discurso 

que a sociedade utiliza sobre não aprender um idioma na escola regular se repete e a sugestão 

de Celani a respeito dos objetivos ao se aprender um idioma vem acrescentar o que já foi 

mencionado anteriormente nesta pesquisa a respeito dos objetivos da educação. Para dar 

continuidade à presente pesquisa passamos a realizar a análise das falas dos sujeitos 

entrevistados. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE REGISTROS DA PESQUISA 

 

 

 Esta dissertação tem como objetivo compreender, por meio dos estudos do letramento,  

as práticas que os sujeitos de uma escola de idiomas da cidade de Blumenau apontam a 

respeito da língua inglesa no seu cotidiano. Para a melhor compreensão deste capítulo é 

necessário retomar alguns pontos já descritos no capítulo introdutório para que o leitor 

entenda quais são os focos dos dizeres de cada aluno. 

Do capítulo introdutório resgatamos os objetivos específicos da presente pesquisa: 

identificar e analisar as práticas de letramento em Língua Inglesa apontadas pelos sujeitos de 

uma escola de idiomas e identificar os interesses dos sujeitos de uma escola de idiomas para o 

aprendizado da Língua Inglesa. 

Para alcançar estes objetivos foi realizada então uma entrevista com alunos de 

diferentes níveis e idades. As entrevistas foram realizadas nos meses de setembro, outubro e 

novembro de 2009. O tópico-guia foi: Você utiliza o inglês em seu cotidiano? A partir daí 

novas indagações eram realizadas, tais como: Há quanto tempo você estuda inglês? Qual a 

importância do inglês na sua vida? Qual o motivo que o levou a estudar inglês? De acordo 

com as entrevistas, cinco alunos foram selecionados para compor o corpus da pesquisa.  

Com o intuito de realizar a análise dos sentidos dos sujeitos, agrupamos e 

organizamos alguns eventos apontados nos dizeres dos mesmos. A análise foi dividida da 

seguinte maneira: a LI para diferentes interações de acordo com Clark (1996), Soares (1998) e 

Celce-Murcia (2001); a LI como evento de letramento que envolve a necessidade para 

Oliveira (1995) e Grigoletto (2007); a LI para exigências profissionais, segundo Kleiman 

(1995); a LI para o lazer e o turismo, de acordo com Omaggio (1986) e Giroux (1995); a LI 

como horizonte de ampliação cultural, segundo Bex (2004). Os autores Kleiman (1995), 

Soares (1998) e Oliveira (1995) foram selecionados previamente por ser referência constante 

em suas respectivas áreas. Os autores Clark (1996), Grigoletto (2007), Omaggio (1986), 

Giroux (1995) e Bex (2004) foram selecionados no decorrer desta pesquisa pois eram citados 

em artigos e dissertações que foram utilizadas no aporte teórico.   
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4.1 A LÍNGUA INGLESA PARA DIFERENTES INTERAÇÕES 

 

  

A aprendizagem de uma LE envolve quatro habilidades: a fala, a leitura, a escrita e a 

prática auditiva de acordo com Celce-Murcia (2001) além do conhecimento de vocabulário e 

gramática. Todas as habilidades têm a sua importância e relevância em determinados 

acontecimentos e contextos. Dependendo do momento, uma pessoa pode utilizar uma ou outra 

habilidade, ou todas ao mesmo tempo. Cada pessoa desenvolve essas habilidades de maneira 

diferente, e também cada uma apresenta uma necessidade diferente.  

O ensino de línguas passou por algumas transformações ao longo dos anos. Na língua 

portuguesa como língua materna, Soares (1998) argumenta que nos anos de 1950 e 1960 a 

preocupação era com o ensino das normas, das gramáticas, pois somente as pessoas da 

camada privilegiada da sociedade tinham acesso à escola, e estas pessoas tinham interesse em 

falar e escrever utilizando a língua padrão. Somente a partir dos anos 60, de acordo com 

Soares (1998), é que o foco na gramática começa a declinar e dar espaço para a comunicação 

e expressão do indivíduo. Nos anos de 1990 novas discussões sobre a língua materna 

começam a ocorrer e a língua passou a ser concebida como enunciação que acontece em meio 

social e o aluno é tido como sujeito ativo na comunicação. Na LI esta transformação também 

ocorreu, e a comunicação para interação passa a ser o foco de ensino da LI. 

 A comunicação para interação é o ato que ocorre dentro de um cenário linguístico. 

Para Clark (1996), cenários linguísticos são os lugares ou arenas onde as pessoas realizam 

atividades com a língua. Neste cenário estão o falante e o destinatário. Eles agem dependendo 

um do outro, pois se um for independente do outro, a comunicação não se realiza com 

sucesso. Um deve agir em conjunto com o outro, por exemplo, o falante deve tentar dizer o 

que quer e o ouvinte deverá entender o que foi dito. Dentro de uma mesma cultura o sucesso 

na comunicação fica mais fácil de ser alcançado, porém em culturas diferentes o cenário 

linguístico é mais difícil e a preparação de ambos, falante e destinatário, precisa ser elaborada 

e pensada de acordo com a cultura do outro. A comunicação, nos exemplos dados acima, 

trata-se da habilidade de falar e ouvir em uma interação. 

 A interação em uma perspectiva de leitura e escrita envolve o leitor e o escritor. Nesta 

perspectiva, alguns fatores estão envolvidos, tais como a capacidade de escrever de maneira 

correta, saber como se escreve as palavras na língua em questão e como se formam as frases 

para que o leitor as compreenda. Cabe ao leitor também conhecer a escrita das palavras e 

compreender o que o escritor quis dizer com aquelas frases e palavras, sendo a interpretação 
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do leitor de fundamental importância. Neste caso um depende do outro, assim como na 

interação oral.  

Na análise das falas dos sujeitos entrevistados, o aluno J de dezesseis anos de idade, 

estudante de uma escola particular do segundo ano do ensino médio, ao falar sobre a 

utilização do inglês em seu cotidiano respondeu da seguinte maneira:  

 

J: normalmente como no colégio nós recebemos muitos intercambistas ‘nós temos que (+)  

como eles não falam muito bem a língua portuguesa’ nós temos que usar o inglês para nos 

comunicarmos com eles. 

 

Para o aluno J a utilização do inglês no seu cotidiano é para interação com colegas 

estrangeiros. A idéia que o aluno J tem de tentar se comunicar com pessoas de outros países 

que não falam a língua portuguesa mostra uma atitude que vai além do seu discurso, algo que 

mostra como ele se porta diante de contextos mais amplos do que a utilização de uma LE na 

escola, mas também de seus valores, de ser anfitrião, de querer se comunicar. O discurso e os 

seus silêncios podem revelar as características pessoais e sociais de cada indivíduo, de 

contextos que estão além de suas palavras, neste caso de como o aluno se posiciona em 

relação aos outros que não falam sua língua materna. O aluno J participa de um evento de 

letramento que envolve uma interação com um falante de uma língua estrangeira e que requer 

uma participação tanto dele quanto do visitante da escola, em que ambos estão em um cenário 

lingüístico em que interpretam um ao outro e se expressam para conseguir se comunicar.  

O aluno J sinaliza em seus dizeres, um evento de letramento de interação com 

estrangeiros, em que o seu papel é o de anfitrião, que está recebendo alguém de outro país, 

com outra cultura. Ele, como anfitrião, deve receber bem o seu visitante e a maneira que o 

aluno J encontrou de fazer com que isto aconteça é a de se comunicar com o visitante em 

inglês e de se aproximar dele.  

O aluno T, de oito anos de idade, que está na segunda série (terceiro ano) do ensino 

fundamental de uma escola particular, ao responder se o inglês é importante para a sua vida 

disse:  

 

T: é:: pra mim é muito importante’ é uma língua que’ algumas pessoas têm que saber pra 

pra’ pras pessoas de lá’ que nem na Disney é tudo inglês não dá pra se comunicar daí só 

saber falar português. 
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O aluno T também menciona o fato de se comunicar em inglês, e para ele 

especificamente de se comunicar com as pessoas da Disney, que é um destino de viagens de 

crianças e adolescentes. Este aluno tem oito anos de idade e já viajou para a Disney, e sabe 

que na Disney as pessoas não falam português e, sim, inglês. Em ambas as falas os alunos 

indicam que a comunicação é utilizada dentro de um contexto, mostram a prática social de 

uma LE. O modelo ideológico do letramento é aquele que envolve as práticas de letramento 

como social e culturalmente determinadas, de acordo com Street (1995). Os alunos J e T ao 

interagirem com pessoas de diferentes países e culturas estão provocando transformações 

tanto para si mesmos quanto para os outros com quem estão em contato. Suas ideias e pré-

conceitos, a respeito daquele país ou daquelas pessoas, podem ser alteradas ou não após uma 

conversa com as mesmas, o que pode promover as transformações mencionadas por Soares.  

Ao analisar os dizeres de T, ele utiliza o inglês para se comunicar com determinadas 

finalidades, ou necessidades. Savignon (apud Celce-Murcia, 2001, p. 19-20) classificou como 

um componente de um currículo comunicativo a língua para um propósito, em que se utiliza o 

inglês para objetivos de comunicação real e imediata. Na situação mencionada pelo aluno T, 

ele utiliza o inglês para se comunicar na Disney, visto que o mesmo já visitou este local, o que 

exige dele a comunicação real e imediata para que possa realizar as atividades que desejar, 

para que possa brincar e desenvolver os seus propósitos no parque de diversões. 

Outra fala que apresenta a interação foi expressa pela aluna S, estilista de moda de 

vinte e seis anos, ao responder sobre a utilização do inglês: 

 

S: é’ principalmente pro trabalho’ eu faço muita pesquisa de moda em sites internacionais e’ 

viajo também é:: pra fora do país’ pra tipo geralmente pra países que falam língua inglesa  

 

Ao dizer que viaja para países que falam a LI, presumimos que a aluna S utiliza a 

língua para se comunicar e assim realizar as atividades básicas, tais como comprar produtos, 

instalar-se em um hotel, comer, entre outras. A aluna utiliza a língua para práticas de 

letramento, que envolvem eventos do tipo cultural e social. 

A prática que a aluna S mostra é a prática do trabalho e de situações de viagem, sendo 

que seus dizeres apontam este sentido. A finalidade e o contexto de cada prática guiam a 

utilização da linguagem de cada indivíduo. A comunicação para a aluna S é empregada em 

uma exigência profissional. Johns e Machado (apud Celce-Murcia, 2001), explanaram sobre o 

inglês para propósitos específicos, e o dividiram em inglês para propósitos acadêmicos e 

inglês para propósitos ocupacionais, em que o último é o caso da aluna S, a qual utiliza o 
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idioma para fins profissionais. A aluna S, entrevistada nesta pesquisa, utiliza o inglês na sua 

profissão com o objetivo de fazer pesquisas e viajar a trabalho. 

Outro sujeito entrevistado, que levantou a questão da interação, foi a aluna JA; neste 

caso identificamos a aluna com as duas primeiras letras do seu nome, pois a letra J já foi 

utilizada para outro sujeito: 

 

JA : quando eu falo com alguém que eu sei que fala alguma coisa eu até arrisco algumas 

coisinhas  

 

A aluna diz que ‘arrisca’ se comunicar com pessoas que falam a língua, mas enfatiza 

que está estudando o idioma há pouco tempo e ainda não sabe o suficiente para falar bem. 

Neste caso, a aluna fala sobre a comunicação em inglês, pois para ela a comunicação parece 

ser uma habilidade que é utilizada em seu cotidiano. Apesar do pouco conhecimento, que 

neste caso da aluna é uma dimensão mais individual do letramento, ela tenta se comunicar 

com outras pessoas dentro das suas limitações, o que mostra a perspectiva da aluna de se 

comunicar e partir para uma dimensão social do letramento. As dimensões do letramento, 

individual e social, nesta pesquisa foram mencionadas anteriormente de acordo com Soares. 

Para Soares (1998) a dimensão individual é um atributo pessoal; já, a dimensão social, parte 

do princípio que ocorre a utilização do que o aluno aprendeu perante a sociedade, tal como o 

uso com a família, no trabalho, entre amigos e que isto promova uma transformação ou 

conseqüência. 

Esta utilização na sociedade aponta para a competência que o indivíduo tem de se 

comunicar. Hymes (1986) se baseou em Noam Chomsky (1965 apud Bortoni-Ricardo, 2004) 

ao descrever a competência comunicativa. De acordo com Hymes (1986, apud Bortoni-

Ricardo, 2004) a competência comunicativa é o conhecimento que as pessoas têm quando elas 

se comunicam. A competência comunicativa permite saber quando uma fala é apropriada ou 

não em determinada situação. Hymes (1986) explica que para falar uma língua corretamente 

não é suficiente apenas aprender o vocabulário e a gramática, mas também o contexto em que 

as palavras são usadas. O modelo de fala, para Hymes (1986) envolve os seguintes aspectos: o 

local, o tempo e a cena; os participantes; os objetivos e propósitos; a sequência dos atos (a 

ordem dos eventos); o tom e a maneira em que ocorrem as falas; a forma e o estilo da fala; as 

normas (o que é socialmente aceitável); e o gênero (o tipo de fala utilizada). 

A interação foi encontrada na fala de quatro sujeitos entre cinco entrevistados desta 

pesquisa. Mas um dos sujeitos se referiu à comunicação escrita, que foi o aluno F, engenheiro 
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de vinte e sete anos de idade que, ao ser questionado sobre a utilização do inglês em seu 

cotidiano, respondeu: 

 

F: pra enviar e receber e-mails de (+) especificações técnicas’ normas internacionais’ 

 

 O sujeito F utiliza a LI para enviar e receber e-mails de especificações técnicas, ele 

necessita da comunicação escrita para alcançar seus objetivos no trabalho e, especificamente, 

precisa do conhecimento de termos técnicos referentes à sua área para conseguir escrever e 

compreender os e-mails que escreve ou recebe. O enfoque deste sujeito foram as exigências 

do trabalho, os letramentos exigidos no trabalho, sendo que as habilidades que ele requer são 

diferentes das mencionadas pelos demais sujeitos.  

 

 

4.2 A LÍNGUA INGLESA COMO EVENTO DE LETRAMENTO 

 

 

A necessidade de saber uma LE é um fator que está empregado em determinadas 

culturas. Oliveira (apud Kleiman, 1995), já mencionado anteriormente, explicita a condição 

do indivíduo ‘pouco letrado’ em uma sociedade, o indivíduo que não tem um conhecimento 

que para aquela sociedade é importante, e que pode ser excluído de alguma maneira. O fato de 

saber uma LE é importante, porém não garante nada. Luke (1992-1993) explicita esta mesma 

ideia: “Mas ter altos níveis letramento não necessariamente leva à empregabilidade, poder ou 

riqueza – para indivíduos ou para a nação.” Por meio das falas de alguns sujeitos da pesquisa 

encontramos este sentido da necessidade de saber uma LE em um evento de letramento. 

O aluno J mostrou isto na seguinte fala: 

 

J: nós temos que usar o inglês para nos comunicarmos com eles 

 

O aluno utilizou ‘nós temos que’, já que os outros não sabem português, isto é, pessoas 

de outros países que não sabem o português, no caso deste sujeito estas pessoas são os 

intercambistas, ele sinaliza que o grupo dele precisa saber o inglês para conseguir se 

comunicar com tais pessoas. O sujeito participa de um evento de letramento em que ele 

necessita da língua inglesa para se comunicar com estrangeiros. 
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Por meio da conclusão de Grigoletto (2007, p. 225) que “o discurso da mídia enfatiza 

o valor das línguas, o que faz do inglês a língua com “cotação” mais alta no mundo atual” 

fazemos uma ligação com a fala de J, em que ele cita o fato de ter que se comunicar em 

inglês, pois a língua portuguesa, que não é falada pelas pessoas que vêm ao Brasil, é tida, 

como uma língua que não é adequada e suficiente para certas situações. Para a situação do 

aluno J, o português não é adequado, ele deve falar o inglês que lhe permite a comunicação 

com pessoas de outros países. 

O aluno T também expressou esta mesma idéia de ter a necessidade de saber uma LE 

em um evento de letramento na fala: 

 

T: algumas pessoas têm que saber pra pra’ pras pessoas de lá’ que nem na Disney é tudo 

inglês não dá pra se comunicar daí só saber falar português 

 

Ele também utiliza o ‘tem que’ para mostrar sua ideia que as pessoas têm que saber 

inglês já que na Disney não se fala português. O fato de ter que saber é algo culturalmente 

estabelecido. A idéia de necessidade, para os alunos entrevistados, é um fator que os mesmos 

trazem de seu convívio familiar, do convívio com os amigos e professores, de suas 

experiências anteriores, da região onde vivem e das informações a que têm acesso através da 

mídia. Eles têm que saber a língua para se comunicar com as pessoas que não sabem o 

português. No estado da arte a pesquisa de Sampaio (2009) teve como conclusão que os 

sujeitos daquela pesquisa sinalizam compreender a hegemonia da LI e não parecem reagir 

negativamente a isso, pois para aqueles sujeitos a LI traz contribuições para suas realizações 

pessoais, para o uso da língua e para qualificações profissionais para o futuro. Eles também 

sinalizam esta ideia da necessidade de ter que saber a LI para atingir seus objetivos. 

O aluno T considera a língua como um evento social. A LI está associada às suas 

possíveis ações, é uma construção de ações com a linguagem, que neste caso ele irá utilizar na 

Disney. Clark (1996, p. 3) descreve que é uma ação conjunta dos falantes e ouvintes 

desempenhando suas ações individuais em coordenação e em conjunto. O aluno T, ao viajar, 

tem que desempenhar funções e se comunicar da maneira que se ajuste às situações que 

estiver vivenciando, para que seja compreendido quando estiver falando, e para que possa 

compreender o que o outro está falando quando for ouvinte, sempre dentro do contexto e da 

cultura em que está inserido. O evento mencionado por T envolve o viajar para a Disney e ter 

condições de se comunicar com as pessoas que ele vai encontrar, ou que já encontrou lá. 
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As falas dos sujeitos J e T, que expressam a necessidade de falar a LI para se 

comunicar em um evento de letramento com pessoas que não são do Brasil, demonstram a 

ascensão da LI. De acordo com Gimenez, Serafim, Salles e Alonso (2006, p. 251- 252) o que 

ocorre é o seguinte:  

 

A ascensão da língua inglesa ao status de língua franca, usada 
internacionalmente como meio de comunicação principalmente entre 
falantes não-nativos, tem trazido inúmeras implicações para seu 
ensino nas escolas. Frequentemente associada à melhoria de condições 
competitivas no mercado de trabalho, a língua inglesa atrai a atenção 
dos jornais e revistas de grande circulação no país, trazendo a visão da 
classe média sobre a importância de conhecê-la. São exemplos 
coberturas da revista Veja e jornais como Folha de São Paulo, que têm 
abordado, especialmente nos últimos dois anos, questões relativas a 
melhores condições para esse aprendizado e a importância dessa 
língua no mercado de trabalho.  

 

Os alunos J e T são de classe média e trazem esta ideia mencionada pelos autores 

acima, que os jornais e revistas de grande circulação no país trazem a visão da classe média 

sobre a importância de saber a LI. Os autores ainda referem-se ao fato da importância do 

inglês no mercado de trabalho. Esta ideia, discutida nesta pesquisa, é um fator de destaque, 

pois influencia a procura das pessoas por um curso de idiomas para aprender uma segunda 

língua, neste caso a LI. As condições competitivas do mercado de trabalho fazem com que as 

pessoas que não conhecem uma segunda língua tornem-se marginalizadas e não possam 

sequer se candidatar a uma vaga de emprego. Uma segunda língua tornou-se um requisito 

básico e a obrigação de saber uma língua estrangeira, em especial a LI, a qual está presente 

nos jornais, nas revistas, e nas falas das pessoas de nossa sociedade.  

 

 

4.3 A LÍNGUA INGLESA PARA EXIGÊNCIAS PROFISSIONAIS 

 

 

O mercado de trabalho exige diferentes habilidades e conhecimentos. As exigências 

são fatores que impulsionam as pessoas a buscarem certos conhecimentos que são o mínimo 

para que as mesmas consigam melhorar sua condição de vida e de trabalho. Crianças, jovens e 

adultos se preparam para atender todas as necessidades do mercado de trabalho. Estas podem 

ser para o presente momento ou para o futuro. Encontramos em alguns sujeitos esta 

necessidade de aprender a LI para exigências profissionais. 
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Começamos mostrando isto na fala da aluna S, que estuda inglês há quatro anos. Ao 

ser entrevistada sobre a utilização do inglês no seu cotidiano, respondeu da seguinte maneira:  

 

S: é’ principalmente pro trabalho’ eu faço muita pesquisa de moda em sites internacionais  

 

Outro aluno entrevistado que respondeu com o mesmo intuito foi o aluno F, que tem 

vinte e sete anos, é engenheiro e estuda inglês em escola de idiomas por seis anos.  Ao falar 

sobre a utilização do inglês, o aluno respondeu que utilizava no trabalho e complementou: 

 

F: normalmente pra receber clientes’ já que a empresa trabalha com clientes éh:: do 

mercado externo né’ fora do Brasil (+) pra enviar e receber e-mails de (+) especificações 

técnicas’ normas internacionais’ é discussão técnica com o cliente sobre produtos’ serviços’ 

e éh:: informações em geral que vão auxiliar nos processos e de fabricação do nosso (tipo) 

de produto. 

 

Ao tratar de alunos com necessidades específicas, como os dois mencionados acima, 

refletimos que existe a importância de reconhecer que uma abordagem etnográfica e 

ideológica do letramento é a mais adequada nesta situação, pois é por meio desta abordagem 

que se reconhece quais são as práticas de letramento local que são centrais às necessidades 

práticas do que apenas à transferência de habilidades. Os dois sujeitos trabalham em empresas 

da cidade de Blumenau e apresentam uma necessidade específica que talvez seja a de muitos 

da região. 

 Conhecer o mercado e saber o que os indivíduos que moram e trabalham em uma 

mesma região procuram em um curso de idiomas atende ao que o letramento ideológico 

conceituado por Street propõe. O letramento ideológico é um modelo de análise em que as 

práticas de letramento são social e culturalmente determinadas, e estas práticas mudam 

segundo o contexto. As práticas de letramento estão presentes nas falas dos alunos F e S. Os 

eventos e as práticas de letramento dentro de um contexto são os fatores que permeiam o 

discurso dos sujeitos entrevistados, e que salientam suas necessidades, que neste caso, é a 

comunicação no trabalho ou como parte de eventuais exigências no trabalho. 

A aluna S fala a respeito de sites internacionais, que é uma esfera em que ela utiliza a 

língua em uma atividade específica, provavelmente onde há termos específicos da área de 

moda. Outro evento mencionado por S é a de viajar a trabalho, o que mostra outra faceta em 

que várias situações de atividade humana ocorrem, além das situações de trabalho. Nesta 
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ocasião a língua é utilizada em uma prática com propósitos de trabalho e negócios, e também 

em uma prática de se comunicar para realizar atividades básicas do dia-a-dia.  

O aluno F aponta para uma prática diferente da S. Ele se incumbe de receber clientes 

em seu país, portanto a língua deve permitir a ele atender seus clientes dentro do seu país e da 

sua cultura, mas com o intuito de fazer negócios. Ele deve conhecer uma linguagem 

específica da sua área de trabalho, neste caso da engenharia, para que possa alcançar seus 

objetivos de fechar negócios com clientes do mercado externo. Outro evento é o de receber e 

enviar e-mails também a respeito de sua área, com normas e especificações técnicas e 

trabalhando, neste caso, a escrita. A escrita de F engloba o contexto de como escrever para um 

cliente, provavelmente de uma maneira mais formal e que assim consiga chegar ao seu 

objetivo final, que é o de realizar negócios.  

Kleiman (1995) define o letramento como o conjunto de práticas sociais que utilizam a 

escrita em contextos específicos, para objetivos determinados, e este conceito também vem ao 

encontro do uso de uma LE para um objetivo específico, que neste caso é a exigência 

profissional. Cada função, cada empresa requer uma habilidade. No caso dos sujeitos desta 

pesquisa, a aluna S precisa do inglês para fazer pesquisas em sites internacionais e em viagens 

que realiza a trabalho.  O sujeito F precisa do inglês para receber clientes do mercado externo 

e para enviar e receber e-mails com especificações técnicas da área de engenharia. Cada um 

apresenta um contexto e um objetivo próprio. 

Zabala (1998) afirma que uma maneira de determinar os objetivos da educação seria 

relacionando-os às capacidades que se pretende trabalhar com os alunos e, ainda agrupando as 

capacidades cognitivas, motoras, de autonomia, de equilíbrio e autonomia pessoal, de relação 

interpessoal e de inserção e atuação social. Esta afirmação de Zabala pode ser relacionada 

com os dizeres dos sujeitos S e F, em que ambos apresentam exigências profissionais e a 

partir delas os objetivos do ensino de inglês podem ser trabalhados. Estes sujeitos são 

desafiados a desenvolver habilidades específicas para o trabalho que realizam. 

A pesquisa de Vargas (2008) que investigou as representações sociais dos alunos de 

primeiro ano do ensino médio em relação ao ensino de LI concluiu que o mercado de trabalho 

é um dos principais campos de aplicação do conhecimento do idioma adquirido na escola. Na 

pesquisa de Rosa (2003) a conclusão foi que na questão de empregabilidade e sua relação com 

a educação, o conhecimento de inglês para se conseguir um emprego não procede, 

especialmente para cargos que os alunos de ensino médio poderiam pleitear. O conhecimento 

de inglês aparece para cargos de chefia, para os quais se exige o nível superior de ensino. 
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Estas duas pesquisas têm como foco o mercado de trabalho e a exigência do inglês ou não 

para cada situação, elas mostram a inserção do inglês no mercado de trabalho. 

  

 

4.4 A LÍNGUA INGLESA PARA O LAZER E O TURISMO  

 

 

Uma LE tem vários sentidos para cada indivíduo. O lazer e o turismo estão entre os 

sentidos mencionados pelos sujeitos desta pesquisa. Ao viajar para outro país, com uma 

língua estrangeira e com uma cultura diferente da sua, o turista está lançado em um mundo em 

que as mais variadas situações podem acontecer. Como sobreviver em meio a esta nova 

realidade, como se portar diante de pessoas com diferentes modos de agir, de pensar e de 

falar? É assim que o turista se sente neste contexto, como alguém com vários questionamentos 

e em busca de respostas. Omaggio (1986, p. 359) aponta para a importância de vivenciar e 

compreender a vida de uma nação estrangeira: “[...] é crítico reconhecer que para penetrar em 

outra cultura torna-se obrigatório o conhecimento da língua de seus falantes”. 

O sujeito T respondeu sobre a utilização do inglês para o turismo da seguinte maneira: 

T: é pra’ pras pessoas de lá’ que nem na Disney é tudo inglês não dá pra se comunicar daí só 

saber falar português 

 

O aluno fala sobre a Disney, um parque de diversões, como um motivo para se 

aprender a LI. Para ele, um menino de oito anos, é importante poder se comunicar com as 

pessoas na Disney. Apesar da idade, este aluno já compreende o que Omaggio afirma sobre a 

importância do conhecimento da língua de falantes, que ao penetrar em outra cultura o 

conhecimento da língua torna-se obrigatório. O aluno T expressa que a comunicação para ele, 

estando em outro país, deve ser na língua dos nativos, neste caso a LI. O turismo é uma razão 

para este menino aprender a LI.  

A respeito da construção do imaginário social, Giroux (apud Silva, 1995, p. 50) afirma 

que: “[...] as identidades individuais e coletivas das crianças e dos jovens são amplamente 

moldadas, política e pedagogicamente, na cultura visual popular dos videogames, da 

televisão, do cinema e até mesmo em locais de lazer como shopping centers e parques de 

diversão". Percebemos que o aluno T especifica que seu imaginário está focado na visita à 

Disney, e este foco não é exclusivo das crianças como mostro no próximo relato. O parque de 

diversões Disney ocupa um lugar central no imaginário social que agrupa os conceitos de 



57 

 

turismo e a necessidade do conhecimento da LI. De acordo com Giroux (apud Silva, 1995, p. 

50): "As fronteiras entre entretenimento, educação e comercialização se confundem, através 

da absoluta onipotência da intromissão da Disney em diversas esferas da vida cotidiana". Esta 

onipotência da Disney em diversas esferas da vida cotidiana foi encontrada nos dizeres do 

aluno T e também da aluna JA, a qual proferiu a seguinte formulação: 

 

JA: quando eu souber bastante’ eu quero voltar para os Estados Unidos porque eu fui no ano 

passado e eu consegui com algumas palavras (+) me virar’  

 

A aluna fala sobre uma viagem à Disney, assim como o aluno T, indicando o desejo de 

viajar e conseguir se comunicar ‘bem’. Ela pretende utilizar o idioma durante a viagem e 

poder realizar as atividades que quiser de maneira tranquila, poder se comunicar com todos e, 

assim, transmitir suas ideias e vontades. Ela mostra a necessidade mencionada por Omaggio, 

que é a da importância de saber a língua dos falantes, de conhecer sua cultura e sua língua. A 

aluna JA já tinha visitado a Disney, mas quer retornar quando souber falar bem o idioma.  

Este imaginário social a respeito da cultura norte-americana, mencionado por dois 

sujeitos desta pesquisa, tem sua explicação na história da LI no Brasil. A disciplina de LI no 

Brasil tem o início da sua história ligada à visão eurocêntrica disseminada no país com a 

vinda da família imperial portuguesa para o Rio de Janeiro. Este período europeu vai 

perdendo aos poucos o seu espaço para a influência estadunidense. Grande parte das 

discussões sobre o ensino de LI sobre a influência estadunidense no Brasil, principalmente no 

que diz respeito à educação, destacam o período após a Segunda Guerra Mundial como marco 

para pesquisas, uma vez que a penetração norte-americana tornou-se explícita a partir de 

então. Outra época importante é o período pré-republicano em que ocorreu o início da 

aproximação entre Brasil e Estados Unidos (RAHE, 2006). Em 1879 a Reforma Leôncio de 

Carvalho foi revolucionária para a época, com suas propostas que incorporou o regime de 

liberdade de ensino inspirado nas escolas norte-americanas, uma das razões da prosperidade 

dos Estados Unidos de acordo com o autor da Reforma (OLIVEIRA, 1999). Esta 

prosperidade dos Estados Unidos pode ter gerado nos brasileiros a ideia de que se seguissem 

os modelos americanos, principalmente ligados ao ensino e neste caso da LI, o Brasil iria 

prosperar. 

Nos estudos sobre o letramento, contextos multilinguísticos são pesquisados, dentro e 

além da educação, como é o caso do entretenimento, um contexto que vai além da educação, 

que passa da sala de aula para outro ambiente, com outras características. Este ambiente pode 
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ser mais empírico, onde os alunos devem ser expostos aos diferentes significados de leitura, 

escrita e comunicação em situações reais. Como mencionado no capítulo sobre letramento 

desta pesquisa, o professor tem uma vasta gama de materiais para trabalhar com os alunos, e 

por meio destes materiais o idioma pode ser trabalhado de uma maneira enriquecedora para os 

alunos. Eles podem vivenciar situações que no futuro serão realidade para eles, e as fontes a 

que os professores em geral têm acesso atualmente permitem uma preparação prática dos 

alunos. Ao vivenciar uma nova língua o aluno descobre como aquela cultura é diferente da 

sua, como ele deve agir, o que falar, estes são desafios de crescimento para aprendizes de uma 

LE, processo que envolve muito mais do que apenas ler e escrever.  

   

 

4.5 A LÍNGUA INGLESA COMO HORIZONTE DE AMPLIAÇÃO CULTURAL 

 

 

Ao buscar o aprendizado de uma LE, um aluno passa a adentrar um mundo novo, com 

características diferentes das suas próprias características. Para Bex (apud Sarmento, 2004), a 

diversidade cultural deve ser gradualmente introduzida em sala de aula, o aluno deve ser 

conscientizado gradativamente a respeito destas diferenças. O primeiro passo a ser trabalhado 

é a percepção dos alunos quanto às diferenças mais salientes entre a sua cultura e a da LE. 

Depois da percepção, uma comparação entre a variação linguística da sua própria cultura com 

a variação linguística dentro da cultura alvo. Quanto ao ensino de inglês, Bex enfatiza que os 

alunos deveriam ser conscientizados a respeito do número de variedades da LI que eles 

podem encontrar ao interagirem com falantes nativos.  

O sentido de aprendizagem foi apontado nas falas do sujeito T: 

 

T: o inglês é muito importante’ porque a gente tem que aprender pra (+) pra quando tiver 

uma aula’ pra poder ser um professor de inglês ou estudar inglês mais’ pra aprender mais.  

 

E na fala da aluna JA: 

 

JA: como eu tenho muita vontade de aprender né’ também sou educadora eu acredito que a 

gente precisa aprender uma outra língua (+)  

 



59 

 

Tanto o aluno T quanto a aluna JA expressaram a vontade de saber uma LE para 

‘aprender’. O aluno T quer aprender para uma aula, para ser professor, ou para simplesmente 

aprender mais. A aluna JA quer saber uma LE, especificamente o inglês, pois tem o sonho e a 

vontade de aprender, ela acredita que as pessoas em geral precisam aprender uma outra 

língua. 

O aluno T, ao dizer que ele estuda inglês para ‘aprender mais’, sinaliza que ele já tem 

um conhecimento prévio da língua. A aluna JA, ao contrário, sinaliza que está sendo ‘difícil’ 

aprender o inglês. A aluna JA, ao perceber que tem dificuldade para aprender a LI, sinaliza 

uma consciência, uma clareza a respeito da sua aprendizagem. A sua orientação social, talvez 

por ter 41 anos e certa maturidade, mostra estar consciente a respeito do seu próprio 

aprendizado. 

O aluno T também sinalizou uma importante orientação social quanto à diferenciação 

da sua língua materna, neste caso o português, para com a LI. Ao questioná-lo sobre a 

utilização do inglês em sua casa, respondeu: 

 

T: nós falamos o português’ mas os americanos não não não têm essa oportunidade de saber 

tudo isso (+) porque é duas línguas né’ é diferente porque português é mais fácil’ porque o 

inglês eu não me acostumei demais’ mas eu já me acostumei’ algumas pessoas já se 

acostumaram  

 

O aluno T diz que fala com os pais, depois ressalta que fala com a mãe. Ele diferencia 

o português do inglês, dizendo ainda que o português ‘é mais fácil’. Ele acrescenta que 

primeiro não se acostumou com o inglês, e depois que ele já se acostumou. Este ‘acostumou’ 

do aluno é o aprender para ele. Se ele conhece e sabe uma língua, acredita que se acostumou 

com ela. Ele ainda fala das pessoas mais velhas e que já sabem inglês, que elas podem 

aprender mais com qualquer pessoa: 

 

T: e quem já está mais velho que já se acostumou que já sabe a língua inglesa’ vocês podem 

aprender mais’ com qualquer pessoa 

 

O dizer do aluno T continua enfatizando o aprender, e ele acredita que, mesmo que as 

pessoas já saibam algo, elas podem aprender mais. Esta é uma ideia recorrente nos dizeres do 

aluno, pois ele está apontando para uma aprendizagem contínua. A pesquisa de Alexandroni 

(2007) investigou as representações de alunos de um curso livre de idiomas a respeito da LI e 
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de sua aprendizagem e obteve como resultado que os alunos construíram representações do 

idioma como fornecedor de oportunidades e ascensão profissional e, também, que vêem a 

aprendizagem dessa língua como uma forma de obter novos conhecimentos e de se tornarem 

mais cultos.  O discurso do aluno T também mostra a aprendizagem da LI como uma forma 

de obter conhecimento e de se tornar mais culto. 

O aluno T aponta que aos poucos está incorporando e compreendendo a língua inglesa. 

No começo do seu aprendizado ele não estava ‘acostumado’ com o inglês, ele ainda não tinha 

assimilado a língua. A LI estava se tornando língua para este aluno. 

O sujeito ao mencionar que fala com os pais está mostrando em qual contexto está 

utilizando a língua. O contexto é um fator a ser considerado ao se aprender e ensinar uma 

língua, por exemplo, ao se aprender uma expressão o aluno também precisa compreender em 

qual situação, ou contexto ele pode utilizar aquela expressão, se é formal ou informal, com 

quem ele pode utilizar aquela frase ou com quem não pode. Se o aluno assimilar o contexto 

ele compreendeu o que lhe foi ensinado.  

O contexto mencionado acima está sempre ligado à cultura dos envolvidos no cenário 

linguístico. Hirsch et al. (1993, p. 9) explicitam a importância das informações culturais de 

um povo:  

 

O legado cultural de um povo pode ser entendido como a parcela de 
informações úteis para nossa cultura e que merecem ser preservadas. 
Essas informações constituem os fundamentos de nosso discurso 
público. São elas que permitem que compreendamos os jornais e 
notícias diárias, que escolhamos nossos líderes políticos e religiosos, 
que consigamos até mesmo compreender piadas. O legado cultural é o 
que contextualiza o que lemos e dizemos; é o que faz de um povo um 
povo. 

 

Após a análise dos enunciados apresentados, compreendemos que os sujeitos desta 

pesquisa apontam para o status e o poder da LI. A LI se apresentou, para estes sujeitos, em 

situações do passado, presente e futuro, em diferentes práticas e eventos e com objetivos 

variados. Os alunos relataram situações de estudo, de trabalho e de diversão que envolvem a 

utilização da LI no cotidiano de cada um. O legado cultural também esteve presente nos 

dizeres dos sujeitos, que apontaram situações do dia a dia de cada um, ou ainda 

acontecimentos que os mesmos esperam para um futuro próximo. A partir do que foi 

analisado, faremos as considerações finais desta dissertação, nas quais apresentamos o que 

compreendemos da análise realizada e deixamos reflexões a serem pensadas a partir do que 

foi relatado.  



61 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao final da análise desenvolvida, antecedida pelo estado da arte e das bases teóricas 

chegamos à conclusão desta pesquisa, que tinha como objetivo principal compreender por 

meio dos dizeres dos alunos de uma escola de idiomas a utilização do inglês no seu cotidiano. 

Ao realizar as entrevistas conseguimos identificar e analisar as práticas que os sujeitos 

de uma escola de idiomas apontam a respeito da LI no seu cotidiano. Buscamos os 

apontamentos da LI nos dizeres dos sujeitos, e aprofundamos a análise em algumas 

categorias: a LI para a interação, a LI como evento de letramento, para exigências 

profissionais, para o lazer e o turismo e a LI como horizonte de ampliação cultural. Outros 

sentidos foram apontados nos dizeres dos sujeitos, tais como: LI para a escrita, LI para 

realização pessoal, porém por delimitação própria não foram analisados. 

As práticas de letramento que os sujeitos entrevistados possuem a respeito da LI são 

variadas, tais como as práticas envolvidas no dia a dia do trabalho, em situações de viagem, 

para ler e escrever e-mails, para se comunicar com as pessoas em relações pessoais ou de 

trabalho e para realizar pesquisas. Cada sujeito apresentou suas próprias práticas e eventos de 

letramento e essa variação era esperada por nós pelo que lemos previamente, porém 

sugerimos que uma nova pesquisa deve ser realizada para investigar melhor essa variação, 

com outros sujeitos e em outras escolas de idiomas. 

As práticas e os eventos de letramento apontados nos dizeres dos entrevistados 

variaram de acordo com os interesses da cada um. Os sujeitos tinham como interesse se 

comunicar com pessoas de outros países; utilizar a LI para o trabalho; fazer pesquisas em 

sites; viajar para outros países; e realizar o sonho de aprender uma segunda língua. De acordo 

com estes interesses realizamos então a análise de alguns dos apontamentos. Os apontamentos 

para trabalhar e para viajar nós já havíamos notado em nossa prática, mas os outros ficaram 

mais claros e conscientes após a realização desta pesquisa.  

O sentido da LI para a interação foi mencionado por um sujeito com o intuito de se 

comunicar com pessoas de outros países que vêm ao Brasil para realizar intercâmbio. Este 

sujeito tem como objetivo receber bem alguém que não é do seu país, e exercer o papel de 

anfitrião. Outro sujeito respondeu que utiliza a LI para interagir com as pessoas da Disney, 

pois para ele a comunicação envolve uma prática de letramento social e culturalmente 

determinada. Ele utiliza o inglês para se comunicar em uma situação real e imediata. Um 

terceiro sujeito utiliza a LI para viajar para outros países que têm a LI como língua materna, e 



62 

 

por meio desta fala o sujeito expressa a ideia de que utiliza o inglês para realizar as atividades 

básicas e que, para isso, necessita da comunicação para alcançar seus objetivos. O sujeito que 

utiliza a LI em viagens terá diferentes práticas de letramento e agirá utilizando seu 

conhecimento de acordo com cada evento. Dentro do sentido da LI para a interação os 

sujeitos expressam a ideia da competência comunicativa que é o conhecimento que as pessoas 

têm quando elas se comunicam. Este conhecimento é uma habilidade que é trabalhada 

progressivamente e que pode ajudar a alcançar os objetivos esperados em diferentes esferas de 

ação. 

O sentido da LI como evento de letramento engloba a necessidade de saber uma LE, 

neste caso o inglês, em diferentes esferas de ação. Dois sujeitos da pesquisa responderam que 

“tem que” utilizar o inglês, já que as pessoas de outros países não sabem falar português.  

As exigências profissionais trazem situações diferenciadas em que o conhecimento da 

língua é necessário para alcançar o sucesso. As habilidades que os sujeitos precisam ter são 

variadas, pois dois sujeitos mencionados utilizam a língua para finalidades distintas, tais como 

ler e escrever um e-mail, fazer pesquisa na internet, conversar com clientes e viajar a países 

que tem o inglês como língua materna. Várias são as situações e práticas de atividades 

mencionadas pelos sujeitos e, para isso, eles necessitam de um bom preparo da língua e 

também de termos específicos da área em que trabalham. 

A LI para o lazer e o turismo é um sentido que foi descrito por dois sujeitos desta 

pesquisa. Os dois sujeitos falaram da aprendizagem da LI para viajar para a Disney, 

especificamente. Para os dois entrevistados é importante conhecer a cultura e a língua do país 

que querem visitar, ou que já visitaram. O turismo mencionado pelos sujeitos engloba o lazer, 

o entretenimento que encontrarão em um parque de diversões, e este contexto envolve um 

contexto de letramento que vai além da educação, que sai da sala de aula e vai para outro 

ambiente, com situações reais, que envolve mais do que ler e escrever, mas conhecer uma 

cultura, saber agir frente a um povo e a uma língua. Este é o intuito destes alunos, que querem 

estar preparados para as diversas situações que irão encontrar. 

Outro sentido apontado nos dizeres dos sujeitos foi a LI como horizonte de ampliação 

cultural. Dois entrevistados responderam que querem aprender a LI, que têm vontade de 

aprender ou aprender mais do que sabem. Um dos sujeitos disse que todos devem saber uma 

língua além da sua própria, e o outro sujeito quer aprender mais do que sabe, apontando para 

uma aprendizagem contínua, para uma ampliação cultural.    

Com a compreensão que tivemos dos dizeres dos sujeitos desta pesquisa, refletimos 

que a comunicação, um evento de letramento e a aprendizagem são fatores que fazem parte do 
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dia a dia e da cultura de um povo. A comunicação e a aprendizagem estão embutidas na sala 

de aula de um curso de idiomas e no que um aluno faz para melhorar e aprimorar o que 

aprende em um curso de línguas. Um evento de letramento que demanda o saber de uma 

língua estrangeira é um fator cultural, que foi difundido pela mídia, pelas pessoas com quem 

se convive, pelas próprias escolas, professores, alunos e pessoas em geral. A importância da 

LI para os alunos é encontrada em seus dizeres. E por meio dos dizeres dos sujeitos desta 

pesquisa, queremos ainda destacar os sentidos da LI para exigências profissionais e para 

turismo e lazer. 

Cada trabalho, cada área envolve conhecimento específico e habilidades específicas, 

como foram mencionadas inclusive pelos sujeitos entrevistados nesta pesquisa. As escolas, 

neste caso as de idiomas, precisam estar preparadas para receber este aluno, com suas 

exigências específicas para conseguir atingir a finalidade esperada por aquele sujeito. O 

turismo também envolve uma situação específica, com objetivos específicos e com diferentes 

esferas de ação. Muitas pessoas têm como objetivo aprender uma língua para viajar, para o 

lazer, para se divertir, porém elas querem ter o conhecimento da língua e da cultura que vão 

encontrar em outro país.    

As escolas oferecem cursos de idiomas baseados nas idades dos alunos e no nível de 

conhecimento dos mesmos. Se uma pessoa chega à escola com um propósito específico, tal 

como quero viajar e preciso me comunicar, ou, quero aprender uma língua para enviar e 

receber e-mails com especificações técnicas, uma opção viável que as escolas têm para 

oferecer para estes alunos é a aula individual. Chegamos à conclusão de que as escolas 

poderiam criar grupos com necessidades e objetivos similares, e que é importante ter em 

mente o nível linguístico de cada um, bem como as necessidades particulares, e apresentar 

uma oferta de mercado que consiga atender a todas essas necessidades específicas. Uma 

opção utilizada pelas escolas é oferecer aulas individuais, porém as escolas de idiomas têm 

demanda para pensar em grupos com finalidades específicas e similares, que se trabalhadas 

em grupo pode ter um ganho muito produtivo, já que em grupo os indivíduos trocam 

experiências e saberes e a aprendizagem torna-se mais enriquecedora.  

Uma visão geral do que foi encontrado nos dizeres dos sujeitos, aponta que o 

aprendizado do inglês tem mais um sentido de fala oral e pouco da escrita. Seria esta uma 

tendência das escolas de idiomas? Seria esta uma tendência da escola onde a pesquisa foi 

realizada? Deixamos esta questão em aberto para futuras pesquisas.  

Outro ponto é que as escolas de idiomas focam como objetivo a eficácia da língua, isto 

é, atingir os objetivos práticos que os alunos têm e não focam apenas no conhecimento 
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orgânico da língua, no conhecimento profundo da gramática por exemplo. O trabalho de 

conhecimento da gramática é encontrado em escolas regulares de ensino fundamental e 

médio, porém nas escolas de idiomas a gramática está envolvida em um contexto e não é algo 

a ser trabalhado isoladamente, sem uma articulação prática. Sugerimos uma reflexão a 

respeito das escolas regulares quanto ao ensino de idiomas comparadas com as escolas de 

idiomas. O fato de existir uma grande procura por cursos de idiomas aponta para uma 

carência dos alunos de escolas regulares, que não conseguem alcançar os objetivos 

necessários para que os seus alunos consigam alcançar a competência comunicativa. Aprender 

inglês em uma escola de idiomas parece naturalizado em nosso país, as pessoas não têm como 

premissa a ideia que irão aprender inglês em sua escola regular. O ensino de idiomas das 

escolas regulares é tido como insuficiente para os alunos e aqueles que têm vontade e 

condições de estudar em uma escola de idiomas, o farão para alcançar a competência 

comunicativa. Destacamos para reflexão e estudo o ensino de LE das escolas regulares, 

consideramos este um fato a ser discutido e pesquisado a fim de compreender a sua situação 

atual e os fatores que levam à sua ‘limitação’ de resultados frente às escolas de idiomas. 

Sugerimos que novas pesquisas sejam realizadas com o intuito de alcançar novas descobertas 

a respeito deste tema. 

Gostaríamos de destacar a importância social deste trabalho. Ponderamos que os 

resultados aqui apresentados poderão trazer modificações, tanto para a prática dos 

profissionais da educação quanto para as escolas regulares e da área de idiomas. Os resultados 

desta pesquisa serão apresentados para a escola de idiomas onde a pesquisa foi realizada e 

assim a mesma poderá utilizá-los da maneira que achar mais adequado e apropriado para a sua 

realidade. Esta pesquisa também possibilitou a nós, professores-pesquisadores, tornar-nos 

mais conscientes a respeito da nossa prática, podendo contribuir com a linha de estudo em que 

esta pesquisa se insere. 
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APÊNDICE 1 

 

 

Transcrição das entrevistas 

Pausas - (+) ou (25) 

Dúvidas e suposições - (incompreensível) 

Alongamento de vogal - :: 

Comentários do analista - ((    )) 

Sinais de entonação: ”  - subida rápida     ’ -  subida leve   ‘  descida leve ou brusca 

/ - Truncamenstos bruscos 

Silabação: - - - - - - - 

 

Ficha 1 

Data da entrevista: 30/09/2009 

Lugar da Entrevista: Escola de Idiomas 

Idade do Entrevistado: 16 

Profissão do Entrevistado: Estudante 

Há quanto tempo estuda inglês: 5 anos 

Entrevistador: I 

Entrevistado: J 

I: você utiliza o inglês fora da escola de idiomas ” 

J: sim é:: normalmente como no colégio nós recebemos muitos intercambistas’ nós temos que 

(+)  como eles não falam muito bem a língua portuguesa’ nós temos que usar o inglês para 

nos comunicarmos com eles 

I: ah legal obrigada 

J: nada  

 

Ficha 2 

Data da entrevista: 30/09/2009 

Lugar da Entrevista: Escola de Idiomas 

Idade do Entrevistado: 26 

Profissão do Entrevistado: Estilista 

Há quanto tempo estuda inglês: 4 anos 

Entrevistador: I 
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Entrevistado: S 

I: você utiliza o inglês fora da escola de idiomas “ 

S: utilizo  

I: pra qual finalidade” 

S: é’ principalmente pro trabalho’ eu faço muita pesquisa de moda em sites internacionais e’ 

viajo também é:: pra fora do país’ pra tipo geralmente pra países que falam língua inglesa 

então lá eu (+) utilizo bastante o inglês 

I: ah legal obrigada 

 

Ficha 3 

Data da entrevista: 01/10/2009 

Lugar da Entrevista: Escola de Idiomas 

Idade do Entrevistado: 27 

Profissão do Entrevistado: Engenheiro 

Há quanto tempo estuda inglês: 6 anos 

Entrevistador: I  

Entrevistado: F 

I: você utiliza o inglês fora da escola de idiomas ” 

F: sim’ no trabalho   

I: e o quê que tu faz assim’ para quê tu utiliza” 

F: normalmente pra receber clientes’ já que a empresa trabalha com clientes éh:: do mercado 

externo né’ fora do Brasil (+) pra enviar e receber e-mails de (+) especificações técnicas’ 

normas internacionais’ é discussão técnica com o cliente sobre produtos’ serviços’ e éh:: 

informações em geral que vão auxiliar nos processos e de fabricação do nosso (tipo) de 

produto 

I: tá legal obrigada 

F: nada  

 

Ficha 4 

Data da entrevista: 24/11/2009 

Lugar da Entrevista: Escola de Idiomas 

Idade do Entrevistado: 8 

Profissão do Entrevistado: estudante 

Há quanto tempo estuda inglês: 2 anos 
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Entrevistador: I  

Entrevistado: T 

 

I: o inglês é importante pra você” 

T: é:: pra mim é muito importante’ é uma língua que’ algumas pessoas têm que saber pra pra’ 

pras pessoas de lá’ que nem na Disney é tudo inglês não dá pra se comunicar daí só saber falar 

português 

I: hum e você usa assim o inglês na sua vida” como é que é” 

T: uso uso’ eu aprendi inglês quando eu fui nos Estados Unidos’ com a minha mãe e meu pai’ 

que foram trabalhar’ para ganhar dinheiro para nós’ e (+) como essa viagem durou um tempão 

a minha prima também foi lá’ ela também sabe inglês e o inglês é muito importante’ porque a 

gente tem que aprender pra (+) pra quando tiver uma aula’ pra poder ser um professor de 

inglês ou estudar inglês mais’ pra aprender mais 

I: e você fala com os seus pais’ o que você faz T com o inglês assim” 

T: eu falo com os meus pais’ minha mãe fala comigo’ é muito importante’ nós falamos o 

português mas’ os americanos não não não tem essa oportunidade de saber tudo isso (+) 

porque é duas línguas né’ é diferente porque português é mais fácil’ porque o inglês eu não 

me acostumei demais’ mas eu já me acostumei’ algumas pessoas já se acostumaram’ e já (+) e 

quem já está mais velho que já se acostumou que já sabe a língua inglesa’ vocês podem 

aprender mais’ com qualquer pessoa 

I: muito obrigada’ 

T: de nada’ 

 

Ficha 5 

Data da entrevista: 25/11/2009 

Lugar da Entrevista: Escola de Idiomas 

Idade do Entrevistado: 41 

Profissão do Entrevistado: pedagoga 

Há quanto tempo estuda inglês: 8 meses 

Entrevistador: I  

Entrevistado: J 

 

I: por que você decidiu procurar um curso de inglês” 
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J: eu decidi procurar um curso de inglês’ era um sonho que eu tinha na verdade desde 

adolescente né:: claro que agora eu já não sou tão velha’ mas tô com 41 anos (+) e assim 

como eu tenho muita vontade de aprender né’ também sou educadora eu acredito que a gente 

precisa aprender uma outra língua (+) eu já fiz espanhol no Rio Grande do Sul’ mas assim não 

gostei muito’ acho que não era o que eu queria (+) e o inglês eu voltei exatamente por isso’ 

porque estava com aquele sonho guardadinho lá né’ está sendo bem difícil para aprender  

I: ahã 

J: bem difícil mas está sendo legal 

I: legal’ e assim você usa ele fora da escola’ como é que é na sua vida assim” 

J: aí eu até uso um pouquinho porque as minhas filhas sabem mais do que eu’ e eu escrevo no 

espelho para o meu marido algumas palavras novas que ele também tem vontade de aprender’ 

mas pelo trabalho dele não consegue né’ eu pretendo usar bem mais (+) né quando eu falo 

com alguém que eu sei que fala alguma coisa eu até arrisco algumas coisinhas mas pouco 

ainda’ é só o meu começo’ dois semestres não dá para muita coisa né’ mas eu acho que vai ser 

bem legal quando eu souber falar (+) bem mais coisas né  

I: e tu pensas futuramente o que tu queres fazer’ utilizando o idioma’ já tem alguma 

perspectiva assim” 

J: quando eu souber bastante’ eu quero voltar para os Estados Unidos porque eu fui no ano 

passado e eu consegui com algumas palavras (+) me virar’ a minha filha foi pra Disney no 

ano passado mas a gente foi esse ano’ em maio’ eu só tinha feito um semestre’ daí li muito’ e 

fiz muitas anotações né’ pesquisei algumas coisas na internet daí eu consegui me virar lá na 

Disney’ a gente ficou uma semana’ mas agora a gente comenta eu e o meu marido’ quando eu 

souber falar bem né’ a gente quer voltar  

I: que legal 

J: viajar assim’ né’ nosso objetivo maior  

I: que bom’ obrigada 

J: nada’ 
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APÊNDICE 2 

 

 

AUTORIZAÇÃO  

 

 

 

 

Declaro para os devidos fins que autorizo IARA CRISTINA ZEPLIN CAMPOS a entrevistar 

meu/minha filho(a) _____________________________________________ para compor seu 

grupo de entrevistados. Permito a utilização da entrevista para uso acadêmico.  

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

 

 

 

 


