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“Use your common sense and use your experience and don’t
listen too much to the scientists, unless you find what they say is
really of practical value and of assistance in understanding the
problems you face, as sometimes it truly is” – Noam Chomsky

A Educação no mundo de hoje: velhos mapas para novos mares
Em uma discussão em busca das causas do pouco sucesso da escola nos dias de
hoje, Hargreaves (1994) faz uma comparação. O mundo pós-moderno é rápido, comprimido,
reduzido em tamanho e incerto enquanto a escola é lenta. Desorientada ante a falta de uma
base segura de conhecimento decorrente da própria incerteza científica e ideológica, é
levada a enfrentar desafios geradores de sentimentos de culpa por achar que não está
cumprindo sua missão.
Enquanto o mundo se move em velocidade supersônica, a escola, em muitos casos,
ainda está caminhando na velocidade do carro de boi. O mundo atual se tornou menor, mais
compactado em decorrência dos avanços nos meios de comunicação e das práticas
globalizantes, enquanto a escola, voltada para o passado, guiando-se pelos velhos mapas,
patina na incerteza causada pelo próprio desenvolvimento da ciência que, de certo modo,
solapa as exigências de uma base segura de conhecimento tanto para os professores
quanto para os alunos. O que é certo? O que é verdadeiro?
Dois conceitos diferentes de modernização, propostos por Giddens (1998, p.116), em
sua conversa com Pierson, podem ser úteis aqui, em relação à metáfora dos velhos mapas
usados para novos mares. Giddens prefere falar de pós-modernidade, mas de modernidade
reflexiva, em oposição à modernidade que chama de simples. Esta última está presa a
velhos padrões e é unilinear, enquanto que a primeira aceita e se adapta aos limites e
contradições da ordem moderna e aproveita a expansão de escolhas disponíveis.
Esses conceitos podem, no meu entender, ser transferidos para o contexto da
escola, da sala de aula, com todas as implicações de que vêm carregados: desvencilhar-se
dos padrões antigos determinados por práticas não contestadas, simplesmente por serem
da tradição da escola; jogar fora o conceito de aprendizagem unilinear, isto é, como acúmulo
puro e simples de conhecimento. Ao contrário, faz-se necessário aceitar contradições da
sala de aula hoje determinadas também pela sua imprevisibilidade e aproveitar a
multiplicidade de escolhas oferecidas pelo avanço da ciência e da tecnologia. Desvendar
novos horizontes, navegar por mares “nunca dantes navegados”.

Maria Antonieta Alba Celani
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RESUMO
Este trabalho é de natureza qualitativa (DENZIN & LINCOLN, 2005) e se caracteriza
como um estudo de caso (CAMPORY, 2005; DUFF, 2008; JOHNSON, 1992;
NUNAN, 1992; STAKE, 1995; 1998; YIN, 2005; 2009) que investiga em que medida
a realização de atividades de ensino-aprendizagem de Inglês, com foco na temática
comportamento, podem levar os alunos a refletirem sobre seus comportamentos.
Para tanto, fundamenta-se teoricamente em estudos sobre formação crítica e
reflexiva do professor (CELANI, 2002; 2003; DEWEY, 1933/1997; FREIRE, 1998;
JOHNSON; FREEMAN, 2001; SMYTH, 1993; ZEICHNER, 1987); em estudos sobre
a Pedagogia Crítica (CANAGARAJAH, 2005; PENNYCOOK, 1990); estudos sobre
representações (JODELET, 2008; MOSCOVICI, 1961/1978; 2000/2003); nas
propostas contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira
(BRASIL, 1998); e no Currículo do Estado de São Paulo para a Disciplina Língua
Estrangeira Moderna (SÃO PAULO, 2010). A pesquisa se desenvolve em uma
escola da rede pública estadual localizada na periferia de um município da grande
São Paulo. Seus participantes são sete alunos da disciplina de língua inglesa de
uma sala de nono ano do Ensino Fundamental II e a professora-pesquisadora,
docente da sala em questão. Os dados foram coletados por meio de questionário,
audiogravação de uma aula e diários reflexivos da professora-pesquisadora. Os
resultados obtidos mostram que as representações da professora-pesquisadora
antes e depois da realização das atividades e dos alunos durante a realização das
atividades com foco em aspectos comportamentais influenciaram a reflexão dos
alunos acerca de suas atitudes, o que se manifestou a partir de seus
comportamentos em sala de aula. Quanto à professora-pesquisadora, esta passou
por transformações por meio de um intenso e contínuo processo reflexivo que vão
ao encontro da tradição de ensino da sala de aula de língua inglesa.
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ABSTRACT
This study is a qualitative (DENZIN & LINCOLN, 2005) research and characterizes a
case study research (CAMPORY, 2005; DUFF, 2008; JOHNSON, 1992; NUNAN,
1992; STAKE, 1995, 1998; YIN, 2005, 2009), which investigates in which extent the
realization of teaching and learning English activities focusing on the theme behavior,
can lead the students to reflect on their own behavior. To accomplish with its aim, it is
based on theoretic studies about critically reflective teacher education (CELANI,
2002, 2003; DEWEY, 1933/1997; FREIRE, 1998; JOHNSON; FREEMAN, 2001;
SMYTH, 1993; ZEICHNER, 1987); on studies about critical pedagogy
(CANAGARAJAH, 2005; PENNYCOOK, 1990); on studies about representations
(JODELET, 2008; MOSCOVICI, 1961/1978; 2000/2003); on the proposals contained
in the official documents as Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua
Estrangeira (BRASIL, 1998) and Currículo do Estado de São Paulo para a Disciplina
Língua Estrangeira Moderna (SÃO PAULO, 2010). This research was conducted in a
public school located on a large city of São Paulo’s district and its participants were
seven students of the English language discipline and the teacher-researcher.
Questionnaire, an audio recording of one class and teacher-researcher reflective
diaries were the instruments through which all the data was collected. The results
show that the representations of the teacher-researcher before and after the practice
of the English activities and the representations of the students during the practice of
the English activities focusing on the behavioral aspects influenced the reflection of
the students about their attitudes, as evidenced in their behaviors in the classroom.
Regarding to the teacher, this has undergone transformation no change in the way
they perceive student behavior which characterizes the reflective process was
ongoing.
KEYWORDS:
Representations.

Reflection;

Teaching

and

learning;

Foreign

Language;
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1 INTRODUÇÃO

Muitos autores têm se pronunciado a respeito da dificuldade em lecionar no
contexto da escola pública. Alguns desses autores mencionam que questões
comportamentais dos alunos favorecem essa dificuldade. Lima (2012, p. 2) afirma
que “nas aulas, diariamente os professores buscam encontrar alternativas para lidar
com as diferentes manifestações de comportamento dos adolescentes” que são
diversas. Segundo Basso e Lima (2010) mesmo havendo professores bem
intencionados, compromissados com o contexto público, com adequada formação e
trabalhando em aulas bem elaboradas, muitas vezes, o fracasso e o não alcance
dos objetivos previamente determinados, acontecem.
Nas aulas de Inglês no contexto da escola pública, a dificuldade em lecionar,
para alguns professores, não é diferente. Para Lima (2012) ensinar e aprender
Inglês como segunda língua se tornou uma tarefa perigosa por vários motivos, tais
como: indisciplina e desinteresse por aprender.
A dificuldade em lecionar Inglês no contexto público por questões
comportamentais dos alunos, assim como discutido na presente pesquisa, tem
motivado diversos estudos na área de ensino-aprendizagem de língua estrangeira
nos últimos anos, dentre os quais cito Lima (2012), Souza (2009) e Santos (2009).
Lima (2012) investigou como fatores relacionados ao contexto influenciaram
um grupo de estudantes em relação a suas crenças sobre ensino-aprendizagem de
inglês em uma escola pública. Souza (2009) analisou as representações dos alunos
de todo o ciclo II do Ensino Fundamental II de uma escola pública estadual e
investigou fatores que contribuem para o interesse, o desinteresse, a manutenção e
a perda de interesse dos alunos em estudar a disciplina de Inglês. Santos (2009)
interpretou e relatou criticamente um determinado agir em sala de aula que muito
tem preocupado a comunidade educacional.
No que tange a este trabalho, o interesse em discorrer sobre a dificuldade
em lidar com o comportamento dos alunos surgiu da minha experiência em
contextos de ensino-aprendizagem de língua inglesa na rede pública de ensino do
Estado de São Paulo e da minha participação no curso de especialização Práticas
Reflexivas e Ensino-Aprendizagem de Inglês na Escola Pública, oferecido pela
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Associação Cultura Inglesa São Paulo, em parceria com a Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP).
A participação nesse curso, durante os anos de 2010 e 2011, colocou-me em
contato com novos conhecimentos relacionados à atuação profissional do professor,
tais como: teorias de ensino-aprendizagem de língua estrangeira, elaboração e
avaliação de material didático. Colocou-me em contato ainda com aspectos que
promoveram constantes reflexões sobre o meu papel como professora e
favoreceram um olhar mais crítico para as minhas aulas de língua inglesa.
Ao iniciar o ano letivo de 2013, encontrei problemas para dialogar e lecionar
com os alunos de uma sala do Ensino Fundamental II, do período diurno, da escola
pública onde trabalho. Alguns alunos usuários de drogas, com problemas de
relacionamento, falta de motivação, violentos, com nenhuma preocupação com seus
materiais ou com a própria escola e, na grande maioria, alunos que demonstraram
desinteresse por aprender.
Percebi com o passar das aulas, que precisaria selecionar algum material
diferenciado, já que não foi possível utilizar o conteúdo programático relativo às
aulas de Inglês daquela série. A seleção do material a ser utilizado deveria, sem
perder o foco no aprendizado de língua inglesa e aspectos dos documentos oficiais
para aquela série específica, levar em consideração aspectos relacionados à
violência1 que, inclusive, não era exclusividade daquela sala de aula naquela escola.
Pessoalmente,

questões

que

envolvem

violência

e

vandalismo

me

incomodam e lecionar em uma escola pública é, muitas vezes, ver de perto aquilo
que noticiam os jornais: ao mesmo tempo em que entristece, motiva a promover a
mudança. O que mais incomoda nessa situação é a impossibilidade de cumprir meu
papel como profissional da área educacional. Acredito que, por meio da Educação é
possível promover melhores oportunidades para o aluno se desenvolver como
cidadão e protagonista de sua própria história. Nesse sentido, baseando-me na
formação reflexiva à qual tive acesso, percebi que para viabilizar o ensinoaprendizagem de Inglês nessa sala, precisaria colaborar para reflexão dos alunos
acerca de seus próprios comportamentos e atitudes. A reflexão, se desenvolvida,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

2

No presente trabalho a palavra violência é entendida como um ação de violentar a si ou alguém.

	
  Conjunto de ideias que são geralmente aceitas numa época e num local determinados.
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poderia levá-los a pensar sobre seus comportamentos e as consequências dos
mesmos. Desse modo, a menor conscientização que as atividades promovessem
poderia ser útil na vida desses alunos e na minha também, pois seria o início da
abertura de um espaço para o ensino de Inglês.
Assim, por ter vivenciado algumas vezes circunstâncias de instabilidade,
decidi selecionar atividades de ensino-aprendizagem de Inglês, levando em
consideração minha dificuldade em lidar com o comportamento dos alunos para,
além de amenizar tais situações que me incomodavam, principalmente, colaborar
para a reflexão dos alunos acerca dos comportamentos por eles manifestados e,
entre outras possibilidades, ampliar as reflexões que eu mesma já me enxerguei
fazendo.
Tal circunstância motivou o desenvolvimento desta pesquisa cujo objetivo é
investigar em que medida a realização do trabalho com atividades de ensinoaprendizagem de inglês, com foco na temática comportamento, pode levar os alunos
a refletirem sobre os comportamentos por eles manifestados.
Neste trabalho, ao referir-me ao construto comportamento, faço-o com o olhar
e tratamento a partir do senso comum2 ao invés de sob um enfoque de especialistas
e/ou com base em teorias.
Especificamente, esta pesquisa busca responder, com foco em uma sala de
nono ano do Ensino Fundamental II previamente descrita, as seguintes questões:
•

Quais são as representações da professora-pesquisadora acerca dos
comportamentos manifestados pelos alunos antes e depois da realização
das atividades de inglês com foco em aspectos comportamentais?

•

Quais são as representações dos alunos acerca dos comportamentos por
eles manifestados durante a realização das atividades de inglês com foco
em aspectos comportamentais?

•

Em que medida a realização das atividades para ensino-aprendizagem de
Inglês, influenciou (ou não) as reflexões dos alunos acerca dos
comportamentos por eles manifestados?
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Para cumprir com tais objetivos, esta pesquisa se fundamenta nos
pressupostos teóricos sobre formação crítica e reflexiva do professor (CELANI,
2001; 2002; 2003; DEWEY, 1933/1997; FREIRE, 1998; JOHNSON; FREEMAN,
2001;

SMYTH,

1993;

ZEICHNER,

1987),

sobre

a

Pedagogia

Crítica

(CANAGARAJAH, 2005; PENNYCOOK, 1990), sobre representações (JODELET,
2001; MOSCOVICI, 1961/1978; 2000/2003; 2001), nas propostas contidas nos
Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira (BRASIL, 1998) e no
Currículo do Estado de São Paulo para a Disciplina Língua Estrangeira Moderna
(SÃO PAULO, 2010).
Os temas formação crítica e reflexiva do professor e Pedagogia Crítica foram
utilizados para fundamentar a presente pesquisa, pois tais pressupostos embasaram
o meu pensar enquanto pesquisadora e orientaram a elaboração dos diários
reflexivos por mim produzidos e também são instrumentos de análise deste estudo.
O conceito de representações foi utilizado para analisar os dados da presente
pesquisa.
A seção 3, Metodologia de Pesquisa, traz a justificativa de pertencimento
deste estudo na Linguística Aplicada, sua natureza qualitativa (DENZIN & LINCOLN,
2005) e se subdivide em três subseções: a primeira subseção apresenta o suporte
metodológico de pesquisa escolhido, o Estudo de Caso (CAMPORY, 2005; DUFF,
2008; JOHNSON, 1992; NUNAN,1992; STAKE, 1995; 1998; YIN, 2005; 2009); a
segundo subseção descreve o contexto no qual a pesquisa foi desenvolvida, o que
engloba a descrição da escola, da turma de alunos participantes e professorapesquisadora, das atividades selecionadas pela professora-pesquisadora e o
desenvolvimento das aulas; a terceira subseção apresenta os instrumentos
utilizados para coleta e análise dos dados: diários reflexivos da professorapesquisadora, questionário e a audiogravação de uma aula.
A seção 4, visando responder as perguntas que norteiam a investigação,
apresenta os dados e a discussão dos resultados da pesquisa buscando estabelecer
um diálogo constante entre as perguntas de pesquisa, os resultados obtidos por
meio da análise e as bases teóricas.
As Considerações Finais trazem algumas dificuldades encontradas no
decorrer da coleta de dados, possíveis desdobramentos desta pesquisa, além de
ressaltar possibilidades para possíveis estudos da Linguística Aplicada e do ensinoaprendizagem de língua estrangeira.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção apresenta o aporte teórico que orientou o desenvolvimento deste
trabalho e está dividida em 3 partes:
A primeira parte apresenta o conceito de representações sobre o qual a
análise dos dados estará orientada.
A segunda parte refere-se à formação do professor e se subdivide em dois
segmentos: a formação crítica e reflexiva do professor e a Pedagogia Crítica.
A terceira parte trata dos documentos oficiais federal e estadual para o ensino
de língua estrangeira no Brasil.

2.1 REPRESENTAÇÕES

Na presente subseção, apresento o conceito de representações, pois o
mesmo teve um papel fundamental para a compreensão das representações de
ambos, alunos e professora-pesquisadora, acerca de comportamentos manifestados
pelos alunos antes, durante e depois da realização de atividades de inglês com foco
em aspectos comportamentais. Para tanto, discutirei o conceito representações
tomando como base os enfoques teóricos de Moscovici (1961/1978; 2000/2003;
2001) e Jodelet (2001), entre outros.
Conforme Ravagnoli (2012, p. 32) o conceito de representações foi proposto
por Durkheim (1912/1995) como a maneira pela qual o indivíduo, inserido em um
contexto social, enxerga a si mesmo nas relações com os objetos que o afetam.
Moscovici (1961/1978, p. 21) faz uma releitura crítica do conceito de representações
de Durkheim (1912/1995) e se contrapõem à visão durkheimiana que pressupõe
uma relação estática e dicotômica entre sujeito e sociedade, na qual os sentimentos,
pensamentos e ações dos indivíduos seriam determinados pela sociedade.
Moscovici (1961/1978, p. 21) apresenta a seguinte definição para representações:
[...] um sistema de valores, ideias e práticas, com uma dupla função:
primeiro, estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas
orientar-se em seu mundo material e social e controlá-lo; e em
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segundo lugar, possibilitar que a comunicação seja possível entre os
membros de uma comunidade, fornecendo-lhes um código para
nomear e classificar, sem ambiguidade, os vários aspectos de seu
mundo e da sua história individual e social.

Para Moscovici (2000/2003, p. 210) as representações “se apresentam como
uma “rede” de ideias, metáforas e imagens, mais ou menos interligadas livremente
e, por isso, mais móveis e fluídas que teorias”.
Assim como Moscovici (2000/2003), para quem as representações são fruto
da dinâmica relação entre o indivíduo e a sociedade, Jodelet (2001, p. 22) entende
esse conceito como “uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e
partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma
realidade comum a um conjunto social”. A autora (2001, p. 22) considera ainda que
[...] representar ou se representar corresponde a um ato de
pensamento pelo qual um sujeito se reporta a um objeto. Este pode
ser tanto uma pessoa, quanto uma coisa, um acontecimento material,
psíquico ou social, um fenômeno natural, uma ideia, uma teoria etc.

Para Jodelet (2001, p. 17), ao sentirmos necessidade de saber o que temos a
ver com o mundo que nos cerca, precisamos resolver problemas, conduzir-nos,
localizarmo-nos fisicamente ou intelectualmente nesse próprio mundo e essas
necessidades explicam a construção de representações. Um exemplo de construção
de representações é o ato de compartilhar ideias sobre eventos ou pessoas, ou seja,
compartilhar o mundo com os outros. Nesse sentido, as representações são
importantes, pois nos guiam na maneira de “nomear e definir um conjunto de
diferentes aspectos de nossa realidade cotidiana, na maneira de interpretá-los,
estatui-los e, se for o caso, de tomar uma posição a respeito e defende-la”
(JODELET, 2001, p. 17). Jodelet (2001, p. 21) considera que a observação das
representações é
[...] algo natural em múltiplas ocasiões. Elas circulam nos discursos,
são trazidas pelas palavras e veiculadas em mensagens e imagens
midiáticas cristalizadas em condutas e em organizações materiais e
espaciais.

Entretanto Moscovici (2000/2003, p. 209) afirma que
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[...] não é adequado considerar as representações como uma réplica
do mundo ou como um reflexo dele, não apenas porque essa
concepção positivista é uma fonte de numerosas dificuldades, mas
também porque as representações evocam igualmente o que está
ausente desse mundo, elas o constituem mais do que o simulam.

O que podemos concluir, segundo Moscovici (2000/2003, p. 213) é que
[...] conteúdos e sentidos representados variam dentro de uma
mesma sociedade, da mesma cultura, como acontece também com
seus meios de expressão linguística. Mas somos obrigados a
pressupor que essas diferenças no sentido e conteúdo devem ser
julgadas de acordo com as diferenças na maneira de pensar e
compreender, em síntese, de acordo com os princípios de
racionalidades distintas.

Essas considerações norteiam o trabalho investigativo apresentado nesta
pesquisa, cujos propósitos são a identificação e o entendimento das representações
de professora-pesquisadora e alunos acerca dos comportamentos manifestados
pelos alunos antes, durante e depois da seleção de atividades de inglês com foco na
temática comportamento. Conforme as afirmações de Jodelet (2001) e Moscovici
(2000/2003) as representações dos indivíduos são palavras, mensagens e imagens
que circulam no mundo, porém, não são réplicas desse mundo por variarem de
acordo com o contexto.
Jodelet (2001, p. 22) destaca ainda que é possível afirmar que as
representações são igualmente designadas como um “saber de senso comum ou
ainda saber ingênuo, natural; esta forma de conhecimento é diferenciada, entre
outras, do conhecimento científico”. Entretanto, as representações são tidas como
um objeto de estudo tão legítimo quanto o conhecimento científico em virtude de sua
importância na vida social e de seu caráter elucidatório tanto dos processos
cognitivos quanto das interações sociais pois “enquanto sistemas de interpretação
que regem nossa relação com o mundo e com os outros – orientam e organizam as
condutas e as comunicações sociais” (JODELET, 2001, p. 22).
Importante mencionar ainda que as representações devem ser estudadas
“articulando-se elementos afetivos, mentais e sociais e integrando ao lado da
cognição, da linguagem e da comunicação – a consideração das relações sociais
que afetam as representações e a realidade material, social e ideativa sobre a qual
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elas têm de intervir” (JODELET, 2001, p. 26). Além disso, Moscovici (2001, p. 30)
referindo-se ao ponto de vista de Durkheim, afirma que as representações
descrevem uma gama inteira de formas intelectuais nas quais são incluídas ciências,
religião, mitos, modalidades de tempo e espaço etc., sendo que, “qualquer tipo de
ideia, emoção ou crença que ocorre dentro de uma comunidade é incluída”.
Neste trabalho, que se orienta pela visão de Moscovici (1961/1978;
2000/2003; 2001) e Jodelet (2001), para cumprir com seu objetivo de investigação
que compreende a linguagem enquanto mediadora de relações, encontra sua
expressão ainda nas palavras de Freire e Lessa (2003, p. 136), que definem
representações como
[...] maneiras socialmente construídas de perceber, configurar,
negociar, significar, compartilhar e/ou redimensionar fenômenos,
mediadas pela linguagem e veiculadas por escolhas lexicais e/ou
simbólicas expressivas que dão margem ao reconhecimento de um
repertório que identifica o indivíduo e sua relação sócio-histórica com
o meio, com o outro e consigo mesmo.

Nessa perspectiva, a visão de Freire e Lessa (2003, p. 136) vai ao encontro
do propósito deste trabalho que reúne dados que constituem um acervo das
escolhas

lexicais

dos

participantes,

constituídos

por

diários

reflexivos,

audiogravação de uma aula e questionário e, portanto, passíveis de serem
interpretados.
Tendo em vista a presente pesquisa e o panorama delineado acima, que
enfatiza o conceito de representações como orientador da análise de dados do
presente trabalho, direciono minha atenção para um aspecto distinto, porém
complementar: a formação de professores.

2.2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Esta subseção está dividida em duas partes. Na primeira parte exponho
algumas considerações acerca da formação crítica e reflexiva do professor e na
segunda parte trato de questões que concernem à Pedagogia Crítica uma vez que
ambas as teorias fornecerão bases para muitas das inferências produzidas por meio
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da leitura dos diários da professora-pesquisadora e que estão devidamente
demonstradas na apresentação dos resultados da pesquisa.

2.2.1 A formação crítica e reflexiva do professor

A importância da formação reflexiva do professor tem sido discutida por
muitos autores nos últimos trinta anos. Dentre eles, Zeichner e Liston (1987), que
afirmam que
[...] uma ação reflexiva implica a consideração ativa, persistente e
cuidadosa de qualquer crença ou suposta forma de conhecimento, à
luz dos fundamentos que a sustentam e as consequências a que
conduz (1987, p. 24)3.

A professora-pesquisadora da presente pesquisa recorreu a alguns autores
para fundamentar suas ações, pois ao optar por selecionar instrumentos de ensinoaprendizagem de Inglês com foco na temática comportamento, tendo como objetivo
central promover a reflexão dos alunos acerca de seus comportamentos, exerceu
também, um ato reflexivo. Como ressalta Smyth (1993), “a reflexão ocorre melhor
quando começa com as experiências de seus praticantes” (p. 12) e reitera que o ato
de reflexão na prática pedagógica é visto não apenas como uma ação isolada, sem
motivações e consequências, bem como
[...] não deve ser restrito a professores que refletem individualmente
sobre seu ensino; é preciso que haja uma dimensão coletiva,
também. Refletir também é fundamentalmente a criação de
melhorias na prática educativa e nas relações sociais que estão por
trás dessas práticas (SMYTH, 1993, p. 17).

Em sintonia com o acima exposto, complemento com Dewey (1933/1997)
para quem o conceito de ação reflexiva pode ser um dos princípios norteadores e
organizadores da ação do professor; portanto, destaca sua pertinência na escola.
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   Todas as traduções dos excertos são de minha autoria. “Reflective action entails the active
persistence, and careful consideration of any belief or supposed form of knowledge in light of the
grounds that support it and the consequences to which it leads.”
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Considero uma afirmação de Celani (2001, p. 4) ao citar Schön (1987)
articulando sobre profissionalismo. A autora afirma que a reflexão é importante por
ser particularmente relevante para suas considerações em relação à educação e ao
trabalho do professor, a reflexão representa um “conhecimento-no-uso”, “que é o
resultado de um número imenso de experimentos em tempo real em pensamento e
ação”.

Assim,

a

prática

profissional

competente

constrói-se

a

partir

do

“conhecimento-na-ação e seu desenvolvimento depende de “reflexão-no-uso”
(CELANI, 2001, p. 4).
Convém ressaltar que, segundo Freire (1998), a reflexão crítica na prática é
um requisito para a relação entre teoria e prática, ou a teoria se torna simplesmente
“bla, bla, bla” (p. 30), e a prática, puro ativismo. Freire (1988) considera ainda que
“pensar criticamente acerca da prática de hoje ou de ontem, torna possível o
desenvolvimento da prática de amanhã” (p. 44).
As contribuições vão além, segundo Zeichner e Linston (1987, p. 25), pois por
meio da reflexão “professores tornam-se mais conscientes de si e de seus
ambientes de um modo que transformam suas percepções daquilo que é possível”
e, ao ilustrarem um modelo alternativo de formação de professores baseado nas
diferentes formas de reflexão, Zeichner e Liston (1987, p. 24) empregam e ampliam
a concepção de “níveis de refletividade” produzida por Van Manen (1977) que
“identifica três níveis de reflexão, cada um abrangendo critérios diferentes de
escolha entre cursos alternativos de ação”.
O primeiro nível é o da “competência técnica de instrução e gestão de sala de
aula – refere-se aos conteúdos que são ensinados e as competências, habilidades e
métodos necessários para a realização de suas intenções em sala de aula”
(ZEICHNER e LISTON, 1987, p. 25).
O segundo nível de refletividade baseia-se na “habilidade de analisar a prática
– observar comportamentos da escola e sala (incluindo suas próprias ações)”
(ZEICHNER e LISTON, p. 24).
O terceiro nível contempla a consciência de que ensinar é uma atividade que
possui consequências morais e éticas.
O quarto nível apresenta:
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[...] a sensibilidade quanto às necessidades dos estudantes em sua
diversidade intelectual, racial, física e características sociais e a
habilidade de desempenhar um papel ativo no desenvolvimento do
respeito para com as diferenças individuais dentro das escolas e
salas de aulas (ZEICHNER e LINSTON, 1987, p. 25).

No presente trabalho, conforme os dados apresentados na quarta seção, é
possível perceber que tais níveis emergem não na sequência em que aqui estão
citados, mas segundo a necessidade que os próprios eventos requeriam. A reflexão
teve papel central nas ações da professora-pesquisadora e sala de aula, ações
essas que proporcionaram outras experiências tendo, inclusive, ponderado sobre
outras possibilidades de atuação. Nessa vertente, Johnson e Freeman (2001, p. 63)
consideram a “importância da reflexão como mecanismo de mudança nas práticas
de sala de aula, bem como o no desenvolvimento profissional”.
Porém, conforme Celani (2002, p. 25),
[...] esse processo auto-reflexivo não acontece frequentemente nas
escolas. [...] a compreensão crítica, o questionamento e a
transformação das crenças e valores que dão forma à sua ação não
é tarefa fácil em virtude do isolamento da Escola, da falta de
conhecimento sobre teoria e/ou sobre relacionar teoria e prática, e da
complexidade que caracteriza a sala de aula, onde inúmeras
variáveis convivem simultaneamente e dificultam uma ação reflexiva.

Com o intuito de promover reflexões e estudos sobre artigos acadêmicos
entre outros, a rede pública do estado de São Paulo tem um momento destinado
para “trocas” chamado de aula de trabalho pedagógico coletivo (ATPC). Contudo,
muitas vezes, tais aulas são utilizadas pela equipe gestora para recados,
esclarecimentos ou avisos, tornando-se um momento informativo em detrimento de
um momento formativo. Portanto, o diálogo entre professores para Celani (2003, p.
62) é
[...] normalmente de natureza utilitária, na maioria das vezes
focalizando na descrição de atividades, nos julgamentos de valor da
produção dos alunos, na descrição de decisões tomadas para
solucionar problemas, todas modalidades que derivam de valores
tradicionalmente transmitidos pelo sistema.
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Desse modo, seria pertinente e necessário que a equipe gestora da escola e
os próprios professores se preocupassem com o aprimoramento profissional
docente oportunizando não apenas momentos para a discussão, mas, também,
momentos nos quais o corpo docente possa ter contato com teorias e produções
acadêmicas de sua área, promovendo assim o desenvolvimento profissional do
professor.
No entanto, o que ocorre segundo Celani (2002, p. 26) é que “mesmo quando
a instituição escolar propicia aos professores tempo para discussão, a reflexão
sistemática raramente tem lugar”. É possível concluir que, o professor e a escola
precisam estar dispostos e com os mesmos objetivos de aprimoramento profissional
para que momentos de estudos reflexivos aconteçam. Celani (2002, p. 26) afirma
ainda que “o processo reflexivo não acontece sozinho. É, na verdade um trabalho
ativo, consciente, que pressupõe esforço, vontade e que tem lugar quando
condições são criadas para isso”.
Em momentos de reflexão entre colegas, o professor tem a oportunidade de
se perceber dentro de sua prática, como por exemplo, qual o seu papel social dentro
de uma escola pública e quais são suas responsabilidades no processo de ensinoaprendizagem. Assim, conforme afirmação de Johnson e Freeman (2001, p. 55),
[...] o conhecimento dos professores sobre ensino é construído
através de experiências com os alunos, pais, colegas e
administradores, podemos dizer que os processos de aprender a
ensinar são socialmente negociados.

Em uma visão socialmente negociada de conhecimento, “as práticas de
ensino são favorecidas pela reflexão entre pares, uma ação na qual o argumento é
de que conhecer, pensar e compreender vem da prática de aprendizagem e ensino
em salas e situações escolares específicas” (LAVE apud JOHNSON; FREEMAN,
2001, p. 56). Trata-se de um processo complexo e “moldado pela forma como os
indivíduos participam dessas práticas em contextos sociais associados à
aprendizagem e ensino” (JOHNSON; FREEMAN, 2001, p. 57).
Dessa maneira, uma escola centrada na formação crítica do professor se faz
necessária para responder perguntas próprias sobre o trabalho do professor como,
por exemplo, abordar diferentes maneiras de trabalhar o conteúdo para torná-lo
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acessível para os alunos, como eles entendem sua função dentro das instituições
em que ensinam e como sua aprendizagem se relaciona com o que o aluno aprende
na sala de aula (JOHNSON; FREEMAN, 2001, p. 60).
Nessa ótica, lidar com diferentes abordagens, diversas maneiras de trabalhar
o conteúdo para torna-lo acessível em sala de aula, vai ao encontro da ideia de
KUMARAVADIVELU (2006, p. 166) quando afirma que “professores parecem estar
convencidos que nenhuma teoria de aprendizagem ou método de ensino os ajudará
confrontar desafios do ensino cotidiano”. A partir daí, professores se tornam
inseguros na utilização de diferentes métodos de ensino e esses métodos não são
mais vistos como uma construção valiosa, isto é, não é preciso um método
alternativo de ensino e sim uma alternativa diferente de processar o ensino
(KUMARAVADIVELU, 2006).
Kumaravadivelu (2006, p. 167) cita outros autores que concordam com a
afirmação da não existência de apenas um método eficaz de ensino, tais como
Prabhu (1990) que afirma a não existência de nenhum método e o que realmente
importa é a necessidade dos professores operarem dando a ideia de causa e efeito
da aprendizagem e Pennycook (1989) que afirma que a noção de método “reflete
uma visão particular do mundo que se articula como interesse das relações
desiguais de poder”.
Nesse sentido, a Pedagogia do pós-método busca abordar algumas das
limitações do método, tais como, a complexidade das crenças de professores que
informam o ensino cotidiano e os aspectos sociais, culturais, políticos e históricos
que envolvem essa prática (KUMARAVADIVELU, 2006).
Nessa perspectiva, a Pedagogia na era pós-método pode ser vista, conforme
Kumaravadivelu

(2006),

por

meio

de

três

parâmetros

tridimensionais

–

particularidade, praticidade e possibilidade. Cada um dos parâmetros configura e é
configurado pelos outros, entrelaçam-se e interagem uns com os outros de uma
maneira sinergética onde o todo é muito mais do que a soma das partes.
O aspecto particularidade enfatiza as exigências dos contextos locais e as
experiências de vida de professores e alunos. Exige do professor uma consciência
crítica das condições locais onde acontece o ensino-aprendizagem e sensibilidade
para identificar problemas e encontrar soluções.
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O aspecto praticidade apresenta a relação entre teoria e prática e é a
capacidade de monitoramento que o professor tem de sua própria prática.
Kumaravadivelu (2006) julga necessário diferenciar teorias profissionais e pessoais.
A primeira gerada por intelectuais em grandes centros de estudos. A segunda,
desenvolvida por professores influenciados pela pesquisa de sua própria prática em
reflexões produzidas na ação e a partir de sua intuição como profissional.
O aspecto possibilidade baseia-se na filosofia de Paulo Freire e, para
vislumbrá-lo, Kumaravadivelu (2006, p. 174) se apoia em Giroux (1988) que enfatiza
ser a “necessidade de desenvolvimento de teorias, formas de conhecimento e
práticas sociais que trabalhem a partir das experiências de vida que as pessoas
trazem ao contexto pedagógico”.
Em uma visão da Pedagogia pós-método Kumaravadivelu (2006) oferece um
conjunto de ideias definidas e explicadas que podem guiar aspectos importantes em
uma sala de aula de língua estrangeira. Ao procurar por maneiras eficazes e mais
sensíveis de observar e analisar a interação em sala de aula de língua estrangeira,
ou seja, pesquisar as ações do professor, Kumaravadivelu (2006) percebeu ser
cético em relação aos modelos de conhecimentos de programas educacionais que
preparam professores, pois o conhecimento oferecido, talvez não fosse relevante no
contexto local dos professores que faziam parte desses programas. Por
conseguinte, Kumaravadivelu (2006) afirma que, uma formação adequada para
contemplar diferentes necessidades, desejos e situações desses professores, foi
ajudar no desenvolvimento da capacidade de generalizar ideias específicas e
variadas em princípios teóricos. Na verdade, não é possível adequar modelos de
ensino preparados para contexto diversos, mas é possível pensar em um contexto
específico por meio de um referencial teórico.
Nesse sentido Kumaravadivelu (2006) propôs cinco micro estratégias. Ou
melhor, amplas diretrizes baseadas no que professores produzem em seus
contextos e necessidades específicos e em seus procedimentos em sala. Uma das
micro estratégias é garantir que o ensino tenha relevância social. A relevância social
tem relação com a necessidade do professor ser sensível ao ambiente social,
político, econômico e educacional no qual o ensino-aprendizagem de um língua
estrangeira acontece. Com referência ao papel do aluno, Kumaravadivelu (2006, p.
207) defende por meio das palavras de Cook (1992) que “o aprendiz não se
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transforma em uma imitação de um falante nativo, mas em uma pessoa que fica
entre duas línguas, usando as duas quando apropriado”. Kumaravadivelu (2006, p.
207) reitera que “tal observação deve informar as decisões de professores tornando
em termos de materiais instrucionais apropriados, avaliações e conhecimento,
habilidade focal”.
No presente trabalho, a formação crítica e reflexiva do professor foi um dos
fatores que auxiliaram a tomada de consciência da professora-pesquisadora que,
com o passar das aulas, percebeu que precisaria selecionar atividades
diferenciadas, já que não foi possível utilizar o conteúdo programático proposto pelo
Currículo do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2010) relativo às aulas de Inglês
daquela série. Uma professora sem formação reflexiva, neste caso, talvez teria
dificuldades de se tornar acessível a novas possibilidades. A seleção das atividades
a serem utilizadas deveria, sem perder o foco no aprendizado da língua inglesa e
aspectos dos documentos oficiais para aquela série específica, em virtude da
recorrência de comportamentos que se desdobravam em violência, levar em
consideração aspectos relacionados à violência.

2.2.2 Pedagogia Crítica

Se por um lado há necessidade de haver escolas centradas na ideia de
formação crítica do professor, é necessário, também, que essas instituições
permitam que a formação crítica e cidadã do aluno aconteça.
A esse respeito, Kumaravadivelu (2006, p. 70) assegura que o caminho crítico
fala sobre conectar a palavra com o mundo, “reconhecer que existe um
prolongamento do uso dinâmico da língua no espaço educacional para o social,
cultural e político, não apenas a limitação dela em seus domínios fonológicos,
sintáticos e pragmáticos de uso”. É uma maneira diferente de olhar para as práticas
em sala de aula e de criar formas culturais e de conhecimento que trazem
significados às experiências de alunos e professores.
De acordo com Canagarajah (2005, p. 932), a “Pedagogia Crítica não é um
conjunto de ideias, mas uma maneira de fazer ensino e aprendizagem. É uma
prática motivada por uma atitude distinta da sala de aula para a sociedade”. Ainda
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na visão do autor (2005, p. 932) essa maneira de fazer ensino-aprendizagem se
desenvolve quando
[...] alunos e professores críticos estão preparados para a
aprendizagem situada nos contextos sociais relevantes, para
desvendar as implicações do poder em atividades pedagógicas, e
comprometem-se a transformar os meios e os fins de aprendizagem,
a fim de construir ambientes sociais e educacionais mais igualitários,
justos e éticos.

É notável que, a princípio, a reflexão e a criticidade partiram da professorapesquisadora devido a dificuldade de confluência entre os interesses dos envolvidos
nessa

experiência

sem

a

tomada

de

consciência

acerca

dos

modelos

comportamentais violentos recorrentes que interferiam no desenvolvimento de aulas
tradicionais.
Ainda segundo Canagarajah, (2005, p. 932),
[...] a Pedagogia Crítica, é fundamentalmente uma forma diferente de
fazer ensino-aprendizagem de L2. Tudo na atividade pedagógica se
transforma no processo. Para praticar Pedagogia Crítica, devemos
situar todas as atividades, habilidades, proficiências e normas no
contexto social e interroga-los em relação ao poder.

Pennycook (1990, p. 307) aponta dois elementos como predominantes nas
visões da maioria dos teóricos que escrevem sobre Pedagogia Crítica: “uma noção
de crítica que também traz consigo uma sensação de possibilidade de
transformação e uma exploração da natureza e as relações entre cultura,
conhecimento e poder”.
Para os dois autores acima mencionados, a palavra transformação permeia
os atos de ensinar e aprender. São atos de uma prática não apenas pedagógica,
mas também política e transformadora, ou seja, uma prática que começa na escola,
dentro da sala de aula e continua em sociedade.
Nesse sentido, a escola, muito mais que um lugar de transmissão de
conhecimentos, é um lugar no qual professores e alunos são formados para agir em
sociedade. Para Pennycook (1990, p. 307), as escolas são arenas culturais onde
várias formas ideológicas e sociais estão em constante luta;
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[...] se vemos a nós mesmos como educadores cujo objetivo principal
é a capacitação dos nossos alunos e cujo projeto transformador é ir
além, devemos fazer mais do que ensinar habilidades funcionais
dentro de um currículo de competências.

Portanto, podemos afirmar que a Pedagogia Crítica
[...] reconhece que todo o conhecimento é construído em um nexo
social, cultural e histórico particular das relações, e, portanto, que
todas as reivindicações ao conhecimento são interessadas, refletem
as preocupações específicas de um grupo ou indivíduo
(PENNYCOOK, 1990, p. 307 e 308).

Na presente pesquisa, a Pedagogia Crítica também teve papel central no
momento em que a professora-pesquisadora, impossibilitada de desenvolver o
conteúdo programático relativo às aulas de inglês daquela série, busca por
alternativas para atender as especificidades daquela turma e seleciona atividades
que consideram aspectos relacionados à violência. Por se sentir incomodada em
relação à violência e ao vandalismo, características essas manifestadas pela turma
focal da presente pesquisa, a professora-pesquisadora percebeu que, para viabilizar
o ensino de Inglês naquela turma, precisaria colaborar para a reflexão dos alunos
acerca de seus próprios comportamentos e atitudes. Com essa reflexão, os alunos
poderiam perceber que seus comportamentos são considerados inadequados para
viverem na sociedade. Sendo assim, pensando nos aspectos de cidadania, parece
sensato que a Pedagogia Crítica seja um dos pilares desta pesquisa.
Após essas considerações sobre formação de professores de inglês, discuto
os documentos oficiais para o ensino de língua estrangeira no Brasil.

2.3 OS DOCUMENTOS OFICIAIS PARA O ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

Nesta seção, apresento os documentos oficiais que norteiam o ensino de
língua inglesa no Brasil quais sejam: os Parâmetros Curriculares Nacionais de
Língua Estrangeira (BRASIL, 1998) e o Currículo do Estado de São Paulo para a
disciplina de Língua Estrangeira Moderna (SÃO PAULO, 2010).
Os documentos oficiais que norteiam o ensino de língua inglesa no Brasil
foram utilizados na presente pesquisa, pois, com o passar das aulas, a professora-

	
  

33	
  

pesquisadora percebeu que precisaria selecionar atividades diferenciadas, já que
não foi possível utilizar o conteúdo programático relativo às aulas de inglês daquela
série. A seleção das atividades a serem utilizadas deveria, sem perder o foco no
aprendizado de língua inglesa e aspectos dos documentos oficiais para aquela série
específica, levar em consideração aspectos relacionados à violência.
Portanto, a seleção de atividades levou em consideração os aspectos a seguir
apresentados, além de conceitos como temas transversais que sustentam esta
pesquisa.

2.3.1 Os Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Estrangeira

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) são uma série de documentos
que “constituem um referencial de qualidade para a educação do Ensino
Fundamental em todo o país” (BRASIL,1998a, p. 13) no qual está explícito que foi
idealizado como
[...] apoio às discussões e ao desenvolvimento do projeto educativo
de sua escola, à reflexão sobre a prática pedagógica, ao
planejamento de suas aulas, à análise e seleção de materiais
didáticos e recursos tecnológicos e, em especial, que possam
contribuir para a sua formação e atualização profissional para o
ensino-aprendizagem (BRASIL, 1998b, p. 6).

Devido seu caráter normativo, os documentos oficiais não devem ser
seguidos sem contestações ou adequações. Porém, o professor deve estar atento
em conhecê-los para tê-los como referência, um ponto de partida e até como um
objetivo em comum com outros professores da mesma disciplina no país. O referido
documento é um modelo de organização do sistema educacional no qual está
exposto que tais documentos
[...] não configuram, portanto, um modelo curricular homogêneo e
impositivo, que se sobreporia à competência político-executiva dos
Estados e Municípios, à diversidade sociocultural das diferentes
regiões do País ou à autonomia de professores e equipes
pedagógicas (BRASIL, 1998a, p. 13).
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Os PCN (BRASIL,1998b, p. 7), indicam como objetivos para o Ensino
Fundamental que os alunos sejam capazes de
[...] compreender a cidadania como participação social e política,
posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva, conhecer
características fundamentais do Brasil, conhecer e valorizar a
pluralidade do patrimônio sociocultural, perceber-se integrante,
dependente e agente transformador do ambiente, desenvolver o
conhecimento ajustado de si mesmo, conhecer o próprio corpo e dele
cuidar, utilizar diferentes linguagens – verbal, musical, matemática,
gráfica, plástica e corporal, saber utilizar diferentes fontes de
informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir
conhecimentos e questionar a realidade formulando-se problemas e
tratando de resolvê-los.

Conforme o mesmo documento (BRASIL,1998b, p. 19), a aprendizagem de
uma língua estrangeira é vista não apenas como uma necessidade, mas, também,
um direito que a escola não pode mais negligenciar, cujo objetivo primordial é
“ressaltar o papel da Língua Estrangeira na formação educacional”. Além disso,
[...] a aprendizagem de uma língua estrangeira deve garantir ao
aluno seu engajamento discursivo, ou seja, a capacidade de se
envolver e envolver outros no discurso. Isso pode ser viabilizado em
sala de aula por meio de atividades pedagógicas centradas na
constituição do aluno como ser discursivo, ou seja, sua construção
como sujeito do discurso (BRASIL, 1998b, p. 19).

Por outro lado, conforme os PCN (BRASIL, 1998b, p. 20) “somente uma
pequena parcela da população tem a oportunidade de usar línguas estrangeiras
como instrumento de comunicação oral, dentro ou fora do país”. Um exemplo
concreto desse uso é a habilidade leitora em língua estrangeira em vestibulares,
concursos e cursos de pós-graduação. “Portanto, a leitura atende, por um lado, às
necessidades da educação formal, e, por outro, é a habilidade que o aluno pode
usar em seu contexto social imediato” (BRASIL, 1998b, p. 20).
Além disso, segundo esse documento, a aprendizagem de uma língua
estrangeira por meio do uso dos temas centrais como “a cidadania, a consciência
crítica em relação à linguagem e os aspectos sociopolíticos da aprendizagem de
Língua Estrangeira” (BRASIL 1998b, p. 24) é uma forma de compreensão da
realidade. Desse modo, os temas centrais
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[...] se articulam com os temas transversais, notadamente, pela
possibilidade de se usar a aprendizagem de línguas como espaço
para se compreender, na escola, as várias maneiras de se viver a
experiência humana. (BRASIL, 1998b, p. 24).

Os PCN (BRASIL, 1998, p. 24-25) apontam que para a viabilização desses
temas “é essencial caracterizar duas questões teóricas de base: uma determinada
visão de linguagem, isto é, sua natureza sociointeracional e o processo de
aprendizagem entendido como sociointeracional”. O uso da linguagem em sua
natureza sociointeracional deve considerar que enunciados são produzidos por
alguém e para alguém e o significado produzido é dialógico, ou seja, os participantes
é que constroem o discurso o qual é visto como uma “concepção de linguagem
como prática social por meio da qual as pessoas agem no mundo, considerando-se
as condições não só de produção como também de interpretação” (BRASIL, 1998,
p. 24-25).
Para que a construção do conhecimento por meio da visão de linguagem e
ensino-aprendizagem sociointeracional aconteça são necessários o conhecimento
sistêmico, o conhecimento de mundo e o conhecimento de organização dos textos
que os participantes utilizam para comporem seu discurso e “esses conhecimentos
compõem, a competência comunicativa do aluno e o preparam para o engajamento
discursivo” (BRASIL,1998b, p. 29).
O conhecimento sistêmico é o conhecimento que o aluno tem dos aspectos
léxico-semânticos, morfológicos, sintáticos e fonético-fonológicos que beneficiam os
participantes ao fazerem escolhas gramaticalmente adequadas e na compreensão
de enunciados usando o nível sistêmico da língua como apoio.
O conhecimento de mundo é o conhecimento que os alunos têm do cotidiano
por meio do qual sua vivência é refletida. Conforme o excerto do mesmo documento
(BRASIL, 1998b, p. 30)

O conhecimento de mundo se refere ao conhecimento convencional
que as pessoas têm sobre as coisas do mundo, isto é, seu préconhecimento do mundo. Ficam armazenados na memória das
pessoas conhecimentos sobre várias coisas e ações, por exemplo,
festas de aniversário, casamentos, oficinas de conserto de carros,
postos de gasolina, concertos musicais etc., conhecimentos
construídos ao longo de suas experiências de vida.
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O conhecimento da organização textual é o que se refere às rotinas
interacionais como convenções que regem a organização da informação em textos
orais e escritos, utilizados pelos que se envolvem na negociação de significado e
conforme explícito no documento.
[...] em geral, os textos orais e escritos podem ser classificados em
três tipos básicos: narrativos, descritivos e argumentativos. Esses
três tipos básicos são usados na organização de vários outros tipos
de textos, que têm funções diferentes na prática social (BRASIL,
1998b, p. 31).

A articulação dos três tipos de conhecimentos oferece a possibilidade do
aluno “agir no mundo pelo discurso” (BRASIL, 1998b, p. 43) com maior propriedade.
Não apenas na língua Estrangeira, mas, também, na língua materna. Uma forma de
engajamento do aluno por meio do discurso pode ser evidenciada com o uso de
temas que fazem parte do seu cotidiano, os temas transversais, que podem tratar de
algo ou alguma situação para agir em uma aula de Língua Estrangeira por meio dos
discursos escritos ou orais. Conforme sugerido em Brasil (1998b, p. 43):
[...] os temas transversais, que têm um foco claro em questões de
interesse social, podem ser facilmente trazidos para a sala de aula
via Língua Estrangeira. A análise das interações orais e escritas em
sala de aula é um meio privilegiado para tratar dos temas
transversais ao se enfocar as escolhas linguísticas que as pessoas
fazem para agir no mundo social.

O agir no mundo pode ser visto como um ato de cidadania, pois envolve as
escolhas que o aluno faz ao produzir seu discurso no mundo social. Como consta
nos PCN (BRASIL, 1998b), uma maneira de caracterizar as escolhas possibilitando
ao aluno enxergar que a linguagem é uma prática social é “submeter todo texto oral
e escrito a sete perguntas: quem escreveu/falou, sobre o que, para quem, para que,
quando, de que forma, onde?” (BRASIL, 1998b, p. 43). Finalizando, parece válido
ressaltar que a cidadania é um aspecto muito valioso no ensino-aprendizagem de
uma Língua Estrangeira.
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A Língua Estrangeira no ensino fundamental tem um valioso papel
construtivo como parte integrante da educação formal. Envolve um
complexo processo de reflexão sobre a realidade social, política e
econômica, com valor intrínseco importante no processo de
capacitação que leva à libertação. Em outras palavras, Língua
Estrangeira no ensino fundamental é parte da construção da
cidadania (BRASIL, 1998b, p. 41).

Em seguida, discuto aspectos importantes para esta pesquisa, presentes no
Currículo do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2010).

2.3.2 O Currículo do Estado de São Paulo

O Currículo do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2010) contém a
apresentação, os objetivos e as diretrizes comuns a todas as disciplinas. Contempla
a divisão das áreas do conhecimento e relata os componentes curriculares
estabelecidos para a disciplina de Língua Estrangeira Moderna (LEM).
No mencionado currículo (SÃO PAULO, 2010) propõe-se uma ação integrada
e articulada com o objetivo principal de organizar e melhorar a partir da centralização
um material/proposta para Ensino Fundamental – Ciclo II e Médio no Estado de São
Paulo e proporcionar uma base comum de conhecimentos e competências para que
as escolas do Estado de São Paulo funcionem de fato como uma rede. A justificativa
para essa implementação são as necessidades da sociedade atual. No referido
documento (SÃO PAULO, 2010), por meio da apresentação dos princípios
orientadores do currículo, está explícito como responsabilidade da escola ser “capaz
de promover as competências indispensáveis ao enfrentamento dos desafios
sociais, culturais e profissionais do mundo contemporâneo” (p. 7), ou seja, visa à
preparação do aluno para a vida social no ambiente escolar. Nessa direção as ações
do professor são centrais para a viabilização de todo esse processo e, segundo
palavras constantes do próprio documento, o professor é visto como aquele que
“promove conhecimentos que possam ser mobilizados em competências e
habilidades que, por sua vez, instrumentalizam os alunos para enfrentar os
problemas do mundo” (SÃO PAULO, 2010, p. 18). Com respeito às competências
indispensáveis ao enfrentamento dos desafios sociais, as de leitura e escrita são
mencionadas no Currículo como fundamentais para os alunos.
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Ler e escrever, hoje, são competências fundamentais a qualquer
disciplina ou profissão. Ler, entre outras coisas, é interpretar (atribuir
sentido ou significado), e escrever, igualmente, é assumir uma
autoria individual ou coletiva (tornar-se responsável por uma ação e
suas consequências) (SÃO PAULO, 2010, p. 19).

Além disso, na escola alunos podem aprender sobre a vida em sociedade.
Nesse sentido, consta no mesmo documento que “ser estudante é fazer da
experiência

escolar

uma

oportunidade

para

aprender

a

ser

livre

e,

concomitantemente, respeitar as diferenças e as regras de convivência” (SÃO
PAULO, 2010, p. 09).
A escola pode ser um espaço que ofereça ao aluno oportunidades de
construção de sua identidade, de sua preparação para a sociedade e pode também
despertar atitudes pacíficas e construtivas. Nesse sentido, pode se apoiar na
relevância das considerações abaixo que são constantes do currículo, quais sejam
[...] construir identidade, agir com autonomia e em relação com o
outro, bem como incorporar a diversidade, tais elementos são as
bases para a construção de valores de pertencimento e de
responsabilidade, essenciais para a inserção cidadã nas dimensões
sociais e produtivas (SÃO PAULO, 2010, p. 10).

Outra proposta expressa no Currículo de São Paulo (SÃO PAULO, 2010)
relaciona o ensino de competências aliadas a cada disciplina visando à preparação
do indivíduo para atuar em sociedade. Com vistas a colaborar na preparação do
indivíduo como expressas no mencionado Currículo, a escola se responsabiliza pelo
ensino de competências aliadas a cada disciplina sendo que a ênfase se dá nas
competências de leitura e escrita, pois, considerando que por meio delas os alunos
podem agir em situações cotidianas diversas, “a competência de ler e escrever é
parte integrante da vida das pessoas e está intimamente associada ao exercício de
cidadania” (p. 15). O discurso tem papel fundamental nesse agir e as ações da
escola em articular disciplinas e atividades com foco nas expectativas do que os
alunos aprendam ao longo dos anos.
Com relação à Língua Estrangeira Moderna, a proposta é a promoção do
estudo de língua estrangeira, articulando atividades com textos às práticas sociais
autênticas proporcionando aos alunos o conhecimento e reconhecimento de si
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mesmos e do outro em diferentes maneiras de interpretar o mundo. Por fim,
conforme expresso no referido documento (SÃO PAULO, 2010, p. 106),
[...] é fundamental que o ensino da língua estrangeira contribua para
a construção da competência discursiva do estudante, o que é
possível se optarmos por uma perspectiva pluricêntrica que
considere a diversidade linguística dos falantes do idioma objeto de
estudo, sejam eles nativos ou não nativos, assim como os
conhecimentos e experiências do educando em língua materna.

Tendo finalizado a discussão de aspectos importantes para esta pesquisa
presentes no Currículo do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2010), tais como a
escola como espaço de construção da identidade do aluno e espaço que promova a
experiência de viver em sociedade e tendo apresentado os alicerces teóricos da
presente pesquisa, a saber: o conceito de Representações sobre o qual a análise de
dados estará orientada, os aspectos relacionados à formação crítica e reflexiva do
professor de inglês, a Pedagogia Crítica e a apresentação dos documentos oficiais
que regem o ensino de língua estrangeira no Brasil, passo à descrição da
metodologia utilizada para realizar esta investigação.
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA

Este trabalho se desenvolve orientado por um paradigma qualitativo de
pesquisa. A pesquisa qualitativa
[...] é uma atividade situada, que localiza o observador no mundo.
Trata-se de um conjunto de práticas interpretativas, material que faz
o mundo visível. Estas práticas transformam o mundo em um série
de representações, incluindo notas de campo, entrevistas,
conversas, fotografias, gravações e notas. A este nível, a pesquisa
qualitativa desenvolve uma abordagem interpretativista, naturalista
com o mundo. Isso significa que os pesquisadores qualitativos
estudam as coisas em seus ambientes naturais, tentando dar sentido
ou interpretar os fenômenos em termos dos significados que as
pessoas trazem para eles. (DENZIN & LINCOLN, 2005, p. 3).

Por tratar de questões político-pedagógicas e por considerar a língua como
uma ferramenta de transformação social, o presente trabalho se insere na área da
Linguística Aplicada cujo foco é a presença de problemas com relevância social
suficiente para exigir respostas teóricas que promovessem benefícios sociais a seus
participantes (DAMIANOVIC, 2005).
Esta seção, dedicada a apresentar a metodologia que embasou a pesquisa,
está estruturada em quatro subseções: o primeiro segmento apresenta o método de
pesquisa escolhido, o estudo de caso (CAMPORY, 2005; DUFF, 2008; JOHNSON,
1992; NUNAN,1992; STAKE, 1995; 1998; YIN, 2005; 2009); o segundo segmento
descreve o contexto no qual a pesquisa foi desenvolvida, o que engloba a descrição
da escola, da turma de alunos participantes, das atividades selecionadas pela
professora-pesquisadora e o desenvolvimento das aulas; o terceiro segmento
apresenta os instrumentos utilizados para a coleta e análise dos dados e o quarto
segmento descreve os procedimentos de análise dos dados.

3.1 O MÉTODO DE PESQUISA

Esta pesquisa tem como suporte metodológico o estudo de caso. Tal
metodologia foi escolhida porque, além de concordar com Duff (2008) que cita Gall
et al, sobre o estudo de caso ser um método qualitativo de pesquisa amplamente
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utilizado na área da Linguística Aplicada, foi escolhido também por estar de acordo
com o expresso por Yin (2014, p. 4) quando diz que o estudo de caso “surge do
desejo de compreender fenômenos sociais complexos, em profundidade”.
Johnson (1992, p. 76) afirma que o propósito de um estudo de caso é
descrever um caso em seu contexto, nesse sentido Yin (2005, p. 32) afirma que “um
estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno
contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os
limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. No presente
trabalho o fenômeno contemporâneo, a violência, é apresentado baseado na
experiência de uma professora-pesquisadora e de seus alunos, dentro de seu
contexto real, a escola. O objetivo da presente pesquisa é investigar em que medida
atividades de ensino-aprendizagem de inglês, com foco na temática comportamento,
podem levar os alunos a refletirem sobre os comportamentos por eles manifestados.
Para Stake (1998, p. 86-87) “um caso pode ser simples ou complexo, uma
criança ou uma sala de aula ou uma mobilização de profissionais para estudar as
condições da infância”. Ainda, “um estudo de caso não é uma escolha metodológica,
mas uma escolha do objeto a ser estudado de diferentes maneiras”. Stake (1995, p.
133) reitera que “o caso, é algo especial a ser estudado, um estudante, uma sala de
aula, um grupo, um programa, talvez, mas não um problema, uma relação ou um
tema”.
Nesse sentido, segundo Johnson (1992, p. 75) “um estudo de caso é definido
como uma unidade de análise, isto é, um estudo de um caso no qual o pesquisador
concentra a atenção em uma única entidade”.
Neste trabalho, essa unidade de análise, ou seja o caso deste trabalho, é
uma turma de nono ano do Ensino Fundamental II, da disciplina de língua inglesa do
período matutino de uma escola pública e encontra respaldo na visão de Campory
(2005, p. 145), que afirma que uma sala de aula de língua inglesa é um contexto
escolar

específico, com

qualidades

especiais

que

o

tornam

único, com

características únicas, tais como a idade, a série escolar e os valores.
Nunan (1986) citando Adelman (1976) sugere que há seis principais
vantagens em adotar o estudo de caso como método de pesquisa:
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• a primeira vantagem é que, por apresentar a realidade, é passível de
recursos para os praticantes serem capazes de se identificar com
questões e preocupações levantadas;
• a segunda vantagem é que, a partir de um caso, pode acontecer a
generalização sobre uma instância, de uma instância ou de uma
instância de uma classe;
• a terceira vantagem é que a multiplicidade de pontos de vista oferece
interpretações alternativas;
• a quarta vantagem é que estudos de caso podem favorecer com um
banco de dados que pode ser reinterpretado por outros pesquisadores;
• a quinta vantagem é que as percepções geradas em um estudo de
caso podem ser aplicadas de forma imediata em uma variedade de
propostas, inclusive elaboração de políticas educacionais;
• a sexta e última vantagem de adotar o estudo de caso como método de
pesquisa é que, os dados, nesse tipo de método, são geralmente mais
acessíveis do que relatórios de pesquisa convencionais sendo capaz
assim, de servir para diversos públicos.
Dentre as vantagens acima apontadas a quarta e a quinta se relacionam
diretamente com o presente trabalho por este oportunizar o desenvolvimento de
outros trabalhos no âmbito escolar e possibilitar a elaboração de propostas ou até
mesmo políticas educacionais que visem o mesmo ou objetivo semelhante ao do
presente trabalho. Portanto, é possível afirmar que conforme Yin (2005, p. 20), este
trabalho configurado como estudo de caso, pode contribuir com o conhecimento de
um fenômeno individual, ou melhor, do comportamento de um grupo de alunos de
uma sala de nono ano do Ensino Fundamental II, período matutino, de uma escola
pública, por meio da utilização de atividades de ensino-aprendizagem de Inglês,
selecionadas com foco na temática comportamento.

3.2 O CONTEXTO DE PESQUISA

Para caracterizar o contexto no qual esta pesquisa se desenvolveu e
favorecer a compreensão da análise dos dados, esta subseção apresenta a
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descrição da escola na qual os dados foram coletados, o perfil dos participantes alunos e professora-pesquisadora, a seleção das atividades desenvolvidas, e o
desenvolvimento das aulas.

3.2.1 A Escola

A pesquisa foi realizada em uma escola pública da periferia de um município
da grande São Paulo. Trata-se de uma escola com aproximadamente 2000 alunos
distribuídos em três turnos. No período da manhã, a escola conta com turmas de
Ensino Médio e turmas de Ensino Fundamental II; no período da tarde, com turmas
de Ensino Fundamental I e no período noturno, com turmas de Ensino Médio.
A clientela desta escola, de condição socioeconômica diversificada, em sua
grande maioria, provém do próprio bairro, geograficamente próximo a uma rodovia e
cujo entorno abriga diversas transportadoras, empresas nacionais e multinacionais.
Assim como muitos bairros da periferia, na região da escola pesquisada há
problemas com violência e drogas. Na escola onde a pesquisa foi desenvolvida, tais
problemas sociais constituem motivo de constante preocupação e cuidado. A escola
faz parte de um projeto da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, o
Escola da Família, que, em finais de semana, atende a comunidade local por meio
de atividades variadas, tais como aulas de artesanato e aulas de culinária.
Quanto à postura dos alunos, a escola enfrenta muitos problemas. Dentre
eles, a falta de comprometimento dos alunos em relação aos seus estudos, o uso de
drogas e o vandalismo. Os problemas são assistidos, na grande maioria das vezes,
pela equipe gestora conjuntamente aos pais. Em algumas situações, é preciso que o
aluno seja transferido para outra escola.
O quadro docente é composto em sua maioria, por professores admitidos por
concurso público. A escola conta com três professoras, dentre as quais me incluo,
que ministram a disciplina de LEM e que dividem as aulas em três turnos.
Com respeito à edificação, a escola possui um pátio com espaço ao ar livre e
refeitório para os alunos, sala de leitura, sala de vídeo e dispõe de equipamentos
eletrônicos e de informática para utilização dos professores. A comunidade do
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entorno escolar não possui áreas de lazer. Sendo assim, a escola, que possui uma
quadra poliesportiva, é o local utilizado para o lazer e entretenimento dos alunos e
outros membros da comunidade, com livre acesso nos finais de semana.
A equipe gestora da escola é constituída por uma diretora, dois vicediretores, dois professores mediadores e três coordenadores pedagógicos. No
período matutino, a escola conta a presença de um vice-diretor, um professor
coordenador pedagógico e um professor mediador. O período vespertino, conta com
a presença do diretor, de um coordenador pedagógico e um professor mediador. O
período noturno conta com o diretor e um professor coordenador.

3.2.2 Os participantes

Os participantes desta pesquisa estão representados por alunos da disciplina
de língua inglesa de uma turma de nono ano do Ensino Fundamental II do período
diurno de uma escola pública, aqui denominados turma focal. Dessa turma,
composta por trinta e cinco alunos, apenas sete foram autorizados pelos pais a
participarem da investigação e neste estudo são denominados de participantes
focais. Também é considerada participante a professora-pesquisadora sobre a qual,
assim como aos demais, teço considerações a seguir.

3.2.2.1 A turma focal

A turma focal é constituída por um grupo de sete alunos da disciplina de
língua inglesa de uma sala do nono ano do Ensino Fundamental II, do período
diurno de uma escola pública da rede pública em questão. A turma possui alunos
com dificuldades de concentração nas aulas, dificuldades de aprendizagem e falta
de motivação, problemas de relacionamento entre si e com os professores,
episódios de uso de drogas e vandalismo. No espaço coletivo de sala de aula,
reinam a indisciplina, o barulho excessivo e o descuido com os materiais escolares e
com a limpeza.
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A minha experiência e descontentamento como professora em tal ambiente
certamente não propício à aprendizagem, e o meu desejo de investigar se e como a
seleção de atividades com foco na temática comportamento, específica para esse
contexto provocaria a reflexão dos alunos acerca de seus comportamentos,
motivaram a presente pesquisa.

3.2.2.2. Os participantes focais

Os participantes focais provêm da turma focal acima descrita. A princípio a
pesquisa aconteceria com os trinta e cinco alunos da sala, porém, somente sete
alunos desse grupo foram autorizados pelos responsáveis a participar do estudo,
três meninas e quatro meninos, com idade entre 14 e 18 anos.
Os alunos apresentam características de comportamento, que por muitas
vezes, sugere agressividade, violência, vandalismo. Alguns alunos provocavam
situações de brigas e uso de drogas, nas quais outros professores além da
professora-pesquisadora, acabavam por fazer a direção tomar providências mais
rígidas, tais como, informar o Conselho Tutelar.
No presente trabalho, os participantes estão representados por pseudônimos
para garantir o que lhes foi assegurado no documento de Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido e para cumprir com os princípios éticos que orientam esta
pesquisa: sigilo e proteção de identidade4.

3.2.2.3 A professora-pesquisadora

Iniciei minha carreira como professora de inglês em 2003, quando concluí
minha graduação em Letras, trabalhando por um ano em um instituto de idiomas.
Em 2004 fui aprovada no concurso da rede pública estadual de ensino de São Paulo
e assumi o cargo em fevereiro de 2008, no qual atuo até a presente data.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4

Parecer Consubstanciado n° 502.758. Data da Relatoria: 25/11/2013

	
  

46	
  

Quando de meu ingresso no magistério público, em 2008, tomei
conhecimento da existência de cursos para professores de inglês da escola pública
patrocinados pela Associação Cultura Inglesa São Paulo e oferecidos gratuitamente
aos docentes em versões presencial e online. Inscrevi-me no curso online, Teachers’
Links e o concluí em 18 meses, época em que ingressei no curso presencial.
O curso presencial é oferecido em duas modalidades sequenciais.
Primeiramente, o professor-aluno frequenta uma escola de idiomas participante
patrocinadora do programa, sendo alocado de acordo com o seu nível de
proficiência em inglês com o objetivo de aprimoramento de sua formação linguística.
Depois de sua conclusão, o professor-aluno ingressa na segunda modalidade, o
curso de pós-graduação oferecido por outra instituição privada, participante
patrocinadora do programa que se encarrega do aprimoramento da formação
profissional. Quando de meu ingresso, devido ao meu nível de proficiência em
inglês, não fui requisitada para a primeira modalidade do programa, o curso de
língua inglesa propriamente dito, sendo encaminhada diretamente ao curso de pósgraduação.
Durante o curso de Especialização, tive contato com muitas disciplinas. As
reflexões proporcionadas durante as aulas dessas disciplinas foram de suma
importância para a minha prática escolar. Já não era o mesmo olhar para toda a
situação que vivenciava na escola. A partir daí, a preparação e o planejamento das
minhas aulas se tornavam uma ação a ser refletida e estudada.
Ao conhecer a turma focal da presente pesquisa, imergi em um processo de
tentativa de compreensão das situações vividas na sala. Atravessei um percurso de
transformações pessoais. Ao entrar nessa sala de aula pela primeira vez, percebi o
quanto seria desafiador o trabalho a ser feito. Em determinados momentos, cheguei
a pensar que o melhor seria fazer coisa alguma ou repetir a atitude de tantos outros
professores: escrever textos na lousa para serem copiados e exercícios para serem
respondidos, sem contextualização nenhuma. Não condizente com a minha natureza
e formação que preza o ato da reflexão como forma de transformação do meu
próprio trabalho, tais atitudes foram imediatamente por mim descartadas. Passei a
anotar tudo o que vivenciava naquela sala e sempre durante e depois das aulas,
buscava compreender qual seria a melhor forma de atuar naquele contexto. Uma
das minhas primeiras reflexões foi perceber que não poderia esquecer o meu papel
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enquanto professora de inglês e que deveria, portanto, ensinar esse idioma de forma
que os alunos pudessem efetivamente utiliza-lo. Mas, como ensinar inglês para
quem joga materiais escolares no chão, chuta cadeiras, maltrata colegas? Como
ensinar inglês para alunos usuários de drogas ou delinquentes sociais?
Esse processo de reflexão motivou a elaboração de diários reflexivos, que,
conforme descritos a seguir, vieram a constituir um dos instrumentos de coleta de
dados desta pesquisa. Contudo, quando iniciei o processo de sistematização de
minhas reflexões, não tinha ainda, tal intenção. A partir da redação dos diários
reflexivos é que houve a sistematização de minhas reflexões e consequentemente a
pesquisa surgiu. Em seguida surgiu a ideia de selecionar atividades de língua
inglesa com foco na temática comportamento. Toda essa vivência resultou no
projeto da presente pesquisa de mestrado que ora apresento.

3.2.3 A seleção de atividades

A seleção das atividades utilizadas nas aulas nas quais esta pesquisa se
desenvolveu é fruto de um longo processo de reflexão. Eu ansiava por uma maneira
de fazer aquele grupo de alunos perceber como as diferentes formas do
comportamento humano pode influenciar positiva ou negativamente nos contextos
nos quais estão inseridos. Assim, motivada e orientada pelos pressupostos dos
documentos oficiais que regem o ensino-aprendizagem de Inglês e o conteúdo
programático previsto para essa turma, iniciei a seleção das atividades.
Considerei que tais atividades, para os propósitos que seriam utilizadas, não
constituíam um material didático, pois concordo com Tomlinson (1998, p. xi) que
afirma que material didático é:
[...] qualquer coisa que é usada para ajudar a ensinar os alunos de
línguas. Os materiais podem ser na forma de um livro, uma fita
cassete, um CD-Rom, um vídeo, uma cópia de um texto, um jornal,
um parágrafo escrito em um quadro branco: qualquer coisa que
apresenta e informa sobre a língua a ser aprendida.
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No caso desta pesquisa, as atividades selecionadas desempenharam o papel
de instrumento, ou seja, ferramenta por meio das quais a pesquisa buscou por seu
objetivo: identificar as representações da professora e dos alunos acerca de
questões relacionadas ao comportamento.
Embora consciente desse papel desempenhado pelas atividades utilizadas,
decidi, no momento da seleção, utilizar critérios para seleção de material didático,
pois, mesmo não tendo como foco o ensino-aprendizagem, as atividades seriam
utilizadas em uma aula de inglês e, portanto, implicariam uma orientação didáticopedagógica. Entendi que não bastava querer selecionar atividades para uma sala de
aula específica. Era preciso guiar o meu trabalho partindo de alguns pressupostos
teóricos de elaboração e avaliação de materiais didáticos.
Dessa forma, para a seleção dessas atividades, utilizei como modelo
metodológico, “critérios para avaliar unidades” (RAMOS, 2009, p. 184-185) e desse
modelo, destaquei os seguintes critérios:
O público-alvo: “a quem se dirige? (faixa etária, sexo, conhecimento prévio
da língua etc.)”. Entendi que apresentar um filme seria uma forma de atrair a
atenção dos alunos. Assim, ao pesquisar sobre um filme que poderia ser
apresentado não considerei conhecimento prévio da língua por achar necessário
que os alunos tivessem contato apenas com as cenas do filme, pois algumas se
assemelhavam às que eu, como professora, testemunhava durante as aulas a até
intervalos. Após pesquisar por um filme que atendesse às minhas expectativas de
promover a reflexão sobre seus sentimentos e comportamentos e optei pelo filme
Bang, Bang You’re dead (USA, 2002).
Os objetivos: “quais são? Estão explícitos ou implícitos? São alcançáveis?
Contribuem para a formação do cidadão?” Era preciso determinar os objetivos de
seleção das atividades para um público específico. O objetivo das atividades
selecionadas foi a necessidade de tratar um tema específico: a reflexão dos alunos
acerca de seus comportamentos. O estudo de vocabulários relacionados à emoção
foi a maneira que encontrei para unir o ensino de inglês em benefício da reflexão
dos estudantes acerca de seus comportamentos, tais como violência e o vandalismo
na escola ao mesmo tempo, ou posteriormente, ensinar inglês.
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Dos recursos: “há indicações do que será usado ou necessário para a
utilização?”.
Considerei que o filme e as atividades não constituíam subsídios suficientes
para trabalhar com os alunos. Eu queria encontrar uma forma de relacionar
situações do filme com a experiência dos alunos. Assim, elaborei questões que
pudessem favorecer tal relação e juntei com atividades que encontrei na internet
sobre feelings (sentimento/emoções), cujo objetivo era o reconhecimento desses
sentimentos em situações reais. Nesse sentido, fazia anotações sobre os sites
encontrados para facilitar a organização do material, atendendo assim, o terceiro
critério.
A progressão dos conteúdos: “de conhecimento de mundo para os
conhecimentos de organização textual e sistêmicos?”. Houve também, uma
preocupação com a progressão das atividades que começaram por uma
apresentação sobre o tema, depois uma reflexão sobre ele e, em seguida, a
provável conscientização.
Quanto aos textos: “didáticos? autênticos? adaptados com simplificações?
temática abrangente? qualidade gráfica e visual: ilustrações, diagramação
organizada etc.?”. Os textos utilizados foram criados ou retirados de sites da
internet, caracterizados como textos autênticos, ou seja, não foram criados com o
intuito de ensinar Inglês. As atividades possuem uma temática relacionada a uma
necessidade específica e textos com ilustrações foram utilizados para favorecer a
compreensão dos mesmos.
Quanto às atividades: “tem objetivos explícitos? Implícitos? A atividade tem
enunciados que checam o conhecimento do aluno ou são enunciados que
conduzem a prática e a aprendizagem? promovem interação? colaboração? geram
solução de problemas?” Houve a preocupação de delimitar os objetivos de cada
atividade do material, com o propósito de concluir o objetivo geral da seleção de
atividades. A professora-pesquisadora levou em conta na escolha dos enunciados, a
dificuldade dos alunos com a língua inglesa que ao serem lidos pela professora em
sala de aula, promoviam a interação e a colaboração no momento da compreensão.
Algumas perguntas das atividades tinham como objetivo promover reflexão sobre
que decisão os alunos tomariam ou não se tivessem o poder, como diretores de

	
  

50	
  

escola, por exemplo, para lidar e julgar situações de violência de outros alunos na
escola.
Em sua totalidade, as atividades e as etapas de sua aplicação, que serão
descritas no próximo segmento, tiveram como objetivo investigar as representações
dos alunos acerca de seus comportamentos.

3.2.3.1 As atividades e o desenvolvimento das aulas

As atividades utilizadas foram divididas em cinco modalidades previstas para
aplicação

em

cinco

aulas:

exibição

do

filme

Bang

Bang

You’re

dead

(MASTROSIMONE; FERLAND, 2002), respostas de um questionário idealizado em
português, questões em inglês fotocopiadas para reconhecimento de sentimentos,
apresentação de pequenas histórias, retiradas de um site, para identificação de
sentimentos (Anexos A e B) e a produção final, que foi substituída por uma
conversa, explicada adiante.
A primeira atividade é a exibição do filme inspirado em fatos reais que conta a
estória de um rapaz chamado Trevor como vítima de bullying na escola e que
desenvolve um comportamento agressivo. Persuadido por um professor de teatro
para protagonizar uma peça que conta situações parecidas com as vividas por ele,
Trevor passa a refletir sobre suas atitudes agressivas. A peça, que traz situações de
violência, não foi compreendida e aceita pelos pais, professores e alunos, que a
censuraram. Ensaiando clandestinamente, Trevor e outros alunos que se declaram
cansados de ser molestados e desrespeitados, planejam um atentado à escola.
A exibição deste filme teve como objetivo introduzir o tema violência e motivar
a reflexão dos alunos acerca das diferentes variáveis subjacentes a esse tema. Essa
atividade aconteceu na sala de vídeo da escola e teve duração de duas aulas
seguidas de 50 minutos cada uma delas.
Essa foi considerada a primeira aula para o cumprimento do objetivo da
presente pesquisa a apresentação do filme na íntegra e em seu idioma original, o
inglês. No início, os alunos reclamaram alegando não entender. Mas, pouco a
pouco, as reclamações foram cedendo espaço às cenas do filme que lhes
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chamavam a atenção. Não houve adesão imediata à apresentação do filme e nem
todos os alunos assistiram ao filme. No final, muitos queriam falar, muitos afirmaram
que cenas parecidas com as do filme já haviam acontecido na escola ou com
alguém conhecido. Pessoalmente, esta aula me deu a sensação de dever cumprido;
afinal, os alunos tinham assistido a um filme em inglês, sem legendas e conseguiram
refletir sobre seus comportamentos (Figura 1).

Figura 1: Atividade 1

ATIVIDADE 1!
REFLECTING ON THE FILM
SESSÃO DO FILME: “Bang Bang You’re dead” (87 min – Drama –
2002/USA).

!OBJETIVO DA ATIVIDADE 1: Introduzir o tema violência.

!TEMPO ESTIMADO DA AULA: 100 MINUTOS (2 AULAS DE 50
MINUTOS)

Fonte: Elaboração própria.

A segunda atividade constituiu uma produção escrita individual dos alunos
que também teve como objetivo promover uma reflexão acerca do filme. A produção
escrita foi na sala de aula e teve duração de uma aula, cerca de 50 minutos.
Essa foi a segunda aula. Apresentei, na lousa, um questionário sobre o filme.
Imediatamente, os alunos perguntaram se as questões deveriam ser respondidas
em Inglês e, dado o meu objetivo de recolher o maior número de informações
possível e a falta de habilidade dos alunos com a escrita em inglês, informei que as
respostas deveriam ser em português. Durante a atividade, alguns alunos
conversavam e levantavam-se o tempo todo. Outros solicitavam minha presença
para tirar dúvidas. Mais uma vez, encerrei a aula com a sensação de dever
cumprido, haja vista a participação de alguns alunos (Figura 2).
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Figura 2: Atividade 2

ATIVIDADE 2!
WRITTEN REFLECTION ON THE FILM
PRODUÇÃO ESCRITA INDIVIDUAL DOS ALUNOS, ACERCA DAS SEGUINTES QUESTÕES:
!Como você chamaria o que você viu no filme?
!Já aconteceu com você?
!Acontece ou aconteceu na escola?
!Você conhece alguém na escola que faz ou já fez o que você viu no filme?
!Você já viu acontecer?
!O que fez nas situações que presenciou? Por que?
!Como você resolveria questões deste tipo na escola?
!O que o diretor/professores fazem quando acontece na escola? Você concorda?
!O que você faria se fosse professor ou diretor?

!OBJETIVO DA ATIVIDADE 2 : REFLETIR SOBRE O FILME.
!TEMPO ESTIMADO DA AULA: 50 MINUTOS (1 AULA).

Fonte: Elaboração própria

A terceira atividade foi uma atividade corresponde à terceira aula, foi uma
atividade

oral

também

realizada

na

sala

de

aula

e

teve

duração

de

aproximadamente 50 minutos, ou seja, uma aula. A atividade teve como objetivo o
reconhecimento de sentimentos por meio de algumas questões retiradas de um site
que foram apresentadas oralmente aos alunos. A proposta de usar essas questões e
realizar a leitura em voz alta, junto com os alunos, foi a promoção da reflexão acerca
de seus sentimentos: olhar para seus próprios sentimentos, sobre como reagem
quando estão tristes ou felizes, como gostam de se sentir, o que ajuda quando estão
tristes, como seus sentimentos afetam as pessoas ao seu redor (Anexo A).
Mostrei textos com figuras de “carinhas” que representavam sentimentos
como estar feliz, preocupado, empolgado, surpreso, triste, constrangido. As
questões foram apresentadas em inglês, oralmente para que os alunos
respondessem. Escrevi na lousa, ajudei-os com a leitura e compreensão. Foi uma
aula em que os alunos expuseram muitas sensações ruins e boas e apresentaram
alguns motivos que os levavam a ficar tristes, chateados ou felizes (Figura 3 e
Anexo C).
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Figura 3: Atividade 3

ATIVIDADE 3 !
“FEELINGS AND FACES” – RECOGNIZING SENSATIONS
QUESTÕES EM INGLÊS
!OBJETIVO DA ATIVIDADE 3: DEFINIR “FEELINGS”: ANGRY, EMBARASSED, WORRIED, EXCITED,
SURPRISED, SAD.
QUESTIONS
1.What are feelings? Name some feelings that you have felt.
2.Name feelings that you like and feelings that you don’t like.
3.What do you do when you feel happy? What do you do when you feel sad?
4.What helps you feel better when you’re feeling down about something?
5.How do your feelings affect people around you?

!TEMPO ESTIMADO DA AULA: 50 MINUTOS (1 AULA).

Fonte: Elaboração própria.

A quarta atividade é a apresentação de pequenas estórias retiradas de um
site que também tiveram como objetivo provocar reflexão acerca de seus
comportamentos e identificar seus sentimentos (Anexo B).
Essa foi a quarta aula, também com atividades orais. Expliquei aos alunos
que eu faria a leitura de situação em inglês para que eles, também em inglês,
dissessem o nome de um sentimento que na opinião deles, fosse correspondente
àquela situação. Para promover uma melhor organização do grupo, pedi para que
eles acenassem com a mão, antes de se pronunciarem.
Durante a leitura, eu os ajudava com mímica, para facilitar a compreensão da
estória. Logo em seguida, havia alunos levantando a mão para falarem os
sentimentos que julgavam correspondente à estória. Ao final daquela aula, o
professor da aula posterior me esperava à porta. Os alunos queriam que eu ficasse
e isso causou estranhamento a mim e ao outro professor (Figura 4 e Anexo B).
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Figura 4: Atividade 4

ATIVIDADE 4 !
“SHORT STORIES - IDENTIFYING FEELINGS”
APRESENTAR AS CÓPIAS DAS “FACES” PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SENTIMENTOS.
LEITURA DAS CÓPIAS “SHORT STORIES” E ESCOLHA DA “FACE”.
DISCUSSÃO DAS ESCOLHAS.
OBJETIVO DA ATIVIDADE 4: PROVOCAR REFLEXÃO E CONSCIENTIZAR EM RELAÇÃO
AOS SENTIMENTOS.
PERGUNTAS QUE GUIARÃO A DISCUSSÃO:
1.WHY DO YOU FEEL THAT WAY IN THAT STORY?
2.DO YOU THINK IT’S OK FOR OTHER PEOPLE TO FEEL DIFFERENT FROM YOU? WHY
OR WHY NOT?

TEMPO ESTIMADO DA AULA: 50 MINUTOS (1 AULA).

Fonte: Elaboração própria.

A quinta atividade corresponde à quinta e última aula e foi uma roda de
conversa que tem por objetivo a reflexão sobre algo que os alunos possam produzir
para demonstrar o que aprenderam por meio das atividades. A conversa foi
orientada por uma questão: O que vocês fariam ou produziriam para contar para os
colegas da escola o que vocês aprenderam com essas aulas?
Excepcionalmente, esta aula se desenvolveu de forma diferente do
inicialmente previsto, pois por motivos de saúde, eu havia sido afastada da sala de
aula por tempo indeterminado, então, para concluir o meu trabalho de pesquisa, fui
até a escola para aplicar a última atividade e me despedir da instituição e dos alunos
dos quais estive afastada por um mês. A aula foi audiogravada. Começamos a
conversar sobre o início do ano, sobre as atitudes habitualmente tomadas por eles
em sala de aula e sobre nossas aulas a partir da apresentação do filme. Refletimos
juntos sobre as experiências por nós vividas enquanto grupo, alunos e professora.
Houve diversas manifestações em resposta à questão direcionadora demonstrando
o desejo de produzir uma apresentação ou encenação sobre o que viram e
aprenderam (Figura 5).
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Figura 5: Atividade 5

ATIVIDADE 5!
FINAL PRODUCTION
VERIFICAR EM QUE ATIVIDADE ELES PODERIAM SE ENVOLVER
QUE PUDESSE DEMONSTRAR ALGUMA SENSAÇÃO EM RELAÇÃO
AO FILME VISTO E AS ATIVIDADES FEITAS.

!OBJETIVO DA PRODUÇÃO FINAL: ALUNOS APREENDEREM
OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS DO MATERIAL DIDÁTICO
PRODUZIDO.
!TEMPO ESTIMADO DA AULA: 50 MINUTOS (1 AULA)*
*Dependendo da produção.

Fonte: Elaboração própria.

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Para identificar as representações dos alunos e da professora-pesquisadora,
os instrumentos utilizados foram os diários reflexivos da professora-pesquisadora,
um questionário e a audiogravação.

3.3.1 Diários Reflexivos

O conceito de diário reflexivo compreendido no presente trabalho
acompanha a visão de Nunan (1986, p. 118) que afirma que “os diários são
ferramentas introspectivas importantes em pesquisas de linguagem”.
A decisão por utilizar diários reflexivos como instrumento de coleta de dados
se justifica pelo meu objetivo de descrever e refletir sobre minha prática. Em seu
conteúdo, meus diários reflexivos manifestam minhas angústias, dificuldades e as
possíveis soluções que passei a procurar ao me deparar com a realidade que
originou esta pesquisa. Assim, vi-me amparada em meu próprio processo de
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reflexão, o que me leva a concordar sobre o exposto por Souza et al (2012, p. 184)
fazendo referência às ideias de Albert (1993)
[...] A escrita supõe um processo de expressão e de objetivação do
pensamento que explica sua atitude de reforçar ou constituir a
consciência daquele que escreve. Escrever sobre si é auto-revelarse, é um recurso privilegiado de tomada de consciência de si mesmo,
pois permite atingir um grau de elaboração lógica e de flexibilidade.

Souza et al (2012, p. 185) reitera assegurando que
[...] esses escritos constituem-se pela expressão e pela elaboração
do pensamento e dos dilemas dos docentes. Desse modo, aqueles
que escrevem diários podem tornar-se investigadores de si próprios
e, consequentemente, da prática que desenvolvem na escola.

Posso afirmar que, a pesquisa foi lapidada durante a escrita dos diários. À
medida que o tempo passava e minhas reflexões se desenvolviam, foi surgindo o
desejo de selecionar atividades de ensino-aprendizagem de inglês com foco na
temática comportamento, e o questionário de uma dessas atividades, além dos
diários reflexivos e uma audiogravação, transformou-se em instrumento de coleta
fundamental desta pesquisa (Apêndice A).

3.3.2 Gravação de Áudio

Uma audiogravação foi utilizada como instrumento de coleta na última aula de
utilização

das

atividades.

Conforme

descrito

anteriormente,

esta

aula

foi

desenvolvida de modo diferente do inicialmente previsto devido ao afastamento da
professora-pesquisadora do seu exercício docente em virtude de um problema de
saúde.
A transcrição da conversa foi feita segundo normas que melhor atenderam às
finalidades da pesquisa (MARCUSCHI, 1986). Dessa forma, a audiogravação foi
transcrita artesanalmente, com foco nas escolhas lexicais dos participantes e
constituiu subsídio referencial de análise posterior à seleção de atividades com foco
na temática comportamento feita pela professora-pesquisadora (Apêndice A).
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3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS

Nesta subseção da Metodologia, apresento os procedimentos utilizados para
analisar os dados coletados por meio do questionário de uma das atividades, dos
diários reflexivos e da audiogravação.
Durante a coleta de dados, digitei os diários reflexivos em um editor de textos
computacional para facilitar a leitura e análise posterior.
Para facilitar a interpretação, digitei também as respostas do questionário que
fazia parte das atividades; essas respostas foram agrupadas.
A aula gravada foi transcrita de forma artesanal e também digitada em um
editor de texto computacional. A transcrição artesanal constitui um recorte no qual só
foram digitadas as respostas às perguntas que foram utilizadas no diálogo final da
quinta aula com os alunos.
Conduzi a análise buscando encontrar respostas para as questões de
pesquisa deste estudo, a partir dos pressupostos teóricos que o fundamentam.
Inicialmente, todos os dados dos referidos instrumentos foram agrupados em um
mesmo arquivo. Concordando com Freire e Lessa (2003), que afirmam ser possível
identificar um indivíduo e, consequentemente, suas representações por meio de seu
repertório lexical, desenvolvi um processo de leitura e releitura dos dados
(ERICKSON, 1986) a partir do qual emergiram categorias criadas segundo a
recorrência na escolha lexical no discurso dos participantes.
Os resultados dessas ações estão apresentados na seção “Apresentação e
Discussão dos Resultados”, a seguir.
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Nesta seção, apresento e discuto os resultados obtidos por meio da análise
dos dados que teve como objetivo investigar em que medida a realização de
atividades de inglês com foco na temática comportamento pode levar os alunos a
refletirem sobre os comportamentos por eles manifestados. Com vistas a atingir
esse objetivo, conto com três perguntas de pesquisa:
•

Quais são as representações da professora-pesquisadora acerca dos
comportamentos manifestados pelos alunos antes e depois da realização
das atividades de inglês com foco em aspectos comportamentais?

•

Quais são as representações dos alunos acerca dos comportamentos por
eles manifestados durante a realização das atividades de inglês com foco
em aspectos comportamentais?

•

Em que medida a realização das atividades para ensino-aprendizagem de
Inglês, influenciou (ou não) as reflexões dos alunos acerca dos
comportamentos por eles manifestados?

Tendo como base tais perguntas, a análise dos dados me levou a três
instâncias de resultados: aqueles que se referem às representações da professorapesquisadora antes e depois da realização das atividades, às representações dos
alunos durante a realização das atividades e às representações relacionadas às
reflexões produzidas (ou não) pelos participantes.
Concordando com Freire e Lessa (2003), que afirmam ser possível identificar
um indivíduo e, consequentemente, suas representações por meio de seu repertório
lexical, desenvolvi um processo de leitura e releitura dos dados (ERICKSON, 1986)
a partir do qual emergiram categorias criadas segundo a recorrência na escolha
lexical no discurso dos participantes.
Faz-se imprescindível, neste ponto do trabalho, esclarecer como tais
categorias foram criadas.
Considerando que o objetivo desta pesquisa foi o de identificar as
representações dos participantes acerca dos comportamentos dos alunos, busquei,
em seus discursos, manifestações sobre tais comportamentos, ou seja, expressões
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que atribuíssem caráter qualitativo às suas atitudes. Contudo, as recorrências nas
escolhas lexicais nos discursos dos participantes, apontaram, em sua grande
maioria, para substantivos, tais como agressividade, desrespeito, confusão,
descoberta, transformação, bullying, negligência e exclusão. Entendo que tais
substantivos, haja vista sua própria constituição morfológica, de nome, não são
passíveis de atribuir características aos comportamentos dos alunos. Dessa forma,
apoiada na visão de Moscovici (1961/1978) para quem as representações são
construções simbólicas da realidade, considerei que tais substantivos constituíam o
símbolo que se faz presente quando o objeto está ausente (MOSCOVICI,
1961/1978). Em outras palavras, o símbolo, nomeado pelos substantivos elencados
acima, representa simbolicamente na mente dos indivíduos, o objeto ausente, no
caso desta pesquisa, os comportamentos.
Assim, para dar conta de registrar as representações dos participantes, com
fidelidade às suas expressões, considerei cada um dos substantivos identificados
nos discursos como características atributivas dos comportamentos aos quais se
referem.

Dessa

comportamentos

forma,

as

caracterizados

representações
por

foram

agressividade,

assim

denominadas:

desrespeito,

confusão,

descoberta, transformação, bullying, negligência, reprodução de discurso e atitudes
de exclusão.
Orientada pela perspectiva acima descrita, esta seção está dividida em três
subseções:
A primeira subseção, “Representações da professora-pesquisadora acerca
dos comportamentos manifestados pelos alunos antes e depois da seleção das
atividades” tem o objetivo de responder à primeira questão de pesquisa e está
subdividida em cinco partes: a primeira e a segunda parte apresentam categorias
relacionadas ao antes: comportamentos caracterizados por agressividade e
comportamentos caracterizados por desrespeito e, as restantes, relacionadas ao
depois:

comportamentos

caracterizados

por

confusão,

comportamentos

caracterizados por descoberta e comportamentos caracterizados por transformação.
A

segunda

subseção,

“Representações

dos

alunos

acerca

dos

comportamentos manifestados pelos alunos durante a realização das atividades”
tem o objetivo de responder à segunda questão de pesquisa e está subdividida em
quatro partes: comportamentos caracterizados por bullying, comportamentos
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caracterizados por negligência, comportamentos caracterizados por reprodução de
discurso e comportamentos caracterizados por atitudes de exclusão.
A terceira subseção, denominada “Trajetória da Pesquisa” engloba elementos
relacionados à reflexão (se houveram ou não) e em que medida a realização das
atividades selecionadas para ensino-aprendizagem de inglês influenciou (ou não) as
reflexões dos alunos acerca dos comportamentos por eles manifestados.

4.1 REPRESENTAÇÕES DA PROFESSORA-PESQUISADORA ACERCA DOS
COMPORTAMENTOS MANIFESTADOS PELOS ALUNOS ANTES E DEPOIS DA
SELEÇÃO DAS ATIVIDADES.

A professora-pesquisadora, por considerar que, por muitas vezes, os alunos
não demonstravam ter consciência de seus comportamentos, teve a necessidade de
sensibilizá-los acerca desses comportamentos, dentre os quais, em sua grande
maioria, foram entendidos como violentos. Tal circunstância pode ser constatada em
seus diários reflexivos redigidos durante o início do ano letivo e durante a seleção e
realização das atividades. Da leitura desses excertos emergiram as seguintes
categorias:
•

comportamentos caracterizados por agressividade e

comportamentos

caracterizados por desrespeito: representam o comportamento dos alunos
antes da realização das atividades;
•

comportamentos

caracterizados

pela

confusão,

comportamentos

caracterizados pela descoberta e comportamentos caracterizados pela
transformação que representam o comportamento dos alunos depois da
seleção e realização das atividades.

4.1.1 Comportamentos caracterizados por agressividade

A professora-pesquisadora menciona que foi muito difícil encarar a sala de
aula, demonstra que reflete sobre suas ações durante a própria ação e que, ao
refletir, opta por transpor dificuldades. O descontentamento da professora-
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pesquisadora com o comportamento agressivo dos alunos está ilustrado no excerto5
a seguir:
Nos primeiros dias foi muito difícil encarar a sala. Lembrome que dei uma atividade que eles precisavam usar o
dicionário. Eles falavam muito. Se xingavam o tempo
todo. Jogavam materiais uns nos outros6.

É possível observar que a professora-pesquisadora percebeu as exigências
das condições locais onde atua e com isso, iniciou, por meio da elaboração de
diários reflexivos, um processo de consciência crítica em relação ao seu contexto de
atuação. A redação de um diário favorece o repensar da experiência vivida e, nesse
processo, peculiaridades não percebidas na imediaticidade do evento podem ser
recuperadas. Esse repensar oportuniza a consciência crítica acerca das condições
locais onde se dá o ensino-aprendizagem (KUMARAVADIVELU, 2001).
É possível afirmar, também, que ao mencionar que os alunos “se xingavam o
tempo todo”, existe a recorrência de um ato que a professora-pesquisadora
considerou expressão de violência e que esse aspecto a incomoda. Em tais
circunstâncias a professora-pesquisadora busca conversar com os alunos para
despertar o ato de reflexão. Conforme o excerto, a partir daí, começa o trabalho de
viabilização da reflexão dos alunos acerca dos comportamentos por eles
manifestados.
Em uma das aulas, um aluno deu um tapa no peito do
outro. O óculos do garoto estava por baixo da
camiseta que ele usava e quebrou. Senti a dor em mim.
Perguntei ao aluno que bateu, porque ele tinha feito
aquilo...e ele disse que era uma brincadeira. Aí foi o
começo de longo sermão. Os xingamentos às mães de
cada um...os tapas nas cabeças que um dá no outro...
Será que que de fato concebem isso como normal?

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5

Os excertos dos participantes deste trabalho, a professora-pesquisadora e os alunos, estão
apresentados em fonte menor em relação ao corpo do texto e centralizados, visando distingui-los das
citações dos teóricos. Todos os excertos estão apresentados literalmente. Eventuais inadequações
gramaticais ou ortográficas foram preservadas para garantir fidelidade às expressões dos
participantes.

6

Todos os grifos neste trabalho são de minha autoria e têm como objetivo dar ênfase para a
informação em questão.
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Ainda no excerto acima, é possível perceber o envolvimento da professorapesquisadora com os alunos: Senti a dor em mim. Ao mesmo tempo em que se coloca
no lugar do aluno que foi agredido, tem que lidar com a visão daquele que cometeu
a agressão, que declara seu ato violento como “brincadeira”. Fica a dúvida para a
professora-pesquisadora se o aluno pode ter tentado amenizar o que fez ou
realmente não teve consciência de seu ato.
Nesse sentido, a professora-pesquisadora presenciava e refletia ao escrever
seus diários nos quais, conforme o excerto, é possível notar que se via em uma
situação densa, expressa certo inconformismo ao dizer “não suporto violência” e
parece incomodada por não fazer diferença na vida daqueles estudantes. Ela
demonstra ter a intenção de conduzi-los a uma reflexão de seus atos, denotando
assim, capacidade e disposição para refletir sobre a prática pedagógica e questões
sociais mais amplas, exercendo poder sobre suas condições de trabalho no
momento em que utiliza o compartilhamento de ideias. Tal atitude da professorapesquisadora vai ao encontro da visão de Pennycook (1990) sobre Pedagogia
Crítica: a de profissionais capazes e dispostos a refletirem sobre os princípios
ideológicos que informam sua prática, que conectam a teoria e a prática pedagógica
com as questões sociais mais amplas.
A professora-pesquisadora reflete sobre suas ações também durante as
aulas, demostrando assim um conhecimento-no-uso, resultado de experimentos em
tempo real, pensamentos e ação. A prática profissional é construída no
conhecimento da ação e desenvolvida por meio da reflexão-no-uso (CELANI, 2001).

Por aqui, nesta sala, vejo alguns alunos fora de si. Ficam
cantando, batucando e não se esforçam em nenhum
momento para fazer atividades.

Inclusive, aponta por meio da descrição de ações como reagia às agressões
que presenciava
Com o passar do tempo, fui tentando resolver
calmamente os comportamentos inconvenientes. Pedia
por favor, não gritava.
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É possível inferir, com base no excerto acima, que a professorapesquisadora, no intuito de proporcionar reflexão para os alunos, também percorreu
um caminho reflexivo que irrompeu em transformações. Os momentos vividos pela
professora-pesquisadora, no início da escrita dos diários, demonstram que os
mesmos tornaram-se a maneira pela qual ela refletia acerca dos comportamentos
dos alunos e que, pensar criticamente acerca da prática de hoje ou de ontem,
determina a prática do amanhã (FREIRE, 1988), mas parece ter determinado a dela
ainda nesse processo reflexivo.

4.1.2 Comportamentos caracterizados por desrespeito

Além de comportamentos caracterizados por agressividade, os caracterizados
por desrespeito também eram comportamentos recorrentes entre os alunos. A
professora-pesquisadora demonstra o desejo em colaborar com a reflexão dos
alunos acerca de seus comportamentos, mesmo em situação na qual ela mesma foi
desrespeitada.
O dia em que coloquei o A para fora...Ele estava falando
muito e andava pela sala de um lado para o outro. Fiquei
irritada e pedi que ele saísse da sala. Ele saiu e, ao sair,
fez um gesto obsceno. Colocou a mão no órgão genital
e o levantou...como se estivesse me chamando para algo.
A sala inteira gritou. Como se fosse um ringue. Como se
estivéssemos voltando à época dos gladiadores. Sensação
horrível. Deixei o A na sala da direção. Voltei para a sala
de aula. E FALEI...FALEI... era um desabafo, era mais uma
tentativa de fazê-los entender...

Em outro episódio de desrespeito, a professora-pesquisadora se coloca na
posição de igualdade com o aluno, na tentativa de resolução do problema.
O outro Vitor. Um V diferente do Z. Aqueles garotos que
vemos nos noticiários da televisão. Cara de perigoso. Ele é
respeitado. É um garoto de 17 anos em uma sala de nono
ano. Costuma dar tapas e ameaçar os garotos. Em uma
das aulas, tive que leva-lo para fora da sala e conversar
com ele. Pedi que se quisesse ter respeito, tinha que
dar respeito. Que eu contava com ele. Precisava que
ele ajudasse, para que os outros que gostam de bater,
vendo que havia parado, parariam, também. Depois deste
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dia, começou a faltar. Até que fiquei sabendo que com a
morte de um ex-aluno, tornou-se o “chefe da boca”.

No excerto acima é possível perceber que o desrespeito foi repensado em
uma negociação. A professora-pesquisadora relacionou o peso do aluno em “ser
chefe da boca” ao de ser exemplo de respeito em sala de aula perante a
comunidade escolar. Ao perceber que esse aluno conseguia influenciar os outros, a
professora-pesquisadora observa tal realidade com vistas a impedir os momentos
violentos dentro da sala de aula.
Assim, mesmo sendo um espaço para o ensino de língua estrangeira, a sala
de aula é usada pela professora-pesquisadora como um espaço de vivência da
experiência humana por meio de um tema transversal com foco em uma questão de
interesse social, neste caso, a violência (BRASIL, 1998b).

4.1.3 Comportamentos caracterizados por confusão

Os comportamentos caracterizados por confusão são recorrentes na sala
como um todo, com os alunos e professora-pesquisadora. A professorapesquisadora apresenta situações confusas na sala de aula ao desenvolver uma das
atividades selecionadas para os alunos, o filme.
Até eles sentarem e ficarem em silêncio para que o filme
começasse foi outro transtorno. Alguns, era possível
perceber que não queriam estar ali. Outros sentados com
os pés nas cadeiras da frente (tive que chamar a atenção).
Alguns reclamaram do filme por estar sem legenda e em
inglês. Expliquei que o objetivo era que eles prestassem
atenção nas cenas. No final do filme, eles perguntaram
porque eu tinha passado aquele filme. Respondi que na
próxima aula, eles iriam pensar sobre o que viram e
escrever.
Alguns alunos que faltaram na aula passada,
perguntavam-me sobre o filme, se eu ia passar de novo.
Eu respondi que não poderia e que tentassem encontrar na
internet para assistir (coloquei o link na lousa). Fiquei
preocupada, mas não poderia apresentar de novo. O
tempo para o trabalho com as atividades selecionadas era
curto.
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Inicialmente, a confusão foi de ordem logística. Possivelmente, os alunos não
estão acostumados a aulas não tradicionais e/ou fora do ambiente físico da sala de
aula. Associado a tal circunstância, o comportamento não adequado para o
ambiente no qual a atividade iria se desenvolver, a sala de vídeo, acarretou em
conturbações de diversas naturezas.

4.1.4 Comportamentos caracterizados por descoberta

A sala de aula se torna um local de descobertas tanto para a professorapesquisadora quanto para os alunos.
Eu descobri um objetivo. Meu objetivo é fazê-los
pensarem em seus comportamentos. Que esses
comportamentos não são adequados, que o mundo lá fora,
exige de nós uma conduta comprometida e responsável.
A todo momento eles perguntavam se era para ser
vistado ou me chamavam para perguntar se estavam
copiando certo
Li com eles e entendemos aos poucos em português o que
elas queriam dizer. Eles foram respondendo aos
poucos.
No meio disso tudo, eles perguntavam o tempo todo
Hoje, um dos alunos que não tinha assistido o filme e não
tinha feito as questões por causa disso, disse que
encontrou o filme pelo link que passei, assistiu e gostaria
de responder as questões.

Os excertos ilustram que comportamentos caracterizados por descoberta foi
uma categoria que emergiu desde o início, quando a professora-pesquisadora se
deu conta do objetivo de seu trabalho e elegeu o caminho a ser percorrido ao invés
de tentar se apoiar em um método que pudesse ser ideal (KUMARAVADIVELU,
2006; PRABHU, 1990). No desenvolvimento das atividades, os comportamentos
caracterizados por descoberta constituíram uma categoria que se manifestou no
interesse dos alunos, que passam de uma atitude de não observância das propostas
oferecidas pela professora-pesquisadora para uma postura de questionamento.
A descoberta é uma temática mencionada nos PCN (BRASIL, 1998b) como
sendo um elemento fundamental na promoção da autonomia do aluno e vai ao
encontro do preconizado por Pennycook (1990) sobre a relevância também social
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das práticas em sala de aula. A professora-pesquisadora contempla essa orientação
quando intervém em relação à como desenvolver atitudes de reflexão sobre as
descobertas para promover a autonomia do aluno.

4.1.5 Comportamentos caracterizados por transformação

Os comportamentos caracterizados por transformação é uma categoria que
emergiu nos diários reflexivos quando a professora-pesquisadora registrava suas
experiências durante o desenvolvimento das atividades. A transformação se
manifesta quando a professora-pesquisadora passa a se questionar sobre o seu
papel de professora de inglês, contrastando-o com o seu papel de Educadora. Tal
contraste a impele a uma tomada de decisão.
Mas...eu sou professora de inglês ou de boas maneiras?
Tirei minha roupa de professora e comecei a agir como se
fosse EDUCADORA. Sempre tentava ter um olhar doce e
responder a todas as perguntas com muita delicadeza.
Comecei a me encantar. Gosto muito deles.
A aula nesse dia foi muito produtiva. O dia em que passei
as histórias da vida real em inglês, para que nós juntos
fizéssemos a leitura e a compreensão. No final a pergunta
“How did you feel? deveria ser respondida, por um aluno
que eu indicasse ou que levantasse a mão. Ficaram
empolgados com a possibilidade de serem chamados.
Respondiam em Inglês!. No final, tive o prazer de ouvílos dizer que a aula tinha sido legal e que eu podia ficar
mais tempo...saí da sala com uma sensação de dever
cumprido. Achei um tanto infantil a atividade. Porém, acho
que aprenderam. Algo. E fico feliz com essa possibilidade.
Mas, de fato, o que eu quero, não é ensinar Inglês, por
incrível que pareça.

O papel de educadora que, inicialmente causou estranheza à professorapesquisadora, levando-a a questionamentos, passou a encanta-la, transformando a
perspectiva por meio da qual ela focaliza sua própria prática, aceitando se levar pela
dinâmica relatada por Johnson e Freeman (2001) na qual o seu papel enquanto
professora e a noção de suas responsabilidades, foram construídos com os alunos,
na prática. A professora-pesquisadora passou a perceber que ser professor de
inglês é uma atividade na qual perpassam outros aspectos senão os linguísticos,
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dentre os quais, aspectos de ordem ética e social, que, no caso da professorapesquisadora, foram contemplados de forma a cumprir com os propósitos aos quais
a educação se destina: a formação integral do aprendiz.
Os dados analisados nesta subseção estão ilustrados nos quadros a seguir:
Quadro 1– Representações da professora-pesquisadora antes e depois da realização das
atividade
Quais são as representações da professora-pesquisadora acerca dos
comportamentos manifestados pelos alunos antes e depois da realização das
atividades de inglês com foco em aspectos comportamentais?
ANTES
DEPOIS
- comportamentos caracterizados por
- comportamentos caracterizados por
confusão
agressividade
- comportamentos caracterizados por
- comportamentos caracterizados por
descoberta
desrespeito
- comportamentos caracterizados por
transformação
Fonte: Elaboração própria.

4.2 REPRESENTAÇÕES DOS ALUNOS ACERCA DOS COMPORTAMENTOS POR
ELES

MANIFESTADOS

DURANTE

A

REALIZAÇÃO

DAS

ATIVIDADES

SELECIONADAS

A subseção foi assim nomeada por considerar que, por muitas vezes, os
alunos não demonstravam ter consciência de seus comportamentos e a professorapesquisadora sentia necessidade de proporcionar um momento de sensibilização
seguido de um possível momento de conscientização acerca dos comportamentos
manifestados pelos alunos.
Os excertos apresentados a seguir são resultados produzidos durante a
utilização de um questionário sobre o filme Bang Bang You’re dead, conteúdo das
atividade 2 (Figura 2, Seção 3.2.3.1) e de uma aula audiogravada.

4.2.1 Comportamentos caracterizados por bullying
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As respostas dos alunos à primeira pergunta da atividade 2, Como você
chamaria o que você viu no filme? mostraram que os alunos nomearam os
comportamentos apresentados de bullying. A categoria bullying apareceu nas
leituras e releituras dos dados coletados nas três diferentes maneiras que apresento
e discuto a seguir.
A primeira maneira sugere que um dos alunos entendeu o filme como uma
apresentação do significado de bullying como: manifestação de discriminação de
alguém por sua cor de pele.
Como você chamaria o que você viu no filme?
Rodrigo: Bullying, quando as pessoas discriminam outras
pessoas pela cor.

A segunda maneira sugere que um dos alunos entendeu o filme como uma
apresentação do significado de bullying, como: a ação por meio da qual pessoas
agridem outras verbal e fisicamente.
Como você chamaria o que você viu no filme?
Ricardo: Bullying é quando alguém agride outra pessoa
verbalmente e fisicamente.

A terceira maneira sugere que um dos alunos entendeu o filme como uma
apresentação do significado de bullying como: uma ação recorrente sobre a qual
ninguém toma conhecimento.
Como você chamaria o que você viu no filme?
Rosiane: Bullying porque acontecia todos os dias e não
comunicavam para ninguém.

Um dos alunos apresentou uma opinião inusitada, conforme o excerto
Como você chamaria o que você viu no filme?
Renata: Resultado de um garoto que estava cansado.

A palavra bullying foi representada por meio de três diferentes compreensões:
discriminação de outra pessoa por ter uma cor de pele diferente, agressão verbal e
física a outra pessoa e ações que são praticadas todos os dias sobre a qual a vítima
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se cala. Um dos alunos não nomeou sua compreensão como bullying, e sim, como
cansaço. É possível inferir que tal cansaço pode ter relação com possíveis situações
vivenciadas como vítima de bullying ou agressor.
Na pergunta Já aconteceu com você? os alunos responderam a questão
confirmando o sentido das três diferentes maneiras de compreensão que tiveram a
respeito do filme acima mencionadas. Segue abaixo o excerto:
Já aconteceu com você?
Rosiane: Já sim na 5a série mas era só xingos de gorda,
dentuça e etc.
Raul: Aconteceu de xingá bate.

Na terceira pergunta, Acontece ou aconteceu na escola?, os alunos, na
grande maioria, afirmam que “acontece” na escola, e, sugerem que “acontece em
todas as escolas”, “acontece muito bullying na escola todas as escola
acontecem” (Raul)
Na quarta pergunta, Você conhece alguém na escola que faz ou já fez o que
você viu no filme?, é possível notar nas respostas que alguns alunos já viram
acontecer, conforme os seguintes excertos:
Você conhece alguém, na escola que faz ou já fez o que
você viu no filme?
Renata: Sim várias pessoas fazem isso na escola
Conheço sim, jogam materiais de colegas da sala no lixo
Rosiane: Sim, alguns meninos fazem agressão que nem
no filme na escola bate e xinga.

Na quinta pergunta, e Você já viu acontecer?, conforme excerto abaixo, dois
alunos responderam sim, que viram não apenas na escola, mas também na rua.
Você já viu acontecer?
Raquel: Sim muitas vezes na escola
Raul: Sim os meninos da escola xinga e bate e as pessoas
tudo vê eu já vi na rua e não só na escola que acontece
isso na rua também.

A professora-pesquisadora no momento em que decide utilizar as atividades
selecionadas, tais como um questionário o qual abrange aspectos relacionados ao
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tema bullying, ao elaborar as perguntas vislumbrando o trabalho com filme,
resgatando memórias de vivências reais dos alunos e articulando-as conforme sua
pertinência para esse trabalho – o que, portanto, representou uma oportunidade de
um repensar atitudes, faz valer temáticas mencionadas no PCN (1998b) como a
necessidade de um professor desenvolver formas do aluno se posicionar de maneira
crítica e responsável nas diferentes situações sociais, bem como atitudes de
solidariedade, cooperação, repúdio à injustiça, respeitando o outro e exigindo para si
o mesmo respeito.

4.2.2 Comportamentos caracterizados por negligência

Nas perguntas O que você fez nas situações que presenciou? Por quê?,
surgiram respostas que apontam para comportamentos caracterizados por
negligência:
O que você fez nas situações que presenciou? Por quê?
Rogério: Nada eles só pensam neles e nós é que se
f....hihihi
Raquel: Nada

O comportamento de negligência é apresentado também como forma de
defesa, para não sofrer represália.
O que você fez nas situações que presenciou? Por quê?
Raul: Nada porque se eu entrar no meio eu também vou
sofrer bullying.

O ato de interferir, ou seja, de apartar situações como a descrita, demonstra
que, possivelmente, essas situações são violentas. As pessoas que interferem
podem ser agredidas e, nesse sentido, a postura da professora-pesquisadora é de
capacidade de colaborar para o desenvolvimento das competências importantes que
instrumentalizam alunos para o enfretamento dos desafios sociais, culturais e
profissionais do mundo contemporâneo (SÃO PAULO, 2010).
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4.2.3 Comportamentos caracterizados por reprodução de discurso

As questões que suscitaram os comportamentos que sugerem a reprodução
de discurso são: Como você resolveria questões deste tipo na escola?, O que o
diretor/professores fazem quando acontece na escola? Você concorda?, O que você
faria se fosse professor ou diretor? A apresentação e a discussão são a partir de
seus respectivos excertos.
Abaixo, o aluno parece ter se orientado pelo discurso comum entre
professores, diretores e coordenadores das escolas ao resolver problemas na
própria escola
Como você resolveria coisas desse tipo na escola?
Raul: Tinha que trabalhar com os alunos mostrar que o
bullying não pode na escola e quem fizesse levaria
suspensão.

Na afirmação “não pode na escola” poderia inferir que o aluno entende que o
bullying não deve ocorrer na escola, porém, em outras esferas existe a pertinência.
Também os excertos seguintes parecem demonstrar que há uma reprodução
do discurso de professores, diretores e coordenadores. Em se tratando de
reprodução de discurso na escola e a partir do seu poder minimamente reflexivo a
professora-pesquisadora vai ao encontro da postura de educadora de Pennycook
(1990), pois manteve seu objetivo não apenas capacitar os alunos, mas,
transformar, indo além do ato de ensinar habilidades da linguagem funcional.
Além disso, a interpretação dos excertos sugere conformidade do aluno com
as ações já praticadas por diretores e professores, isso, devido a uma atitude
irreflexiva por parte do aluno. Sem reflexão o ser humano reproduz.
O que o diretor/professores fazem quando acontece na
escola? Você concorda?
Renata: Chamaria os pais a ronda escolar e tentava
resolver o problema.
Rosiane: Muitas vezes não fazem nada e, quando fazem,
põe para fora e convoca os pais para resolver o
problema, mas eu concordo em partes
Raquel: Ela chamava o diretor para suspender o menino
O que você faria se fosse professor ou diretor?
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Renata: Ajudaria e dava mais atenção para o aluno e
ajudaria ele resolver o problema de um melhor forma
possível sem prejudicar ninguém. Esse tipo de pessoa
precisam de carinho, atenção, ajuda, apoio e alguém
que diga estou contigo eu te entendo e vou te ajudar
Raquel: Eu dava suspensão pros dois.
Raul: Expulsava o aluno da escola ia pra outra escola.
Ricardo: Tentaria resolver isto de uma forma
“amigável”, para ambas as partes. E conversava junto
com os responsáveis e com ajuda psicológica para
entrarem em um acordo com todos os envolvidos no
caso/fato ocorrido.

É possível perceber que dois alunos consideram a possibilidade de tentar
resolver a situação de forma mais amigável e cordial. Tal circunstância vai ao
encontro da visão de Smith (1993), que afirma que a reflexão ocorre a partir das
experiências vividas entre os participantes. Ainda, um dos alunos considera que as
ações que acontecem na escola poderiam ser resolvidas com carinho e atenção. Ou
melhor, que a escola deve ser um local onde conflitos devem ser tratados de forma
harmoniosa. A esse respeito, Johnson e Freeman (2001) advogam que a escola é
um lugar poderoso onde valores e significados são criados.

4.2.4 Comportamentos caracterizados por atitudes de exclusão

Os comportamentos caracterizados por atitudes de exclusão aparecem no
discurso dos alunos quando estes demonstram sentimentos de incômodo ao
mencionarem que sabem como a pessoa excluída se sente e afirmam que puderam
se perceber no filme.
Professora: Vocês jogavam material. Depois do filme o
que mexeu com vocês?
Alunos: Aquele filme chocou. A gente vê como se sente a
pessoa excluída. A gente vê como se sente a pessoa
excluída.

O aluno demonstra que cometeria a exclusão quando lhe é sugerido para se
colocar no lugar de um outro para resolução de problemas, neste caso, do professor
ou do diretor.
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O que você faria se fosse professor ou diretor?
Raul: Expulsava o aluno da escola ia pra outra escola

A seguir, no mesmo questionário, quando sugerido para o aluno se colocar no
lugar do professor ou diretor para resolução de problemas, ele usa a exclusão para
resolução desse problema
O que você faria se fosse professor ou diretor?
Rogério: Mandava embora da escola.

Considerando que a escola, muitas vezes, constitui um organismo reprodutor
de comportamentos, opiniões e ideias, as manifestações dos alunos podem,
eventualmente, ser reflexo de experiências vividas ou testemunhadas.
Em outra situação, um aluno se sentiu excluído quando a professorapesquisadora informou que não poderia mais lecionar. Um dos alunos se sentiu
culpado por essa decisão
Alunos: Professora, a senhora vai parar de dar aula? É
por causa da gente, né?

É provável que o aluno tenha se sentido excluído por falta de explicações
prévias por parte da professora-pesquisadora ao não expor os motivos pelos quais
precisava parar de lecionar naquele momento. Ou, também, por não finalizar a
realização de todas as atividades e os alunos não terem a oportunidade de fazer
uma apresentação final, já que foram previamente avisados de que, no final das
atividades, o grupo pensaria em outra atividade na qual todos pudessem participar e
partilhar com os outros alunos da escola, provavelmente no palco localizado no pátio
da escola, o que tinham aprendido durante a realização das atividades.
É possível inferir que o aluno toma para si e também para o grupo, a culpa
pelo afastamento da professora-pesquisadora, o que incorre na não realização da
última atividade para esta pesquisa. Tal atitude demonstra uma autoexclusão, uma
atribuição de não pertencimento a um todo hierárquico, no qual, os “ruins” e “mal
comportados” não participam na tomada de decisões e são deixados à margem,
desavisados e à mercê de suas próprias conclusões.
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É importante salientar que, neste ponto, em virtude dos problemas de saúde
da professora-pesquisadora mencionados anteriormente, os alunos não tiveram
algumas

aulas.

Quando

do

retorno

da

professora-pesquisadora

para

o

desenvolvimento da última atividade prevista para esta pesquisa, a seguinte
pergunta foi feita aos alunos:
Professora: Se vocês pudessem finalizar, demonstrar o
que vocês aprenderam? Como seria?
Aluno: Eu faria um vídeo, uma entrevista....

O aluno afirma que ao produzir um vídeo ou uma entrevista seria possível
demonstrar que aprenderam algo com as atividades selecionadas pela professorapesquisadora. Provavelmente, o aluno ao mencionar um vídeo ou uma entrevista,
entende que esses dois veículos seriam apropriados e que não seria algo para ser
apresentado apenas entre eles, mas para outras pessoas. É possível que o aluno
tenha recuperado a sugestão inicial da professora-pesquisadora sobre o trabalho de
fechamento das atividades ser um trabalho compartilhado.
Ao serem questionados sobre o que esse vídeo ou entrevista contemplaria, os
alunos demonstraram, ainda que não se possa mensurar, um certo grau de
conscientização acerca de seus comportamentos, o que fica demonstrado nos
excertos abaixo:
Quais as atitudes que vocês mudaram? E o que precisa mudar?
Alunos: O comportamento, o vandalismo.
Quebrar materiais.
Tem coisa pra mudar.
Xingar a mãe...
Respeitar o próximo...
Aprender a conviver...
Parar de bater...

Os alunos entendem que as ações de quebrar materiais, xingar a mãe,
desrespeitar o próximo, não saber conviver e bater são atos de vandalismo e, que
são atos que não deveriam ser praticados por eles, possivelmente, por terem
percebido por meio das atividades selecionadas, que são ações (in)adequadas.
Os dados analisados nesta subseção estão ilustrados nos quadros a seguir:
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Quadro 2 – Representações dos alunos durante a realização das atividades
Quais são as representações dos alunos acerca dos comportamentos por eles
manifestados durante a realização das atividades de inglês com foco em
aspectos comportamentais?
- comportamentos caracterizados por bullying
- comportamentos caracterizados por negligência
- comportamentos caracterizados por reprodução de discurso
- comportamentos caracterizados por atitudes de exclusão
Fonte: Elaboração própria.

4.3 TRAJETÓRIA DA PESQUISA
O processo de desenvolvimento deste trabalho esteve, na busca de respostas
para as questões de pesquisa, durante todo seu percurso, pontuado por momentos
de reflexão. Tais momentos iniciaram tão logo a professora-pesquisadora iniciou o
ano letivo na sala de aula em questão. A professora-pesquisadora percebeu que
esta sala de aula contava com alunos que tinham comportamentos caracterizados
por agressividade e desrespeito. Tais comportamentos eram manifestados tanto
entre eles quanto para com a professora que, tão logo os percebeu, iniciou um
trabalho de anotações do que ocorria em sala de aula. Em um primeiro momento, o
ato de redigir diários durante e depois das aulas era tido como um momento de
desabafo, porém, com o passar do tempo essas anotações se tornaram objeto de
estudo para uma possível ação e mudança de seu contexto de atuação.
Quando do estudo dessas anotações, a professora-pesquisadora tomou-se
por uma motivação de tentar mudar aquela realidade e iniciou um processo de
escolha de atividades para ensino de Inglês, com foco na temática comportamento.
Ao mesmo tempo em que ocorria a reflexão para tentar compreender aquele
contexto específico, os alunos dessa sala de aula iniciaram, também, um movimento
de compreensão de seus comportamentos. Nesse momento, alunos e professorapesquisadora

encontravam-se

na

mesma

situação:

refletindo

acerca

de

acontecimentos daquela realidade.
Após a professora-pesquisadora ter refletido sobre um contexto específico de
sala de aula e ter se motivado a procurar algo que a ajudasse lidar com aquela
situação estabelecida, outro momento se iniciava, um momento no qual professorapesquisadora queria observar quais eram as representações dos alunos durante a
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utilização das atividades selecionadas por ela e também quais eram as suas
representações sobre aquele contexto de comportamentos caracterizados por
agressividade e desrespeito depois da realização das atividades. Nesse sentido, foi
importante também entender em que medida a realização de atividades de inglês,
com foco na temática comportamento pode levar alunos a refletirem sobre os
comportamentos por eles manifestados.
No tocante à professora-pesquisadora, tais reflexões incidiram em
transformação, pois promoveu sua conscientização sobre seu papel no contexto
educacional de um modo que transformou seus entendimentos acerca do que era
possível mudar ou não em sua prática (ZEICHNER e LISTON, 1987).
No tocante ao aluno, as reflexões também incidiram em indícios de
transformação, pois em seus discursos, veiculados e cristalizados em condutas
(JODELET, 2001), manifestaram-se na forma de questionamentos ou interesse na
aula.
Os dados analisados nesta subseção estão ilustrados nos quadros a seguir:

Quadro 3 – Em que medida a realização das atividades influenciam (ou não) as reflexões
dos alunos
Em que medida a realização das atividades para ensino-aprendizagem de
Inglês, influenciou (ou não) as reflexões dos alunos acerca dos
comportamentos por eles manifestados?
Trajetória da Pesquisa
ALUNOS:
indícios de transformação manifestados
na forma de questionamentos ou
interesse na aula
Fonte: Elaboração própria.

Com base nos dados interpretados acima, é possível afirmar que esta
pesquisa, embora tenha sido conduzida em um contexto específico, peculiar e com
um número pequeno de participantes, pode ser ilustrativa de que a promoção da
reflexão é possível mesmo em contextos educacionais com características de
melindre, fragilidade e complexidade advindas de comportamentos considerados
inadequados ou não favoráveis ao ensino-aprendizagem.
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Tal reflexão, imensurável e manifestada, justificou o desenvolvimento deste
estudo. Tal legitimação será o objeto de discussão da próxima seção deste trabalho,
as considerações finais.
Ressalto a importância de pontuar que os dados coletados na terceira
atividade,

nomeada

Recognizing

Sensations,

que

tinha

como

objetivo

o

reconhecimento de sentimentos por meio de algumas questões e a quarta atividade,
nomeada Identifying Feelings, que tinha como objetivo provocar reflexão acerca dos
comportamentos dos alunos e identificar seus sentimentos, não foram interpretados
por não conterem informações suficientes que pudessem favorecer a compreensão
das representações dos alunos acerca de seus comportamentos, objetivo do
presente trabalho. Esses dados se mostraram relacionados a como os alunos lidam
com os seus sentimentos e apresentar tal informação ao final, foi a maneira
encontrada para retirar o leitor de uma possível abstração em relação a eles.
No ato de selecionar as atividades de ensino-aprendizagem de inglês com
foco na temática comportamento, julguei que tais atividades, promoveriam o olhar
introspectivo do aluno para seus sentimentos, facilitando talvez, a manifestação de
representações acerca de seus comportamentos – o que não ocorreu. Foi possível
perceber que tais atividades se caracterizaram como um movimento introspectivo,
porém, sem pensar no externo que, a meu ver, é o resultado do que o sujeito
carrega internamente, de suas vivências, de suas experiências emocionais.
Nas atividades mencionadas, a professora-pesquisadora testemunhou o
olhar dos alunos para a forma como lidam com seus sentimentos e como os
reconhecem, oralmente. Nesse sentido, esse olhar poderia ser desenvolvido na
observação de como os alunos se distanciam de si mesmos e da própria natureza
de auto-observação. Em momento algum o objetivo dessa pesquisa esteve ligado a
perceber a raiz dos problemas comportamentais que a professora-pesquisadora
pode testemunhar nesse grupo, porém se estivesse, o movimento de autoobservação

do

aluno

poderia

contribuir

para

o

esclarecimento

de

seus

comportamentos.
Quem sabe a escola encontre uma maneira para lidar com os
comportamentos impulsivos, coopere para que os alunos e professores também
possam perceber como e quando de fato agem ou reagem em suas relações?
Encontrar esse amparo na escola que, ao invés de agravar tais questões com seu
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modelo fragmentador, poderia vê-la assumindo a sua responsabilidade sobre uma
formação cidadã que rompa com a reprodução.
O olhar do aluno introspectivo com respeito a seus sentimentos em relação
aos outros, não foi interpretado pela professora-pesquisadora principalmente devido
à interrupção decorrente de seu problema de saúde, privando-a de, junto a seus
alunos, desenvolver esse momento de observação.
Os dados coletados na terceira e quarta atividades selecionadas são
superficiais e a roda de conversa, que foi a quinta atividade, nomeada Final
Production, tinha como objetivo a reflexão sobre algo que os alunos poderiam
produzir para demonstrar o que aprenderam por meio das atividades parece não ter
dado conta de recuperar o realizado nessas atividades.
Estando limitada por um problema de saúde que a impedia de voltar às salas
de aula, a professora-pesquisadora não teve outra oportunidade para estar com o
grupo de estudantes tendo, então, que finalizar a pesquisa com os dados acima
apresentados. Embora isso possa representar um prejuízo para este estudo, o
mesmo revela uma possibilidade de desenvolvimento de aulas caracterizada como
heurístico porque essa experiência possui evidências suficientes para ser percebida
como a possibilidade de acesso da professora-pesquisadora aos alunos em
questão, o acesso que ela considerou ideal para posteriormente desenvolver
trabalhos em Língua Inglesa.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo investigar as representações da professorapesquisadora e de seus alunos de uma turma de nono ano de uma escola pública na
grande São Paulo, em aulas de Língua Inglesa para as quais foram selecionadas
atividades de inglês com foco em aspectos comportamentais no intuito de examinar
em que medida tais atividades poderiam fomentar a reflexão dos alunos acerca de
seus próprios comportamentos.
A interpretação dos dados mostrou que a reflexão dos alunos aconteceu e foi
revelada em eventos em que os alunos manifestaram seu interesse, demonstrados
em excertos retirados de diários reflexivos redigidos pela professora-pesquisadora
durante a realização das atividades. Os alunos passaram de uma atitude de não
observância das propostas oferecidas pela professora-pesquisadora para uma
postura de questionamento. Tal reflexão, inequívoca, mas, aquém de minhas
expectativas, constituiu uma das limitações deste trabalho.
Acredito que, possivelmente, tal limitação pudesse vir a ser superada se, ao
invés de ser interrompida, a experiência transcorresse até a produção final prevista
na qual a realização das atividades selecionadas fosse mais explorada, com maior
participação do aluno, seu agir, seu falar na produção final, prevista e que não
aconteceu. Assim, os participantes foram privados de um momento a mais de
possível participação por meio de ações desempenhadas por eles próprios.
Momento esse, que havia sido previamente acordado entre os participantes no qual
os alunos fariam uma apresentação para os outros alunos da escola demonstrando
o que aprenderam (ou não) durante a realização das atividades de inglês com foco
na temática comportamento selecionadas pela professora-pesquisadora e do qual
outras representações talvez pudessem emergir.
As limitações desta pesquisa, contudo, não impediram meus atos reflexivos
enquanto pesquisadora. O percurso a partir da formação reflexiva me permitiu olhar
situações em sala de aula consideradas, por mim, difíceis para o exercício de minha
profissão. A reflexão sobre essas situações possibilitou a busca de possibilidades de
transformação do meu contexto de atuação. Essa reflexão, que se deu no âmbito
profissional, ao adentrar o âmbito acadêmico do universo desta pesquisa, trouxe
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novas possibilidades de reflexão. No intuito de proporcionar reflexão para os alunos,
também percorri um caminho reflexivo que irrompeu em transformações.
Com base no vivido e como pesquisadora, aprendi também que o mundo da
pesquisa requer muito estudo e atenção para com os pequenos detalhes. O mais
importante é garantir que a escrita do trabalho seja uma imagem fiel, clara e
detalhada de como a pesquisa ocorreu e isso requer novas buscas que enriquecem
não apenas academicamente, mas também profissional e pessoalmente o
pesquisador. Essas buscas, que demandaram o acúmulo de minhas funções, muitas
vezes cansativas e desafiadoras, permitem-me afirmar que, enquanto professorapesquisadora, aprendi a conduzir uma investigação por meio de uma experiência
que envolve autenticidade, humanidade e amadurecimento.
Percebo ainda que, a partir daqui, além de ter uma função multiplicadora de
saberes para com os meus colegas de profissão, serei também, incentivadora de
futuros professores que ainda não adentraram o mundo da pesquisa, no qual me
enxergo também enquanto aluna. Como aluna, aprendi que expressar-me pela
escrita é algo dolorido, mas, no final, um compromisso prazeroso. Além disso,
vivenciei situações que me levaram à conclusão de que falar o que pensamos é,
muitas vezes, um ato de coragem. Usar a linguagem para agir é algo muito
desafiador e instigante.
Esta

pesquisa,

desenvolvimento

pelas

conforme
incidências

mencionei
inequívocas

anteriormente,
de

reflexão

legitima
dos

seu

alunos. É

compreensível que, enquanto pesquisadora, eu a legitime também como
investigação inserida na L.A. Nessa perspectiva, acredito que este trabalho possa
proporcionar aos professores a oportunidade de refletir acerca de aspectos
relacionados ao ensino-aprendizagem de inglês de uma forma mais ampla levando
em consideração não apenas o estudo da língua, mas aspectos relacionados ao
aprendizado dessa língua por um público específico, com características
específicas. A formação reflexiva me proporcionou, entre outras coisas, olhar o local,
enxergar um tema transversal em algo que representava um obstáculo para muitos
professores, pensando em desdobramentos tanto para o contexto escolar e,
especificamente, para a sala de aula de língua estrangeira, quanto para o contexto
social do qual tais alunos fazem parte e, nos que possam se inserir futuramente.
Então a observação do local me permitiu desenvolver algo que pudesse abrir os
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caminhos para um modelo de aulas de Língua Estrangeira. Essa prática demanda,
antes de qualquer coisa, que se enxergue a realidade escolar como uma situação
possível dentre tantas e, portanto, passível de ser mudada e até transformada.
Na presente pesquisa, a sala de aula, mesmo sendo um espaço para o
ensino de língua estrangeira, foi usada pela professora-pesquisadora como um
espaço de vivência da experiência humana por meio de um tema transversal com
foco em uma questão de interesse social, neste caso, a violência (BRASIL, 1998b).
É importante salientar que houve muitas dificuldades para que a presente
pesquisa se concretizasse, principalmente relacionadas à realidade dos alunos e da
escola em questão. Ainda, que a professora-pesquisadora, mesmo tendo a
disposição para desenvolver tal pesquisa, teve problemas de saúde enquanto
enfrentava essa realidade que a privaram de finalizar tal experiência como a
idealizara. Realidade essa que, a meu ver, é a de muitas escolas públicas.
Tal realidade que é considerada em momentos de reflexão pela professorapesquisadora tornando possível questionamentos, capacidade e disposição para
pensar sobre a prática pedagógica e questões sociais mais amplas que ficaram
claras na presente pesquisa, tais como: a declaração de atos violentos como
“brincadeira”, deixando a dúvida se o aluno pode ter tentado amenizar o que fez ou
realmente não teve consciência de seu ato; levando a refletir também sobre o papel
da escola ao nem perceber o que seus alunos entendem por bullying que ao se
tornar uma palavra “da moda” é utilizada indiscriminadamente como explicação de
alguns sobre o que vai muito além da significação dessa palavra, e também a
considerar que a escola, muitas vezes, constitui um organismo reprodutor de
comportamentos, opiniões e ideias e que, portanto, as manifestações dos alunos
podem, ser reflexo de experiências vividas ou testemunhadas, ou até mesmo, a
atribuição de não pertencimento a um todo hierárquico, no qual os “ruins” e “mal
comportados” não participam na tomada de decisões e são deixados à margem,
desavisados e à mercê de suas próprias conclusões.
Sob a perspectiva de tal realidade é que este trabalho se desenvolveu:
buscando, por meio da reflexão, mostrar que é possível influir contrariamente à
manutenção do status quo e à flagrante ineficiência no ensino de línguas
estrangeiras nas instituições públicas. Acredito que é possível ser professor de
inglês na escola pública e que é possível concretizar o compromisso legal para o
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ensino de línguas estrangeiras no Brasil (BRASIL, 1998b): o ensino da língua
estrangeira como atributo indispensável para a formação integral, ou seja, uma
formação que o capacita para agir e intervir na realidade na qual está inserido.
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POST SCRIPT – UM DIÁRIO REFLEXIVO PÓS-PESQUISA

A natureza reflexiva de minha formação profissional permitiu que surgisse a
necessidade de redigir um texto pós-experiência, pois, ao longo da interpretação dos
dados e da redação do presente trabalho, muitas reflexões surgiram.
Uma das reflexões está relacionada aos dados coletados na terceira
atividade, nomeada Recognizing Sensations cujo objetivo era o reconhecimento de
sentimentos por meio de algumas questões e a quarta atividade, nomeada
Identifying Feelings, cujo objetivo era provocar reflexão acerca dos comportamentos
dos alunos e identificar seus sentimentos, não foram interpretados por não conterem
informações

suficientes

que

pudessem

favorecer

a

compreensão

das

representações dos alunos acerca de seus comportamentos, conforme o objetivo do
presente trabalho. Tais dados se mostraram relacionados a como os alunos lidam
com os seus sentimentos ao olharem introspectivamente.
Vinculada à anterior, outra reflexão emergiu. Na fase de seleção das
atividades com foco na temática comportamento, tive dificuldade em decidir se
levava em consideração ou não os aspectos sistêmicos da língua inglesa já que o
meu problema maior era lidar com o comportamento dos alunos e com a resolução
dessa situação iniciaria efetivamente as aulas de Inglês.
Durante as aulas do Mestrado, ouvi algumas sugestões de pesquisadores
quanto à seleção das atividades. As frases mais marcantes que ouvi foram: “Você é
professora de Inglês, cadê o trabalho com Língua Inglesa?”. É preciso considerar os
aspectos sistêmicos da língua durante suas aulas”. No entanto, levar em
consideração as experiências de pesquisadores, na minha visão, mais experientes e
maduros profissionalmente do que eu, era pertinente, embora não sem questionar
tais sugestões e seus possíveis elos com este trabalho. Porém, minha atitude foi de
seguir o que tais pesquisadores recomendaram sem questionar.
Talvez eu não tivesse ainda me desvencilhado do padrão não contestador e
estivesse diante de uma contradição. O que aconteceu foi que, naquele momento
tais sugestões pareciam fazer sentido e as segui.
Por outro lado, nesse momento em que encerro a pesquisa vivencio uma
breve retrospectiva na qual revejo o percurso percorrido desde o primeiro momento
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diante dos alunos até a nossa roda de conversa ao final e que revela o trabalho que
por ora apresento podendo enxergar no teor das reflexões produzidas a
transformação com respeito à clareza de minhas atitudes enquanto pesquisadora.
Afinal, essa experiência me proporciona agora compreender que realizar esta
pesquisa

contemplando

nas

atividades

selecionadas

apenas

aspectos

comportamentais devido à questão comportamental ser um obstáculo para o
desenvolvimento das aulas, talvez	
   	
   não respondesse ao propósito desse ter acesso
aos alunos, compreender melhor o meu contexto de atuação colaborando para que
fosse um ambiente favorável para o ensino de inglês.	
  
Um indicador, na minha visão, de que as referidas atividades compusera,
inadequadamente essa experiência é o fato de não terem produzido dados que
pudessem auxiliar na compreensão das representações dos alunos acerca de seus
comportamentos ao envolverem o ensino-aprendizagem de aspectos sistêmicos da
língua inglesa: vocabulários relacionados à emoção. Ainda que posso considerar
outra possibilidade, no momento, essa é minha visão. Há ainda que se considerar
que tive a atenção dos alunos quando olhei com eles para como se comportavam e
para suas atitudes na sala de aula de língua inglesa conforme o propósito desta
pesquisa.
O que pretendo com essa reflexão envolve o que ela me revela e por sua vez
está relacionado aos argumentos de Celani (2004) na epígrafe deste trabalho e se
refere à possibilidade de abertura para o desenvolvimento de pesquisas por
profissionais que anseiam por estar em sala de aula no desenvolvimento de seu
ofício e compartilham do perfil de professor que leva em consideração aspectos
humanos nas suas relações, ao invés de impor aos alunos o ensino da disciplina
que ministra. Aspectos esses que, no presente trabalho, foram explorados ao levar
em consideração as inquietações do alunos que refletiram na professorapesquisadora.
Não concebo o trabalho de um professor de língua inglesa apenas levando
em consideração aspectos humanos como uma regra, mas como um direito do
professor que deseja estar em sala de aula sem fazer de conta que ensina, que
pode escolher entre a omissão e o desejo de observar e lidar com alguns dos
desafios da sala de aula de língua Inglesa que vão bem além de questões
puramente linguísticas.
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No âmbito da pesquisa e de minhas reflexões, cabe ressaltar

a minha

gratidão à professora doutora Maria Antonieta Alba Celani, minha querida
orientadora, com quem consegui perceber que o olhar ao local vai além de questões
puramente locais e globais. Talvez seja um olhar que leva ao desenvolvimento do
ouvir e contribuir para a organização das vozes que compõem esse local. Esse olhar
preza acima de tudo aspectos humanos inerentes à

sala de aula e quem os

observa, antes de assumir um rótulo como professor , também é um ser humano. O
presente trabalho e a presente reflexão talvez não aconteceria se não tivesse
observado o local e o contexto de atuação com um olhar mais sensível,
definitivamente.
Este texto, além de apresentar algumas reflexões produzidas durante

a

interpretação dos dados e da redação da presente pesquisa, representa também a
materialidade de um pensamento suscitado pela epígrafe do presente trabalho, na
qual Celani (2010, p. 63) pondera a necessidade de nos desvencilharmos dos
padrões antigos determinados por práticas não contestadas, simplesmente por
comporem a tradição da escola
A questão fundamental na formação, tanto inicial quanto contínua, é
como passar da dependência sem reflexão, da busca pura e simples
de modelos a serem imitados, para uma independência informada,
uma independência que, a partir da análise de contextos específicos,
permite tomada de decisões que podem até contrariar os
ensinamentos do formador, mas que resultam de reflexões
fundamentadas.
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APÊNDICE A - GRAVAÇÃO DA AULA
	
  

Professora: Quando tudo começou, vocês acham que a partir do momento que
comecei a olhar vocês com outros olhos e tentar trazer um material diferenciado
para vocês que vocês acham que aconteceu? Acham que mudou o comportamento
da sala? Acham que se comportaram melhor, como foi? O que acham que mudou
na sala?
Alunos: Atividades diferenciadas não só a sua aula mas também outros professores.

Professora: Vocês jogavam material. Depois do filme o que mexeu com vocês?
Alunos: Aquele filme chocou. A gente se viu no filme. A gente vê como se sente a
pessoa excluída.

Professora: A última aula, dos textos com as “carinhas”, a aula foi o que?
Alunos: “Happy”. A aula foi muito legal.

Professora: Se vocês pudessem finalizar, demonstrar o que vocês aprenderam.
Alunos: Faria um vídeo, entrevista.

Professora: Quais as atitudes que vocês mudaram? E o que precisa mudar?
Alunos: O comportamento, o vandalismo. Quebrar materiais. Tem coisa para mudar.
Xingar a mãe. Respeitar o próximo. Aprender a conviver. Parar de bater
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO
	
  

1 – Como você chamaria o que você viu no filme?
Resultado de um garoto que estava cansado (Renata)
Bullying – (Rogério)
Bullying porque acontecia todos os dias e não comunicavam a ninguém o acontecido
– (Rosiane)
Bullying– (Raquel)
Bullying – (Raul)
De Bullying quando as pessoas discriminam outras pessoas pela cor etc... –
(Rodrigo)
Bullying que é quando alguém agride outra pessoa verbalmente e/ou fisicamente –
(Ricardo)

2 – Já aconteceu com você?
Nunca até agora – (Renata)
Não – (Rogério)
Já sim na 5ª série mas era só xingos de gorda, dentuça e etc. (Rosiane)
Sim muita vez (Raquel)
Aconteceu de xinga bate (Raul)
Não (Rodrigo)
Não, nesta proporção não!, mas outros casos de bullying sim! (Ricardo)

3 – Acontece ou aconteceu na escola?
Na minha não muito grave mais já teve uma escola no Rio de Janeiro que ouve algo
grave sim (Renata)
Uhum (Rogério)
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Acontece em todas as escolas – (Rosiane)
Sim muita vez aconteceu na minha sala (Raquel)
Acontece muito bullying na escola todas as escola acontecem (Raul)
Não acontece se o diretor ou professor não deixar acontecer coisas desse tipo
(Rodrigo)
Não desta maneira e não deste modo, já aconteceu coisas parecidas e menores
(Ricardo)

4 – Você conhece alguém na escola que faz ou já fez o que você viu no filme?
Sim várias pessoas fazem isso na escola – ( Renata)
Não (Rogério)
Conheço sim, jogam materiais de colegas da sala no lixo – (Rosiane)
Sim muitas vezes eu vi meu amigo da sala (Raquel)
Sim, alguns meninos fazem agressão que nem no filme na escola bate e xinga.
(Raul)
Não mas acontece um xingando outro mas não desse tipo. (Rodrigo)
Não somente pelo meu televisor e em outras escolas (Ricardo)

5 – Você já viu acontecer?
Só por reportagens, só que vi alguns fatos reais (Renata)
Já (Rogério)
Já sim mas não muitas vezes (Rosiane)
Sim muitas vezes na escola – (Raquel)
Sim os meninos da escola xinga e bate e as pessoas tudo vê eu já vi na rua e não é
só na escola que acontece isso na rua também. (Raul)
Igual no filme não mas já vi parecido (Rodrigo)
Somente por televisão, em alguns casos um pouco diferente (Ricardo)
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6 – O que você fez nas situações que presenciou? Porque?
Ajudei minha colega (Renata )
Nada eles só pensam neles e nós é que se f...hihihi (Rogério)
Eu falava para parar com isso e comunicava a direção da escola para resolver o
problema (Rosiane)
Nada (Raquel)
Nada porque se eu entrar no meio eu também vou sofrer bullying – (Raul)
Você tem coragem para interferir mas tem medo (Rodrigo)
Nada, pois só vi situação diferente como de brigas, agressão verbal e física, eu
apartei a briga e conversei (Ricardo)

7 – Como você resolveria questões deste tipo na escola?
Chamaria alguém responsável e tentaria ajudar (Renata )
Não (Rogério)
Pegava essas pessoas além de dar uma bronca, colocava eles pra fazer trabalhos
comunitários. (Rosiane)
Eu chamaria o diretor (Raquel)
Tinha que trabalhar com os alunos mostrar que o bullying não pode na escola e
quem fizesse levaria suspensão. (Raul)
Vergonha de ver coisas desse tipo na escola ficaria constrangido (Rodrigo)
Com conversa, mas nesse filme resolveria com acompanhamento psicológico e por
meio de conversa. (Ricardo)

8 – O que o diretor/ professores fazem quando acontece na escola? Você concorda?
Chamaria os pais a ronda escolar e tentava resolver o problema (Renata )
Nada (Rogério)

	
  

94	
  

Muitas vezes não fazem nada e, quando fazem, põe para fora e convoca os pais
para resolver o problema, mas eu concordo em partes (Rosiane)
Ela chamava o diretor para suspender o menino (Raquel)
Sim eu concordo que tem que dar suspenção mesmo (Raul)
Ele resolveria eu concordo em partes (Rodrigo)
Nunca aconteceu coisas destes níveis, mas em casos de agressão, eles convocam
os pais e responsáveis e entram em acordo etc...(Ricardo)
	
  

9 – O que você faria se fosse professor ou diretor?
Ajudaria e dava mais atenção para o aluno e ajudaria ele a resolver o problema de
uma melhor forma possível sem prejudicar ninguém. Esse tipo de pessoa precisam
de carinho, atenção, ajuda, apoio e alguém que diga estou contigo eu te entendo e
vou te ajudar. ( Renata)
Mandava embora da escola (Rogério)
Como na questão anterior eu faria eles fazer serviços comunitários e os pais iam ter
que estar presentes em todo o local do serviço. (Rosiane)
Eu dava suspenção para os dois (Raquel)
Expulsava o aluno da escola ia pra outra escola (Raul)
Eu tentava desfazer o caso tentaria reuní-los (Rodrigo)
Tentaria resolver isto de uma forma “amigável”, para ambas as partes. E conversava
junto com os responsáveis e com ajuda psicológica para entrarem em um acordo
com todos os envolvidos no caso/fato ocorrido. (Ricardo)
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ANEXOS
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ANEXO A – DISCUSSION QUESTIONS	
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ANEXO B - STORIES

	
  

98	
  

ANEXOS C – FACES
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