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RESUMO 
 

 Como parte do projeto de pesquisa denominado “Avaliação e Elaboração de Material 
Didático para Ensino-Aprendizagem de Línguas em Ambientações e Contextos Diversos”, 
este estudo tem o objetivo de verificar que contribuições a reconstrução de uma unidade 
didática preparada pela professora-pesquisadora pode trazer para o aprendizado de um grupo 
de alunos. Esse material didático foi reconstruído tendo como base os resultados de um estudo 
anterior (Nogueira, 2005), teorias de ensino-aprendizagem, de linguagem e de diagramação de 
textos impressos, além da experiência da professora na escola em que ambos os estudos foram 
conduzidos. Este estudo de caso examinou as percepções de dez alunos de uma escola pública 
sobre a aplicação da nova versão da unidade. Para a coleta de dados, foram utilizados 
questionários, diários reflexivos, entrevistas e gravações das aulas em áudio. Este estudo se 
fundamenta na formação do professor reflexivo proposta por Smyth (1992) e Schön (1992, 
2000); nos Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Estrangeira (Brasil, 1998a) e nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio (Brasil, 1999); na abordagem 
sociointeracionista de ensino-aprendizagem proposta por Vygotsky (1933/1978, 1933/1987); 
nos conceitos de tarefa (Prabhu, 1987; Ellis, 2003) e gênero (Swales, 1990; Bhatia, 1993; 
Ramos, 2004); nos critérios de Ramos (1998) para a avaliação e preparação de materiais 
didáticos; além de orientações sobre diagramação e tipografia de textos impressos (Silva, 
1985; Araújo, 1986; Hurlburt, 1986; Ribeiro, 1987; Camara, 2005; Lupton, 2006). Seus 
resultados mostraram que a nova versão da unidade proporcionou momentos de cooperação 
entre os participantes em sala de aula, especialmente entre os alunos e a professora. Este 
estudo também demonstrou que os aprendizes fizeram uso de estratégias de leitura a fim de 
ler e interpretar os enunciados em inglês presentes no material. Além disso, os dados 
mostraram que os participantes utilizaram seu conhecimento de mundo, textual e sistêmico, 
além da mediação da professora e da ajuda dos colegas para superar suas dificuldades ao fazer 
as atividades da unidade. Os dados ainda confirmaram que o aspecto visual de um material 
didático pode contribuir para o aprendizado.  Por fim, esta pesquisa contribuiu para que eu 
repensasse não só sobre o meu papel como professora-designer-pesquisadora como também 
sobre a prática de meus alunos.  
 

PALAVRAS-CHAVE: ensino-aprendizagem de língua, material didático, língua inglesa, 
avaliação e produção de material didático. 
 



 

 

NOGUEIRA, A. P. A reconstrução de uma unidade didática para o ensino de inglês e as 
percepções de alunos. 2010. 284p. Tese (Doutorado) - Linguística Aplicada e Estudos da 
Linguagem, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 
 

ABSTRACT 
 

 As part of the research project entitled “Evaluation and Design of Didactic Materials 
for Teaching and Learning Languages in Different Settings and Contexts”, the aim of this 
study is to investigate which contributions the re-elaboration of a didactic unit designed by the 
teacher/researcher can bring to the learning process of a group of students. The re-elaboration 
of this material was based on the results of a previous study (Nogueira, 2005) as well as on 
theories of teaching and learning, language views and theories of layout of printed texts. This 
work was also grounded on the experience of the teacher/researcher in the school where both 
studies were conducted. This case study also examined the perceptions of ten students in a 
public school on the implementation of the new version of the didactic unit. Data were 
collected through questionnaires, reflective journals, interviews and audio recordings of the 
classes in which the didactic material was used. This study is based on some principles of 
reflective teacher education, proposed by Smyth (1992) and Schön (1992, 2000), on the 
Parâmetros Curriculares Nacionais - Língua Estrangeira (Brazilian National Curriculum 
Parameters for the Teaching of Foreign Languages – Elementary School - Brasil, 1998a) and 
Parâmetros Curriculares Nacionais - Ensino Médio (Brazilian National Curriculum 
Parameters for the Teaching of Foreign Languages – Secondary School - Brasil, 1999). It is 
also grounded on the socio-interactionist theory of teaching and learning, proposed by 
Vygotsky (1933/1978, 1933/1987), the concepts of task (Prabhu, 1987, Ellis, 2003) and genre 
(Swales, 1990; Bhatia, 1993, Ramos 2004), Ramos 1998’s criteria to evaluate and design 
didactic materials, and frameworks for layout and typography of printed texts (Smith, 1985 
Araújo, 1986; Hurlburt, 1986; Ribeiro, 1987; Camara, 2005; Lupton, 2006) . The results of 
this study showed that the new version of the didactic unit created moments of cooperation 
among participants in the classroom, especially between students and the teacher. This study 
also showed that learners made use of reading strategies to read and interpret instructions in 
English written in the material. In addition, the data showed that they used their background 
knowledge, previous textual and systemic knowledge, as well as the mediation of the teacher 
and help from their classmates to overcome their difficulties to do the activities proposed in 
the material. It was also confirmed that the visual aspect of a teaching material can contribute 
to learning. Finally, not only did this research help me to reflect upon my role as a teacher, 
designer and researcher but it also provided me with the opportunity to reflect upon my 
students’ practice.  
 
KEY WORDS: teaching, teaching materials, English language teaching, evaluation and design 
of didactic materials. 
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INTRODUÇÃO 
  
 Esta pesquisa tem suas raízes em minha própria prática como professora e designer de 

materiais didáticos, pois o interesse em pesquisar, preparar e reconstruir materiais didáticos 

tem feito parte de minha prática pedagógica desde que comecei a lecionar, em 1994. Lembro-

me de que, em meus primeiros anos como docente, costumava juntar recortes de diferentes 

livros didáticos e montar sequências de atividades para, em seguida, aplicá-las e reconstruí-

las. Naquela época, contudo, tais ações não eram guiadas por conhecimentos teóricos 

conscientes ou investigações sobre a aplicação desses materiais, mas sim pela minha intuição 

e meras especulações sobre o aprendizado de meus alunos.  

 Minha primeira experiência em um processo reflexivo como designer de um material 

didático calcado em teorias de ensino-aprendizagem e de linguagem surgiu somente anos 

mais tarde, quando ingressei no programa “A Formação Contínua do Professor de Inglês: um 

Contexto para a Reconstrução da Prática, oferecido a professores de inglês da rede pública de 

ensino de São Paulo e financiado pela Associação Cultura Inglesa – São Paulo em parceria 

com o Programa de Estudos Pós-graduados em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem 

(LAEL) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Durante minha 

participação no curso de formação profissional que faz parte desse programa (“Reflexão sobre 

a Ação: o Professor de Inglês Aprendendo e Ensinando”), oferecido pela PUC-SP, fui 

incentivada pela primeira vez a refletir criticamente sobre o modo pelo qual eu preparava 

minhas atividades e de que modo isso influenciava a maneira como eu ensinava meus alunos. 

Vejo este trabalho, inclusive, como resultante de reflexões iniciadas nesse curso.  

 No último módulo desse curso, elaborei, em conjunto com outras professoras, uma 

unidade didática intitulada “Anúncios de emprego em inglês”. Foi também nessa época que, 

ainda como aluna do curso “Reflexão sobre a Ação: o Professor de Inglês Aprendendo e 

Ensinando”, ingressei no programa de mestrado em LAEL da PUC-SP. Como sempre 

acontecera, o próximo passo foi dado com a aplicação da unidade didática preparada no curso. 

Ao contrário das outras vezes, entretanto, sua aplicação foi acompanhada de uma investigação 

sobre a aprendizagem dos alunos e sobre suas percepções ao utilizar o material, cujos 

resultados podem ser vistos em Nogueira (2005), estudo no qual pude investigar como esse 

material didático pôde contribuir para a aprendizagem de um grupo de alunos. Como 

resultado desse trabalho, pude também verificar que aspectos relacionados à interação, ao uso 

da língua materna como auxiliar no aprendizado de uma língua estrangeira e à abordagem de 
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gênero precisam ser considerados pelo designer durante a elaboração de um material e sua 

posterior aplicação. Além disso, essa pesquisa também evidenciou que o aspecto visual de um 

material didático também precisa ser considerado, pois ele pode motivar o aprendizado de 

uma língua estrangeira.  

 A principal motivação para que eu fizesse esta pesquisa surgiu dos resultados desse 

estudo, já que uma de suas considerações mais relevantes aponta para a necessidade de 

reconstrução da unidade “Anúncios de emprego em inglês”. Sendo assim, proponho um 

estudo que tenha por objetivo verificar que contribuições a reconstrução de um material 

didático preparado pela professora-pesquisadora pode trazer para o aprendizado de um grupo 

de alunos. A fim de alcançar esse objetivo, procuro responder com este trabalho as seguintes 

perguntas de pesquisa:  

1. Como as bases teóricas escolhidas para a reconstrução da unidade aparecem na nova 

versão do material?  

2. Como são tratados os problemas encontrados na antiga versão do material didático?  

3. Quais são as percepções dos alunos sobre seu aprendizado e sobre o layout da unidade 

com a aplicação da nova versão do material? 

 

 Na tentativa de responder essas perguntas, elaborei este estudo de caso, que foi 

conduzido em uma escola da rede pública de ensino da cidade de Guarulhos e teve como 

participantes dez alunos de uma turma de Ensino Médio. Para a coleta de dados, foram 

utilizados questionários, que foram respondidos pelos alunos; diários reflexivos, que foram 

escritos pela professora-pesquisadora; entrevistas com os alunos e gravações das aulas em 

áudio.  

 Assim como é o caso deste estudo, outras pesquisas com ênfase na preparação e 

análise de materiais didáticos vêm sendo desenvolvidas nos últimos anos. Lanza (2007), por 

exemplo, volta-se para o contexto digital e pesquisa o uso do blog no ensino-aprendizagem de 

espanhol. Maggioli (2007) também foca seu estudo em materiais didáticos voltados para a 

ambientação digital ao avaliar um software educacional recomendado para utilização na rede 

pública de ensino à luz dos paradigmas educacionais apregoados nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – Língua Estrangeira (1998a). Já Amo (2008) avalia um material didático e de 

apoio para o ensino de leitura em língua inglesa elaborado pela Coordenadoria de Estudos e 

Normas Pedagógicas de São Paulo (CENP-SP) e recomendado para ser utilizado nas escolas 

de Ensino Fundamental que funcionam em tempo integral. O estudo de Cardoso (2008) 

investiga evidências de aprendizagem de uma proposta pedagógica de aplicação de gêneros 
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textuais em materiais elaborados por centros de educação estaduais e federais de nível 

técnico. Por fim, Motta (2009) investiga de que maneira leitores iniciantes processam a 

mediação dos elementos convencionais e estruturais de histórias em quadrinhos na 

compreensão escrita em inglês. 

 Todos os trabalhos anteriormente citados, assim como este, fazem parte dos estudos 

inseridos no projeto de pesquisa denominado “Avaliação e Elaboração de Material Didático 

para Ensino-Aprendizagem de Línguas em Ambientações e Contextos Diversos”, coordenado 

pela Professora Doutora Rosinda de Castro Guerra Ramos, orientadora deste estudo. Esse 

projeto de pesquisa é constituído por essa professora e pós-graduandos do Programa de 

Estudos Pós-graduados em LAEL da PUC-SP e tem, dentre seus objetivos, “investigar 

princípios e procedimentos de avaliação, desenho, produção e aplicação de materiais didáticos 

para o ensino-aprendizagem de línguas nas ambientações presencial e digital e em contextos 

de ensino de língua geral e para fins específicos”.  Como resultado dessas investigações, o 

projeto busca obter uma lista de critérios de avaliação de materiais didáticos validada para ser 

usada com diversos tipos de materiais, além de princípios teóricos que possam ser aplicados 

no design e na produção de materiais didáticos. Outro resultado almejado pelo projeto é o 

melhor entendimento do papel, do uso e das potencialidades do material didático impresso na 

prática de sala de aula, juntamente com contribuições para a área de desenvolvimento de 

materiais1.  

 Com este trabalho, pretendo trazer mais dados para esse grupo de pesquisa, 

especialmente na área de preparação e avaliação de materiais didáticos para o ensino de 

língua inglesa em escolas de Ensino Fundamental e Médio.  

 O projeto de pesquisa anteriormente citado faz interface com o grupo de pesquisas 

denominado “Abordagem Instrumental e Ensino-Aprendizagem de Línguas em Contextos 

Diversos” (GEALIN), liderado pela Professora Doutora Rosinda de Castro Guerra Ramos, e 

também com o grupo de pesquisa denominado “A construção do conhecimento crítico 

pedagógico na formação contínua do professor de inglês da escola pública: de teorias globais 

para o desenvolvimento do saber local”, liderado pela Professora Doutora Maria Antonieta 

Alba Celani, do qual também faz parte como pesquisadora a Professora Doutora Rosinda de 

Castro Guerra Ramos.  

 Dentre outras pesquisas recentes com foco em materiais didáticos inseridas no projeto 

e nos grupos de pesquisa anteriormente mencionados, podem ser citados os estudos 

                                                 
1 Disponível no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, em: <www.cnpq.br>. Acesso em: 24 out. 2009. 
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desenvolvidos por Cortez (2007), Tonetti (2007) e Santiago (2008). A primeira autora, por 

exemplo, verificou as experiências de aprendizagem de um grupo de alunos por meio da 

utilização de um material didático preparado com histórias em quadrinhos impressas e 

digitais. Tonetti (2007) pesquisou as percepções de um grupo de alunos sobre uma unidade 

didática com filmes em DVD e verificou como esse material didático pôde contribuir para o 

desenvolvimento do processo de compreensão oral e aprendizagem desse grupo. Por fim, 

Santiago (2008) investigou as percepções de um grupo de alunos da Educação de Jovens e 

Adultos sobre um material didático e verificou como esse material pôde contribuir para a 

aprendizagem de língua estrangeira desse grupo.  

 Em âmbito nacional, são encontradas outras pesquisas recentes com foco em materiais 

didáticos para o ensino de línguas, como os estudos de Bueno (2002), Frigelg (2002), Araes 

(2007), Oliveira (2008) e Wille de Sousa (2008). A primeira autora, por exemplo, investiga a 

inclusão dos gêneros jornalísticos nos livros didáticos de Língua Portuguesa de 3° e 4° ciclos 

do Ensino Fundamental recomendados pelo MEC no Programa Nacional do Livro Didático de 

1999. O trabalho de Frigelg (2002) insere-se em uma perspectiva sociointeracionista de 

ensino-aprendizagem de língua inglesa e busca analisar o uso de estratégias lúdicas em um 

livro didático destinado à 5ª série do Ensino Fundamental. Já Araes (2007), tendo como base 

os atuais pressupostos teóricos para o ensino de Língua Portuguesa que favorecem uma 

postura reflexiva em relação à linguagem, verifica como um material didático adotado para a 

7ª série do Ensino Fundamental aborda os conceitos de gêneros discursivos. Oliveira (2008), 

por sua vez, discute a orientação didática para o ensino de leitura em inglês proposta em uma 

unidade retirada de um livro didático. Por fim, Wille de Sousa (2008) investiga materiais 

didáticos criados e produzidos por professores de inglês em atuação em escolas pública, tendo 

como perspectiva os gêneros textuais utilizados em sua elaboração.  

 Assim como pode ser notado nas descrições dos estudos aqui apresentadas, há vários 

trabalhos que lidam com questões específicas relacionadas a materiais didáticos para o ensino 

de uma língua, como é o caso desta pesquisa. Tais estudos, entretanto, não focam as 

contribuições da reconstrução do material a partir de sua aplicação em sala de aula, como 

proponho neste trabalho. Desse modo, a carência de estudos sobre a reconstrução de materiais 

didáticos para o ensino de línguas fez com que esse tema merecesse minha atenção, em 

especial, e me levou a modificar a unidade didática “Anúncios de emprego em inglês”. Essa 

ação parece estar de acordo com a colocação de Kumaravadivelu (1994:33), pois o autor 

argumenta que a capacidade do professor de modificar as atividades propostas em sala de aula 

a partir da sua utilização e das respostas dos alunos, como proponho neste trabalho, é um dos 
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quesitos para que o professor desenvolva uma pedagogia relevante ao seu contexto social. 

Além disso, Paiva (2009:53) afirma que, apesar da grande quantidade de materiais e recursos 

disponíveis nos dias de hoje, se espera que um professor seja capaz de produzir material 

didático para seu próprio contexto, como acontece neste estudo. Por fim, Zeichner & Liston 

(1996:11) fazem a seguinte colocação sobre o professor reflexivo:  

Responsible teachers ask themselves why they are doing what they are doing in a way that goes 
beyond questions of immediate utility (i.e., does it work) to consider the ways in which it is 
working, why it is working, and for whom it is working. (...) Reflective teachers evaluate their 
teaching by asking the broader questions “are the results good, for whom and in what ways”, 
not merely “have my objectives been met?”. 

 

 Thurler (2002:105), por sua vez, acredita que os professores, através da exploração de 

novas vias didáticas e pedagógicas, devem avaliar constantemente a progressão de seus alunos 

e verificar a pertinência e coerência das abordagens escolhidas. Já Kumaravadivelu 

(2001:539) acredita que um ciclo contínuo de observação, reflexão e ação é um pré-requisito 

para que um professor desenvolva uma pedagogia relevante ao seu contexto escolar, 

trabalhando de acordo com as particularidades do contexto no qual está inserido, como é o 

caso do estudo que aqui proponho. Tendo como base os argumentos até aqui apresentados, 

acredito que a reconstrução de um material didático a partir das reais dificuldades e 

necessidades dos aprendizes pode tornar esse material mais próximo à realidade dos alunos e, 

como consequência, propiciar-lhes uma aprendizagem mais relevante.  

 Nos parágrafos seguintes, apresento uma breve descrição dos capítulos que compõem 

esta pesquisa. 

 Teoricamente, este trabalho se ancora em uma visão de formação de professores 

reflexivos, que será descrita no início do primeiro capítulo. Em seguida, são expostas as bases 

teóricas nas quais busquei apoio para reconstruir a unidade didática “Anúncios de emprego 

em inglês”: inicialmente, apresento e discuto os Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua 

Estrangeira (1998a), a abordagem sociointeracionista de ensino-aprendizagem e as relações 

entre a língua estrangeira e a língua materna no aprendizado; em seguida, apresento os 

critérios de produção e avaliação de materiais didáticos, nos quais me apoiei para reconstruir 

o material, assim como os conceitos de gênero e tarefa; por fim, apresento e discuto as 

orientações sobre diagramação e tipografia de materiais didáticos que orientaram a 

reconstrução do layout da unidade. 

 No segundo capítulo deste estudo, descrevo a metodologia adotada na sua condução. 

Inicialmente, apresento a sua abordagem metodológica para, então, descrever o contexto de 
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produção da nova versão do material e condução desta pesquisa. Por fim, descrevo os 

instrumentos utilizados para a coleta dos dados e os procedimentos de análise do trabalho.  

  No terceiro capítulo, procurando responder a primeira e a segunda perguntas de 

pesquisa deste trabalho, descrevo e analiso a nova versão da unidade didática “Anúncios de 

emprego em inglês” e ilustro como os problemas encontrados na antiga versão do material 

foram tratados. 

  No quarto e último capítulo deste estudo, sempre buscando manter um constante 

diálogo com as perguntas de pesquisa e com a base teórica deste trabalho, busco responder a 

terceira pergunta de pesquisa aqui proposta. Assim, apresento e discuto os resultados da 

aplicação da nova versão da unidade didática “Anúncios de emprego em inglês”, analisando 

as percepções dos alunos sobre seu aprendizado e sobre o layout do material com a aplicação 

da nova versão da unidade didática. 

 Por último, abordo as limitações e as contribuições deste estudo e faço sugestões para 

pesquisas futuras. As referências bibliográficas e os anexos encerram este trabalho. 
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CAPÍTULO 1 

ALICERCES TEÓRICOS 
 

O primeiro compromisso de um pedagogo crítico é com a comunidade, da 
qual a sala de aula é uma pequena, porém fiel, amostra. (...) O que torna a 

pedagogia crítica distinta é a vontade do pedagogo de servir de agente 
catalisador das mudanças sociais. O pedagogo crítico é, em outras palavras, 

um ativista, um militante, movido por um certo idealismo e convicção 
inabalável de que, a partir de sua ação, por mais limitada e localizada que ela 
possa ser, seja possível desencadear mudanças sociais de grande envergadura 

e consequência. (Rajagopalan, 2003:105-106) 
 

  No primeiro capítulo desta pesquisa, são apresentadas e discutidas as bases teóricas 

que a permeiam. Inicialmente, apresento a formação reflexiva do professor proposta por 

Smyth (1992) e Schön (1992, 2000). Em seguida, discorro sobre os Parâmetros Curriculares 

Nacionais – Língua Estrangeira (doravante PCN-LE, Brasil, 1998a) e sobre os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – Ensino Médio (doravante PCN-EM, Brasil, 1999), já que esses 

documentos servem, atualmente, para nortear o ensino de inglês na escola pública brasileira. 

O próximo passo é apresentar a abordagem sociointeracionista de ensino-aprendizagem 

proposta por Vygotsky (1933/1978, 1933/1987) e sugerida nos PCN-LE (Brasil, 1998a). Em 

seguida, tendo novamente como base Vygotsky (1933/1987) e os PCN-LE (Brasil, 1998a), 

apresento e discuto argumentos sobre as relações entre a língua estrangeira e a língua materna 

no aprendizado.  

 Depois de ter discutido questões relativas ao aprendizado de uma língua estrangeira, 

parto para discussões sobre materiais didáticos para esse fim. Inicialmente, defino o conceito 

de material didático, para, em seguida, apresentar os critérios de produção e avaliação de 

materiais didáticos para o ensino de língua estrangeira elaborados por Ramos (1998) e 

adotados nesta pesquisa. A seguir, discorro sobre tarefa (Prabhu, 1987; Ellis, 2003) e gênero, 

tendo como suporte Swales (1990), Bhatia (1993) e Ramos (2004). Por fim, baseando-me em 

Silva (1985), Araújo (1986), Hurlburt (1986), Ribeiro (1987), Camara (2005) e Lupton 

(2006), discorro sobre o layout de materiais didáticos para o ensino de línguas estrangeiras.  

 

1.1 REFLEXÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

    
  De acordo com Liberali (2004:47), a reflexão é a base crítica para a construção de uma 

identidade profissional transformadora quando se pensa no trabalho de formação contínua de 
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professores. Abordando as discussões de Freire (1985) e Smyth (1992), a autora afirma que 

essa reflexão tem como base uma postura de autoconhecimento, um novo posicionamento em 

relação ao mundo, uma confrontação de sua própria ação e uma oportunidade de reconstruir a 

si mesmo e a sua própria ação. Já para Nóvoa (1992:25), “não há ensino de qualidade, nem 

reforma educativa, nem inovação pedagógica, sem uma adequada formação de professores”. 

Para o autor, esse processo não se constrói por acúmulo de cursos, conhecimentos e técnicas, 

mas por meio de um trabalho de reflexão crítica sobre a prática do professor e de reconstrução 

permanente de uma identidade, que pode ser tanto uma identidade pessoal como profissional.  

 Ideia semelhante à de Nóvoa (1992) também é defendida por Perrenoud (2002:14), já 

que este acredita que a reflexão do professor sobre suas experiências profissionais e a 

capacidade de negociar, inovar e regular a própria prática são características fundamentais 

para que ele possa “desenvolver uma cidadania adaptada ao mundo contemporâneo”. De 

acordo com o autor, essa capacidade deve necessariamente passar por uma reflexão sobre a 

experiência, favorecendo a implicação e a construção de novos saberes. Além disso, o autor 

defende a ideia de que a construção de uma identidade profissional e disciplinar requer do 

professor a apropriação de saberes teóricos ou metodológicos extensos. 

 Na visão de Allessandrini (2002:160), o trabalho com aprendizagem envolve um 

contínuo movimento de reflexão e um reajuste cotidiano de nossos próprios processos. Um 

professor, muitas vezes, depara-se com situações de sala de aula que o desafiam a agir de 

maneira inusitada, o que o leva a perceber que algo precisa ser mudado e feito de um modo 

diferente. Como observa Celani (1998:4), entretanto, a resistência à mudança é natural, pois 

ela traz consigo ansiedade, incerteza, surpresa e até mesmo perplexidade, além do receio de 

risco. Além disso, segundo a autora, “a mudança envolve a necessidade de se alterar quem 

somos e como interagimos com o meio a nossa volta”. Para Alarcão (2003:45), é preciso 

vencer inércias, ter vontade e persistência, além de se fazer um grande esforço para passar do 

nível meramente descritivo ou narrativo para o nível em que se buscam sistematizações 

cognitivas, interpretações articuladas e justificadas. 

 Baseando-se em Freire (1985), Smyth (1992:295) afirma que, para refletir criticamente 

sobre sua ação, o professor deve se engajar em ações que se relacionem à sua prática, tendo 

em mente questões como: “O que eu fiz?”, “O que isso significa?”, “Como cheguei a ser 

assim?”. De acordo com Liberali, Magalhães e Romero (2003:135), essas ações levariam o 

professor a uma intervenção mais produtiva no contexto escolar, na reconstrução das ações 

pedagógicas e na relação da escola com a sociedade. De acordo com as autoras, a pergunta 

“Como posso agir de um modo diferente?” surge como resultado desses questionamentos do 
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professor sobre sua prática. Magalhães e Celani (2005:144), por sua vez, afirmam que essa é 

uma oportunidade para que o professor pense sobre seu papel no contexto educacional, que 

tipo de aprendizes ele está educando, além de confrontar os reais interesses que embasam suas 

ações nesse contexto.   

 Para Schön (2000:32), em situações como essas, o professor pode refletir sobre sua 

ação em um ambiente tranquilo, pensando retrospectivamente sobre o que fez, ou pode fazer 

uma pausa no meio da ação para refletir sobre a mesma. De acordo com o autor, nesses casos, 

a reflexão não tem qualquer conexão com a ação presente. Uma segunda alternativa seria 

refletir no meio da ação, sem interrompê-la, talvez até mesmo interferindo na situação em 

andamento. Nesse caso, temos a reflexão-na-ação. Na visão de Pérez Gómez (1992:104), o 

processo de reflexão-na-ação é de extrema riqueza para a formação profissional do professor e 

revela um profissional flexível e aberto. Além disso, esse tipo de reflexão se caracteriza como 

um espaço de confrontação empírica, já que vai ao encontro da realidade a partir de um 

conjunto de esquemas teóricos e das próprias convicções do professor.  

 Alarcão (2003:50) compara a reflexão-na-ação a uma conversa, em que refletimos no 

decorrer da própria ação, sem a interrompermos, embora com breves instantes de 

distanciamento. Já na visão de Schön (1992:83), o processo de reflexão-na-ação pode ser 

desenvolvido em uma série de momentos, combinados em uma habilidosa prática de ensino. 

Em primeiro lugar, por exemplo, um professor reflexivo pode ser surpreendido por aquilo que 

um aluno fez. Em seguida, pode refletir sobre esse fato, ou seja, pensar naquilo que o aluno 

fez ou disse e, ao mesmo tempo, procurar compreender a razão pela qual foi surpreendido. 

Depois, em um terceiro momento, o professor pode reformular o problema suscitado pela 

situação e chegar à conclusão de que o aluno talvez não tenha um processo de aprendizagem 

lenta, como ele supunha, mas, pelo contrário, seja exímio no cumprimento de instruções. Por 

fim, o professor pode realizar uma experiência para testar a sua nova hipótese, colocando uma 

nova questão ou estabelecendo uma nova tarefa para testar a hipótese que formulou sobre o 

modo de pensar do aluno. De acordo com o autor, esse processo de reflexão-na-ação não 

exige necessariamente o uso de palavras. 

 Para Schön (1992:83), existe ainda uma terceira forma de reflexão do professor sobre 

sua própria prática, denominada “reflexão-sobre-a-ação”, que se adapta à proposta deste 

estudo. Esse tipo de reflexão é descrito pelo autor da seguinte maneira: 

É possível olhar retrospectivamente e refletir sobre a reflexão-na-ação. Após a aula, o professor 
pode pensar no que aconteceu, no que observou, no significado que lhe deu e na eventual adoção 
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de outros sentidos. Refletir sobre a reflexão-na-ação é uma ação, uma observação e uma 
descrição, que exige o uso de palavras2 (Schön, 1992:83).  

  

 Ao descrever o processo de reflexão-sobre-a-ação, Pérez Gómez (1992:105) afirma 

que ele pode ser caracterizado como a utilização do conhecimento do professor para 

descrever, analisar e avaliar vestígios deixados na sua memória por intervenções anteriores. 

Para o autor, a reflexão-sobre-a-ação é considerada como a análise que o professor realiza a 

posteriori sobre os processos e as características de sua própria ação. Na visão de Alarcão 

(2003:50), a reflexão-sobre-a-ação pressupõe um distanciamento da ação, portanto, nos 

propicia condições para reconstruirmos mentalmente nossa ação para tentar analisá-la 

retrospectivamente. Pérez Gómez (1992:105) acrescenta que nesse caso o professor, livre dos 

condicionamentos da situação prática, pode colocar em prática os conhecimentos teóricos e 

estratégias de análise com a finalidade de compreender sua prática e reconstruí-la. No caso 

deste estudo, esse processo não passa somente pela reflexão crítica sobre minha prática, mas 

também sobre a reconstrução de uma unidade didática preparada por mim para o ensino de 

inglês e pelas contribuições da reconstrução desse material para a aprendizagem de um grupo 

de alunos.  

 Ainda para Pérez Gómez (1992:106), o processo de reflexão-sobre-a-ação supõe um 

conhecimento de terceira ordem, por meio do qual o conhecimento-na-ação e a reflexão-na-

ação são analisados em relação à situação problemática e seu contexto. Esses três processos 

constituem o pensamento prático do profissional – no caso deste estudo, uma professora de 

língua estrangeira em uma escola da rede pública de ensino. De acordo com o autor, esses 

processos não são independentes e completam-se entre si para garantir uma intervenção 

prática racional no contexto do professor. Além disso, Kumaravadivelu (2001:539) acredita 

que um ciclo contínuo de observação, reflexão e ação é um pré-requisito para que um 

professor desenvolva uma pedagogia relevante ao seu contexto escolar. Para isso, é 

fundamental que ele trabalhe de acordo com as particularidades do contexto no qual está 

inserido, como é o caso desta pesquisa. Para o autor, isso só é possível se o professor estiver 

envolvido em um ciclo contínuo de observação dos seus atos, por meio do qual ele observa 

sua prática, avalia problemas e encontra soluções.  

 A ideia do professor reflexivo, aqui exposta, mostra-se condizente com o contexto 

social em que nos encontramos atualmente. Segundo afirma Alarcão (2003:16), esse novo 

contexto exige uma escola aberta, pensante e flexível, seja sobre si mesma ou sobre a 

                                                 
2 Grifos do autor.  
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comunidade em que se insere. A escola dessa era, chamada pela autora de “era da informação 

e da comunicação”, deixou de ser a detentora do monopólio do saber. Nesse novo panorama, 

o professor já não é mais visto como o único transmissor do saber, como antigamente, e tem 

que aceitar sua nova condição. Na visão de Thurler (2002:89), os professores dessa nova era 

são obrigados a viver em condições de trabalho e contextos totalmente novos, além de 

assumir desafios emocionais e intelectuais diferentes daqueles que caracterizavam o contexto 

escolar no qual aprenderam.  Alarcão (2003:16) ainda salienta que o aluno dessa nova escola, 

por sua vez, deixou de ser um receptor de conteúdos: seu novo papel impõe-lhe novas 

exigências e faz com que ele aprenda a gerir e relacionar informações para transformá-las em 

seu próprio conhecimento e saber.   

 Para Freire (1985:78-79), nessa nova sociedade o educador já não é mais o que apenas 

educa, mas aquele que, em um diálogo com o educando e, ao mesmo tempo em que educa, é 

também educado. Este, por sua vez, ao ser educado, também educa. Nessa perspectiva, ambos 

se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e no qual os “argumentos de 

autoridade” já não valem mais. Para o autor, “os homens se educam em comunhão, 

mediatizados pelo mundo” (Freire, 1985:78-79). Na visão dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – Introdução (Brasil, 1998b:91), a criação de um clima favorável ao aprendizado 

depende do compromisso do professor em aceitar e respeitar contribuições dos alunos, ainda 

que elas sejam apresentadas de forma confusa.  

 Perrenoud (2002:15) afirma que, nas sociedades em transformação, a capacidade de 

negociar, regular e mudar a própria prática é decisiva. Para o autor, a sociedade precisa de 

professores envolvidos em debates políticos sobre a educação, seja na escala dos 

estabelecimentos escolares, seja em contextos mais amplos, como as regiões e o país. Ainda 

na visão do autor, esses debates não devem se referir apenas aos desafios sindicais ou 

corporativos, mas também a temas como programas escolares e suas funções, a 

democratização da cultura, ao lugar dos usuários e à gestão do sistema educacional. Já Thurler 

(2002:105) acredita que os professores, através da exploração de novas vias didáticas e 

pedagógicas, devem avaliar constantemente a progressão de seus alunos e verificar a 

pertinência e coerência das abordagens escolhidas. Agindo dessa maneira, de acordo com a 

autora, “os professores serão levados continuamente a mobilizar e a desenvolver ‘na ação’ os 

saberes de ação e de inovação indispensáveis para enfrentar os problemas e os desafios que 

lhes reserva o ambiente complexo no qual exercem seu ofício” (Thurler, 2002:105).   

 Para Alarcão (2003:31), é fundamental que os professores repensem seu papel no 

contexto educacional e se conscientizem de que são, nos dias de hoje, apenas uma fonte de 
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informação entre muitas outras. Além disso, esses professores devem ter consciência de que o 

valor de sua informação tem diferentes níveis, dependendo do acesso que seus alunos possam 

ter a outras fontes de informação, sendo de extrema importância que se trabalhe percebendo 

essas diversidades. Nóvoa (1992:28) acredita que as escolas não podem mudar sem o 

empenho dos professores e o desenvolvimento profissional desses profissionais deve estar 

articulado com as escolas e seus projetos.   

 Na visão de Thurler (2002:65), as escolas devem ser transformadas em comunidades 

profissionais centradas na aprendizagem interativa e ter como objetivo, muito determinado e 

explícito, melhorar a aprendizagem dos alunos. Alarcão (2003:32) ainda salienta que um 

professor deve se considerar em constante processo de autoformação e identificação 

profissional. Concordo com Thurler (2002:65) quando a autora salienta que uma escola 

centrada na aprendizagem interativa e que conta com educadores críticos e reflexivos, capazes 

de refletir criticamente sobre suas ações em sala de aula, está muito mais bem preparada para 

desenvolver uma cidadania adaptada aos dias de hoje.  

 Como se pode perceber nos argumentos apresentados pelos autores, a reflexão do 

professor sobre sua própria prática é fundamental para se chegar à tão almejada cidadania. No 

entanto, noto que a reflexão sobre o material didático usado pelo professor é um tema 

pertinente que, muitas vezes, deixa de ser abordado pelo docente em suas reflexões sobre sua 

prática pedagógica. Vejo questionamentos dessa natureza, entretanto, como fundamentais 

quando se pensa na reflexão do professor sobre sua própria prática, já que o uso de um 

material didático, seja ele qual for, se faz necessário na aprendizagem. Além disso, concordo 

com Canagarajah (2006:27) quando o autor afirma que os professores em diferentes 

comunidades devem elaborar programas e adotar pedagogias que sejam relevantes à sua 

própria comunidade. Portanto, isso necessariamente implica que um material didático deva ser 

adequado a essa comunidade e atender suas necessidades. 

 Fundamentada nos construtos teóricos aqui expostos, vejo que esta pesquisa se 

caracteriza como um processo de reflexão-sobre-a-ação que tem como base minha própria 

prática, já que, através dela, pude refletir criticamente sobre meu contexto de trabalho e 

reconstruir uma unidade didática de acordo com esse contexto.   

 Após ter apresentado e discutido questões relativas à formação do professor reflexivo, 

encaminho a discussão para a perspectiva da formação do aluno. Assim, a próxima seção 

deste trabalho tem o objetivo inicial de apresentar e discutir os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, já que eles embasam teoricamente a reconstrução da unidade didática “Anúncios 

de emprego em inglês”.  
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1.2 O ENSINO DE INGLÊS NA ESCOLA PÚBLICA  
  
 Como o foco desta pesquisa é o ensino de uma língua estrangeira no contexto de uma 

escola pública, inicialmente essas questões são abordadas sob a ótica dos PCN-LE (Brasil, 

1998a), que sugerem diretrizes e abordagens metodológicas para o ensino de línguas 

estrangeiras no Brasil. Essas discussões iniciais também se apoiam nos PCN-EM (Brasil, 

1999) e nos PCN+ Ensino Médio (doravante PCN+, Brasil, 2006:97), documento que fornece 

orientações complementares aos PCN-EM (Brasil, 1999), já que este estudo foi realizado em 

uma turma do Ensino Médio. Na seção seguinte, apresento e discuto a abordagem 

sociointeracionista de ensino-aprendizagem, sugerida nos PCN-LE (Brasil, 1998a) e adotada 

na unidade didática analisada neste trabalho. Por fim, faço considerações sobre relações entre 

a língua estrangeira e a língua materna no aprendizado de uma língua estrangeira.  

 

  1.2.1 OS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS  
 

 Na visão dos PCN-LE (Brasil, 1998a:19), embora o conhecimento de uma ou mais 

línguas estrangeiras seja prestigiado na sociedade, essas línguas, como disciplinas, se 

encontram deslocadas da escola e uma forte evidência para tal afirmação é a proliferação de 

cursos de idiomas no país. No entanto, seu ensino, assim como o das outras disciplinas, é 

função da escola, lugar onde seu aprendizado, assim como o de outras disciplinas do currículo 

escolar, deveria ocorrer. Nas palavras do documento,  

(...) o ensino de Língua Estrangeira não é visto como elemento importante na formação do 
aluno, como um direito que lhe deve ser assegurado. Ao contrário, frequentemente, essa 
disciplina não tem lugar privilegiado no currículo, sendo ministrada, em muitas regiões, em 
apenas uma ou duas séries do ensino fundamental. Em outras, tem o status de simples 
atividade, sem caráter de promoção ou reprovação. Em alguns estados, ainda, a Língua 
Estrangeira é colocada fora da grade curricular, em Centro de Línguas, fora do horário regular 
e fora da escola. Fora, portanto, do contexto da educação global do aluno (Brasil, 1998a:24).  

 

 Outro ponto importante notado pelo documento é o fato de que, na maioria das 

propostas pedagógicas apresentadas pelas escolas brasileiras, os objetivos priorizam o 

desenvolvimento de uma única habilidade comunicativa – em geral, a compreensão escrita. 

Essa opção, entretanto, na maioria das vezes não é feita com base em uma análise de 

necessidades dos alunos nem tampouco tendo uma concepção explícita da natureza da 

linguagem e do processo de ensino-aprendizagem de uma língua e de sua função social. Em 

consequência disso, há uma série de contradições e falta de clareza entre a opção, os 

conteúdos e as atividades propostas por essas escolas.  
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 Ainda na visão dos PCN-LE (Brasil, 1998a:24), essas propostas se somam às difíceis 

circunstâncias em que se dá o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras nessas escolas, ou 

seja, classes numerosas, falta de materiais adequados, número reduzido de aulas por semana, 

além de tempo insuficiente dedicado à disciplina no currículo escolar e a ausência de ações 

formativas contínuas junto aos professores. Visão semelhante é apresentada por Celani 

(2003:20), que também considera preocupante o estado de abandono em que se encontram 

atualmente as escolas públicas.  

 Assim, na tentativa de propor discussões e tomadas de posição a respeito de aprender e 

ensinar línguas estrangeiras, os PCN-LE (Brasil, 1998a:5) buscam ser uma fonte de referência 

para esses fins nas escolas brasileiras. Seus principais objetivos são: 

• servir de apoio às discussões e ao desenvolvimento dos projetos educativos das 

escolas do Brasil; 

• servir de apoio às reflexões sobre a prática pedagógica do professor e o planejamento 

de suas aulas; 

• propor reflexões sobre a análise de materiais didáticos e recursos tecnológicos;   

• contribuir para a formação e atualização profissional do professor. 

 

 De acordo com o documento, entretanto, suas orientações não devem ser vistas sob um 

caráter dogmático, pois isso impossibilitaria possíveis adaptações exigidas por condições 

diversas e específicas, inviabilizando o desenvolvimento da prática reflexiva. O principal 

objetivo dessas orientações é, além de propor parâmetros para o ensino-aprendizagem de 

línguas estrangeiras, restaurar o papel da língua estrangeira na formação educacional, já que 

sua aprendizagem, juntamente com a da língua materna, é um direito de todo e qualquer 

cidadão, conforme expresso na Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e as bases da 

educação nacional, e na Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, de 1996. Por esse 

motivo, na visão dos PCN-LE (Brasil, 1998a:19), “a escola não pode mais se omitir em 

relação a essa aprendizagem”.  

 Ainda de acordo com o documento, o aprendizado de uma língua estrangeira é visto 

como uma possibilidade de aumentar a percepção que o aprendiz tem de si mesmo como ser 

humano e como cidadão. Por esse motivo, de acordo com os PCN-LE (Brasil, 1998a:15), esse 

aprendizado deve estar centralizado na capacidade do aluno de se engajar e engajar os outros 

no discurso de modo a agir no mundo em que ele vive. Para que isso seja possível, é 

fundamental, de acordo com o documento, que o ensino de uma língua estrangeira seja 
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norteado pela função social desse conhecimento na sociedade brasileira. Nas palavras de 

Moita Lopes (2003:45),  

(...) aprender uma língua é aprender a se envolver nos embates discursivos que os discursos a 
que somos expostos em tal língua possibilitam, o que é igual a saber que estamos 
discursivamente posicionados de certos modos e que podemos alterar esses modos, para 
construir outros mundos sociais melhores ou outros significados sobre quem somos na vida 
social, de maneira a alterar os significados que nos excluem como também aqueles que 
excluem os outros. 
 

 Para Moita Lopes (2003:45), os PCN-LE (Brasil, 1998a) propõem claramente que a 

relevância do foco da educação em língua estrangeira deva estar no envolvimento do aprendiz 

para a construção do significado. Em outras palavras, aprender uma língua é um processo 

semelhante ao engajamento, no próprio espaço em que se vive e nos significados que circulam 

naquela língua. Na sua visão, não se trata de aprender inglês, para um dia, se possível, usar 

aquele conhecimento adquirido para ler um texto no futuro profissional ou quando for a um 

país em que a língua aprendida é falada. Para Moita Lopes (2003:45), o que é essencial é o 

envolvimento no discurso e nos significados construídos naquela língua em todas as aulas 

para que seja possível, assim, pensar tais significados em relação ao mundo no qual se vive. 

Sob seu ponto de vista, isso significa se engajar no discurso, agindo no mundo por meio do 

acesso que os discursos em língua estrangeira, mais especificamente o inglês, possibilitam 

com base nas marcas sócio-históricas que temos como homens, mulheres, negros, brancos, 

pobres, ricos, com terras e sem terras, dentre outras.  

 Embora alguns aspectos do ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira possam 

ser explicados por algumas abordagens mais tradicionais, como, por exemplo, aquelas que 

priorizam a memorização, os PCN-LE (Brasil, 1998a:57-58) enfatizam que, cada vez mais, 

tende-se a explicar esse aprendizado como um fenômeno sociointeracional. Em outras 

palavras, aprender é uma forma de estar em um mundo social com outra pessoa, em um 

determinado contexto histórico, institucional e cultural. Assim, os processos cognitivos seriam 

gerados por meio da interação entre o aluno e outro participante – visto como par mais 

competente – em uma prática social com a finalidade de resolver tarefas de construção de 

significado e de conhecimento com os quais esses participantes estejam envolvidos. No caso 

do aprendizado de uma língua estrangeira, os enunciados do par mais competente podem 

ajudar na construção do significado e, consequentemente, auxiliar na aprendizagem do uso da 

língua.  

 Dessa maneira, a organização de atividades que propiciem a interação em sala de aula 

é um ponto importante na aula de língua estrangeira, conforme sugerem os Parâmetros 
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Curriculares Nacionais – Introdução (Brasil, 1998b:91). De acordo com esse documento, o 

trabalho cooperativo em um grupo é sempre uma tarefa difícil, mesmo para adultos 

convencidos de suas necessidades. Assim, a comunicação propiciada nas atividades em 

grupos pode fazer com que os alunos percebam a necessidade de resolver mal-entendidos, 

dialogar, ressaltar semelhanças e diferenças, explicar e exemplificar, apropriando-se de 

diferentes conhecimentos. Além disso, acredito que a interação em uma sala de aula pode se 

tornar fundamental para o processo de ensino-aprendizagem, na medida em que, muitas vezes, 

pode preparar o aluno para o convívio em sociedade, onde frequentemente a realização de 

atividades em cooperação com o outro se faz necessária.  

 De acordo com os PCN-LE (Brasil, 1998a:29-31), três tipos de conhecimentos são 

empregados no processo de construção de significados de natureza sociointeracional: 

• conhecimento de mundo – relaciona-se a tudo aquilo que as pessoas conhecem sobre 

as coisas do mundo, isto é, seu pré-conhecimento de mundo. Esse conhecimento fica 

armazenado na memória das pessoas e é construído ao longo das suas experiências de 

vida. Esse tipo de conhecimento se refere a várias lembranças e ações sobre festas, 

casamentos e concertos, dentre muitas outras e, obviamente, varia de pessoa para 

pessoa, pois reflete as experiências individuais de cada um;  

• conhecimento textual – refere-se ao conhecimento que os usuários utilizam para 

organizar a informação em textos escritos e orais. Para organizar uma aula expositiva 

e facilitar a compreensão dos alunos, por exemplo, um professor precisa ter o 

conhecimento de como organizar a fala para introduzir o assunto, desenvolvê-lo e, por 

fim, apresentar sua conclusão. Já em uma conversa informal entre colegas, essa 

mesma preocupação não se torna necessária; 

• conhecimento sistêmico – envolve os vários níveis de organização linguística que as 

pessoas têm, ou seja, os aspectos léxico-semânticos, morfológicos, fonético-

fonológicos e sintáticos. Esse terceiro tipo de conhecimento possibilita que as pessoas, 

no momento da produção de seus enunciados, se apoiem em componentes sistêmicos 

da língua (estrutura gramatical, léxico e fonologia) para fazer escolhas adequadas ou 

compreender outros enunciados.  

 

 Na visão dos PCN-LE (Brasil, 1998a:29), esses três tipos de conhecimentos compõem 

a competência comunicativa do aluno e o preparam para o engajamento discursivo. De acordo 

com o documento, um dos procedimentos básicos de qualquer processo de aprendizado de 

uma língua estrangeira está fundamentado na exploração dos conhecimentos que o aluno já 
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tem, ou seja, a projeção, no conhecimento novo, daqueles conhecimentos que ele já possui, na 

tentativa de aproximá-lo daquilo que ele vai aprender. Para os PCN+ (Brasil, 2006:97), há 

elementos textuais em língua estrangeira que podem ser relacionados aos seus equivalentes na 

língua materna tanto no âmbito morfológico como no sintático ou semântico e a correlação 

entre ambas as línguas possibilita a compreensão desses elementos.  

Um argumento pertinente dos PCN-LE (Brasil, 1998a:20) para este trabalho refere-se 

ao fato de que o aprendizado da leitura em outra língua pode ajudar no desenvolvimento 

integral do letramento do aluno, já que a leitura tem função primordial na escola e aprender a 

ler em língua estrangeira pode colaborar para o desenvolvimento do aprendiz como leitor em 

sua própria língua. Conforme afirma o documento, a priorização da habilidade de leitura na 

aula de língua estrangeira justifica-se pelo fato de essa habilidade comunicativa atender às 

necessidades da educação formal. Além disso, os únicos exames formais em língua 

estrangeira no Brasil – o vestibular e a admissão a cursos de pós-graduação – requerem o 

domínio da habilidade de compreensão escrita. A leitura, portanto, é vista como a habilidade 

que o aprendiz brasileiro pode usar com mais frequência em seu contexto social imediato. 

Dessa maneira, sua função social é reconhecida, uma vez que a compreensão de textos 

escritos em inglês parece ser a habilidade mais frequentemente utilizada no país. 

 Como pode ser percebido nos documentos aqui citados, relacionar os conhecimentos 

novos da língua estrangeira e os conhecimentos que o aprendiz já possui em sua própria 

língua é uma parte importante do processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira. 

Além disso, conforme enfatizam os PCN-LE (Brasil:1998a:28), o processo de construção de 

conhecimento linguístico já foi percorrido pelo aluno no desafio de aprender sua língua 

materna e, ao aprender uma língua estrangeira, ele pode, por meio de comparações com a 

língua estrangeira, aumentar seu conhecimento sobre linguagem que ele construiu a partir da 

sua própria língua.  

 Tendo como base essas orientações, a unidade didática “Anúncios de emprego em 

inglês” explora a progressão do conhecimento do aluno para a compreensão escrita em língua 

estrangeira, partindo da exploração do seu conhecimento de mundo sobre anúncios de 

emprego em português para, em seguida, explorar a organização textual desses anúncios, 

desta vez em inglês. Por fim, a unidade busca explorar o conhecimento sistêmico presentes 

nesses textos.   

 Referindo-se ao Ensino Médio, os PCN-EM (Brasil, 1999:15) afirmam que essa fase 

da educação básica deve ter como principal meta a aquisição de conhecimentos básicos, a 

preparação científica e a capacidade de usar as diferentes tecnologias que sejam relevantes 
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para a área de atuação. Para o documento, isso se faz necessário devido ao grande volume de 

informações produzido em decorrência das novas tecnologias, que é constantemente 

superado, colocando novos parâmetros para a formação dos cidadãos na sociedade na qual 

vivemos.  

 Na visão dos PCN+ (Brasil, 2006:8), em um mundo de transformações tão rápidas e de 

difíceis contradições como o de hoje, estar formado para a vida significa muito mais do que 

denominar classificações, reproduzir dados ou identificar símbolos; significa, mais do que 

tudo, saber informar-se e comunicar-se, argumentar, compreender, agir, enfrentar problemas 

de diferentes naturezas e participar da sociedade de forma solidária e prática. Significa, 

também, ser capaz de elaborar propostas ou críticas e, o mais importante, adquirir uma atitude 

de aprendizado permanente. De acordo com o documento, uma formação com essas metas 

exige que se adotem métodos de aprendizado compatíveis, ou seja, condições efetivas para 

que os aprendizes possam se comunicar e argumentar; se defrontar com problemas, enfrentá-

los e compreendê-los; participar da sociedade e ter oportunidades de se realizar como 

cidadãos; fazer proposições e escolhas e, por fim, tomar gosto pelo conhecimento, ou seja, 

aprender a aprender.  

 Sob esse ponto de vista, são quatro os saberes que servem como pilares da educação 

nas sociedades contemporâneas, propostos pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e apresentados nos PCN-EM (Brasil, 1999:30):  

• aprender a conhecer – aqui, enfatiza-se a importância de uma educação geral e 

suficientemente ampla, com possibilidade de aprofundamento em determinada área do 

conhecimento. Nessa perspectiva, aprender a conhecer garante o aprender a aprender e 

constitui o passaporte para a educação permanente, já que dá ao aluno bases para 

continuar aprendendo ao longo de sua vida; 

• aprender a fazer – nesse saber, enfatiza-se o desenvolvimento de habilidades e o 

estímulo ao surgimento de novas aptidões, na medida em que são criadas as condições 

necessárias para o enfrentamento de novas situações que possam surgir. Além disso, 

privilegia-se a aplicação da teoria na prática e o enriquecimento da vivência da ciência 

na tecnologia, que, por sua vez, passam ter uma significação especial no 

desenvolvimento da sociedade contemporânea; 

• aprender a viver – aqui, enfatiza-se o aprender a viver juntos, isto é, desenvolver o 

conhecimento do outro e a percepção das interdependências, de modo a permitir a 

realização de projetos comuns ou a gestão inteligente dos conflitos que possam surgir 

dessa vivência; 
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• aprender a ser – o último dos saberes supõe a preparação do indivíduo para elaborar 

pensamentos críticos e autônomos, além da capacidade de formular os seus próprios 

juízos de valor, de modo a poder decidir por si mesmo frente às diferentes 

circunstâncias da vida. Esse saber supõe, ainda, o exercício da liberdade de 

pensamento, discernimento, sentimento e imaginação, a fim de desenvolver seus 

talentos e permanecer, na medida do possível, o dono do seu próprio destino.  

  

 De acordo com os PCN-EM (Brasil, 1999:30), aprender a viver e aprender a ser 

decorrem das duas aprendizagens anteriores – aprender a conhecer e aprender a fazer, e 

devem constituir ações permanentes que tenham como objetivo a formação do aprendiz como 

pessoa e como cidadão. Os PCN+ (Brasil, 2006:23) ainda enfatizam que o tipo de 

conhecimento que se quer proporcionar com esses quatro saberes deve ser reflexivo e crítico.  

 Ainda na visão dos PCN+ (Brasil, 2006:8), o Ensino Médio não é mais caracterizado 

apenas como uma fase preparatória para o Ensino Superior ou estritamente profissionalizante 

e passa a assumir a responsabilidade de completar a educação básica, iniciada no Ensino 

Fundamental. Isso significa preparar o aluno para a vida, qualificá-lo para o exercício da 

cidadania e capacitá-lo para o aprendizado permanente, seja no mundo do trabalho ou no 

prosseguimento dos estudos. Sob essa perspectiva, o Ensino Médio deixa de ser visto como 

uma espécie de “corredor de passagem” entre o Ensino Fundamental e o Superior, condição 

que, na visão do documento, descaracteriza esse ciclo escolar e dificulta a inserção do jovem 

no sistema educacional, além de dificultar sua transição para o mundo profissional.  

 De acordo com a Lei 9.394/96, apresentada no PCN-EM (Brasil, 1999:22), o Ensino 

Médio, com duração mínima de três anos, tem como principais metas:  

• a formação da pessoa, de maneira que possam ser desenvolvidos valores e 

competências necessárias à integração de seu projeto individual ao projeto da 

sociedade na qual ela vive; 

• o aprimoramento do aprendiz como pessoa humana, incluindo a sua formação ética e o 

desenvolvimento da sua autonomia intelectual e do seu pensamento crítico; 

• a orientação básica e a preparação para a sua integração ao mundo do trabalho, com as 

competências que possam garantir o seu aprimoramento profissional e permitir 

acompanhar as mudanças que caracterizam a produção do nosso tempo; 

• o desenvolvimento das competências para continuar aprendendo futuramente, de 

forma crítica e autônoma, em níveis mais complexos de estudos. 
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 Na visão dos PCN-EM (Brasil, 1999:24), é fundamental que possamos agir com 

criatividade e curiosidade, pensando múltiplas alternativas para a solução de problemas. Em 

outras palavras, devemos desenvolver o pensamento divergente e a capacidade de trabalhar 

em equipe, além de ter disposição para correr riscos, procurar e aceitar críticas.  Enfim, é de 

extrema importância que possamos desenvolver nosso pensamento crítico e saibamos nos 

comunicar. Nas palavras do documento,  

A garantia de que todos desenvolvam e ampliem suas capacidades é indispensável para se 
combater a dualização da sociedade, que gera desigualdades cada vez maiores. (...) Estas são 
competências que devem estar presentes na esfera social, cultural, nas atividades políticas e 
sociais como um todo, e que são condições para o exercício da cidadania num contexto 
democrático (Brasil, 1999:24).  

 

 Outro ponto abordado nos Parâmetros Curriculares Nacionais que julgo pertinente 

para este trabalho é a interdisciplinaridade. Nos PCN-EM (Brasil, 1999:89), tal conceito é 

definido da seguinte maneira: 

A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser o objeto de conhecimento, um 
projeto de investigação, um plano de intervenção. Nesse sentido, ela deve partir das 
necessidades sentidas pelas escolas, professores e alunos de explicar, compreender, intervir, 
mudar, prever, algo que desafia uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais de uma olhar, 
talvez vários.  

 

 Na visão de Moita Lopes (1998:117), o interdisciplinar envolve interesse e respeito 

pela voz do outro, ou seja, o interesse em ouvir o que o outro está dizendo com o objetivo de 

analisar como suas ideias se coadunam com as perspectivas que se tenha. Na visão 

apresentada pelo autor, é fundamental que os conteúdos sejam trabalhados 

interdisciplinarmente pelos professores.  

 A fim de possibilitar o trabalho interdisciplinar, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

– Introdução (Brasil, 1998b:65) apresentam sete temas transversais que, por envolverem 

problemáticas sociais atuais e urgentes, consideradas de abrangência nacional e até mesmo 

mundial, podem ser explorados em várias disciplinas do currículo escolar: ética, trabalho, 

meio ambiente, saúde, pluralidade cultural, consumo e orientação sexual. No caso específico 

deste estudo, a proposta de trabalhar com anúncios de emprego em inglês mostra-se 

condizente com a proposta do documento, já que aborda um tema diretamente ligado a um 

desses temas transversais – o trabalho.  

 Para Moita Lopes (2003:47), esses temas transversais incorporam uma série de 

questões que estão presentes na vida social contemporânea e podem ser abordadas na tentativa 

de trazer a prática social que o aluno vive fora da escola para dentro da sala de aula. Como o 
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próprio nome já diz, eles são transversais porque podem ser abordados em todas as áreas do 

currículo escolar, visto que nenhuma disciplina pode dar conta deles sozinha.  

 Concordo com Celani e Collins (2003:87) quando as autoras afirmam que os temas 

transversais devem ser trabalhados em sala de aula para que os alunos possam desenvolver 

sua capacidade de se posicionar diante de questões que interferem na vida social, intervindo 

de forma responsável e superando eventuais indiferenças. Dessa maneira, a abordagem desses 

temas deve possibilitar o desenvolvimento de um trabalho educativo que possibilite a 

participação social do aluno, fazendo com que ele tenha uma visão mais ampla e consistente 

da realidade brasileira e da sua inserção no mundo. Nas palavras dos PCN+ (Brasil, 2006:11),  

A nova escola de Ensino Médio não há mais de ser um prédio, mas um projeto de realização 
humana, recíproca e dinâmica, de alunos e professores ativos e comprometidos, em que o 
aprendizado esteja próximo das questões reais, apresentadas pela vida comunitária ou pelas 
circunstâncias econômicas, sociais e ambientais. Mais do que tudo, (...) essa nova escola estará 
atenta às perspectivas de vida de seus partícipes, ao desenvolvimento de suas competências 
gerais, de suas habilidades pessoais, de suas preferências culturais.  

  

 Tendo como base as orientações desses documentos, o material para os alunos deste 

estudo foi elaborado. Na seção seguinte, faço uma descrição mais detalhada da abordagem 

sociointeracionista de ensino-aprendizagem, sugerida nos PCN-LE (Brasil, 1998a) e adotada 

na unidade didática “Anúncios de emprego em inglês”. Em seguida, abordo os diferentes tipos 

de interação que podem ocorrer em sala de aula e suas influências no aprendizado de uma 

língua estrangeira.  

 

1.2.2 A ABORDAGEM SOCIOINTERACIONISTA DE ENSINO-
APRENDIZAGEM  

  
 Na visão sociointeracionista de ensino-aprendizagem, todos nascemos em um mundo 

social e aprendemos quando interagimos com os outros na sociedade em que vivemos. Para 

Vygotsky (1933/1978:88), o aprendizado humano pressupõe uma natureza social específica e 

um processo através do qual as crianças podem penetrar na vida intelectual daqueles que as 

cercam. Bruner (1985:32) acredita que não há como uma pessoa dominar o mundo à sua volta 

sem a ajuda ou assistência de alguém. Na perspectiva desses autores, nossa aprendizagem dá-

se desde o momento em que nascemos, já que estamos em constante interação com os outros 

em nosso cotidiano.  

 De acordo com a visão vygotskiana, todos somos capazes de fazer mais coisas se 

tivermos a ajuda de outra pessoa. Nas palavras de Vygotsky (1933/1987: 129), “com o auxílio 

de outra pessoa, toda criança pode fazer mais do que faria sozinha” e “o que a criança é capaz 
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de fazer hoje em cooperação, será capaz de fazer sozinha amanhã”. Em outras palavras, um 

aprendiz terá mais capacidade de fazer algo no futuro se tiver a orientação de uma ou mais 

pessoas ao realizar uma tarefa semelhante no presente.  

 Os PCN-LE (Brasil, 1998a:27) também enfatizam o caráter sociointeracional da língua 

no cotidiano, já que consideram o seu uso, seja ele visual ou verbal, caracterizado por sua 

natureza sociointeracional, pois quem usa a língua leva em conta, ao usá-la, aquele ao qual se 

dirige. De acordo com o documento, esses eventos interacionais não ocorrem em um vazio, 

pois, ao interagirmos com outra pessoa, estamos marcados pelo mundo social que nos 

envolve, já que levamos em conta nossa cultura e nossa história. Assim, ao se envolverem em 

uma interação tanto oral quanto escrita, “as pessoas o fazem para agir no mundo social em um 

determinado momento e espaço, em relação a quem se dirigem ou a quem se dirigiu a elas” 

(Brasil, 1998a:27). 

 Ainda na visão dos PCN-LE (Brasil, 1998a:57), os processos cognitivos em sala de 

aula são gerados entre um aluno e um outro participante mais competente. No cotidiano, o 

papel desse participante pode ser ocupado, por exemplo, pelo pai ou pela mãe de uma criança. 

Já em uma sala de aula, o par mais competente de um aprendiz pode ser representado na 

figura de um professor, um parceiro adulto ou até mesmo um colega de classe. Para os PCN-

LE (Brasil, 1998a:58), “os enunciados do parceiro mais competente ajudam a construção do 

significado, e, portanto, auxiliam a própria aprendizagem da língua”.  

 Para que esse aprendizado surta um efeito positivo, Vygotsky (1933/1978:85) afirma 

que ele deve ser combinado, de alguma maneira, com o nível de desenvolvimento do 

aprendiz. Para isso, o autor apresenta dois níveis de desenvolvimento da aprendizagem. O 

primeiro desses níveis é chamado pelo autor de “nível de desenvolvimento real” e indica 

aquilo que uma pessoa sabe fazer sozinha, sem a ajuda de alguém.  

 O segundo desses níveis é chamado por Vygotsky (1933/1978:86) de “zona de 

desenvolvimento proximal”, mais conhecido como ZPD3, e compreende aquilo que o aprendiz 

não sabe fazer sozinho e precisa da ajuda de alguém. Na visão do autor, a zona de 

desenvolvimento proximal define aquelas funções imaturas, mas que estão em processo de 

maturação e em estado embrionário.  

 A seguinte descrição é apresentada por Vygotsky (1933/1978:86) para definir a ZPD: 

The zone of proximal development (...) is the distance between the actual developmental level 
as determined by independent problem solving and the level of potential development as 
determined through problem solving under adult guidance or in collaboration with more 
capable peers.  

                                                 
3 Sigla para o termo em inglês – zone of proximal development.  
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 Ainda na visão do autor, o que representa a ZPD hoje será o nível de desenvolvimento 

real do aprendiz no futuro, pois aquilo que ele é capaz de fazer hoje somente com a ajuda de 

alguém mais competente, possivelmente, será capaz de fazer sozinho amanhã. Os PCN-LE 

(Brasil, 1998a:58), por sua vez, afirmam que é na ZPD que se dá o aprendizado, já que esse 

espaço se caracteriza pelas interações entre os aprendizes e os parceiros mais competentes. 

Essa interação, por sua vez, explora o nível real em que o aluno se encontra e o seu nível 

potencial para aprender com a orientação de um par mais capacitado. Vygotsky 

(1933/1978:90) também acrescenta a seguinte descrição da ZPD: 

We propose that an essential feature of learning is that it creates the zone of proximal 
development; that is, learning awakens a variety of internal developmental processes that are 
able to operate only when the child is interacting with people in his environment and in 
cooperation with his peers. Once these processes are internalized, they become part of the 
child's independent developmental achievement.  

      

 Sob o ponto de vista vygotskiano, a aprendizagem bem organizada põe em movimento 

diversas possibilidades de desenvolvimento, impulsionando a maturidade do aprendiz. Ao 

discutir a visão vygotskiana de ensino-aprendizagem, Freitas (2000:104) enfatiza que 

Vygotsky via a aprendizagem como um processo essencialmente social, que ocorre na 

interação com companheiros mais experientes, no qual o papel da língua é destacado, ou seja, 

é na apropriação de habilidades e conhecimentos socialmente disponíveis que as funções 

psicológicas humanas são construídas. Daniels (2001:77) complementa e afirma que, ao agir e 

interagir sobre coisas do mundo, os aprendizes se envolvem com os significados que essas 

coisas assumiram na vida real, ao mesmo tempo em que também são moldados por eles.  

 Vygotsky (1933/1987:130) ainda afirma que por muito tempo as escolas, na crença de 

que favoreciam um sistema complexo de aprendizado e que estariam adaptadas às formas de 

pensamento dos aprendizes, propunham aos alunos somente problemas que eles pudessem 

resolver sozinhos. Para o autor, esse método era ineficaz e encorajava os aprendizes a 

permanecer em seu estágio pré-escolar de desenvolvimento, já que era incapaz de explorar a 

ZPD e de dirigi-los para aquilo que eles ainda não eram capazes de fazer, voltando-se para as 

suas deficiências, ao invés de se voltar para os seus pontos fortes. Por fim, Vygotsky 

(1933/1978:89) completa o seu pensamento ao dizer que o aprendizado orientado para os 

níveis de desenvolvimento que já foram atingidos é ineficaz do ponto de vista do 

desenvolvimento global do aprendiz e que o “bom aprendizado” somente é aquele que está 

adiante do seu desenvolvimento. 

 Ao abordar questões relacionadas à interação, os PCN-LE (Brasil, 1998a:54) 

apresentam argumentos com os quais concordo, ou seja, as atividades de sala de aula podem 
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contribuir significativamente para que o aluno confie na sua própria capacidade de aprender 

ao propor temas de interesse e a interação cooperativa com os colegas. Por fim, através da 

mediação do professor, os alunos aprenderão a compreender e a respeitar opiniões, 

conhecimentos, atitudes e ritmos diferenciados de aprendizagem.  

 Assim como os PCN – Introdução (Brasil, 1998b:91), acredito que a organização de 

atividades que proponham a interação entre os alunos deve ser proposta na aula de língua 

estrangeira, já que o sucesso de um projeto educativo depende do convívio em um grupo 

cooperativo e produtivo. Ainda de acordo com os PCN-LE (Brasil, 1998a:55), 

A mediação do professor é fundamental em todo esse percurso de aprendizagem, que abrange 
ainda o desenvolvimento e aprimoramento de atitudes. Coloca-se a necessidade de intervenção 
do professor em relação às orientações sobre como organizar e lidar com o material de estudo, 
como desenvolver atitudes de pesquisa e de reflexão sobre as descobertas, para promover a 
autonomia do aluno, sem a qual torna-se mais difícil garantir avanços.  

 

 Malamah-Thomas (1987:12) ainda afirma que a interação em sala de aula é um 

processo de mão-dupla e que a comunicação envolve mais de uma pessoa. De acordo com a 

autora, há ocasiões em que o professor pode interagir com um único aluno ou até mesmo com 

um grupo de estudantes. Isso significa, também, que colegas de classe podem servir de 

“professores” para outros aprendizes, orientando-os em seu aprendizado. Para Daniels 

(2001:147), esse tipo de relação não exclui a probabilidade de que um ou mais membros do 

grupo sejam mais capazes do que outros, mas aponta que esses papéis podem ser variáveis.  

 De acordo com Malamah-Thomas (1987:13), o professor, seus alunos e o designer de 

um material didático – no caso deste estudo, a própria professora-pesquisadora – são os 

participantes da interação em sala de aula. Dessa maneira, a identidade que esses participantes 

assumem é crucial para qualquer tipo de comunicação. Por esse motivo, a autora afirma que 

um professor deve tentar conhecer o máximo possível sobre as experiências particulares e as 

expectativas de seus aprendizes para que a interação entre os participantes seja mais efetiva.  

 A fim de facilitar a interação em sala de aula, Scarcella e Oxford (1992:33) sugerem 

que o professor utilize algumas estratégias, por exemplo, repetindo determinadas frases ou 

palavras, escrevendo palavras-chave na lousa ou até mesmo simplificando sua fala e repetindo 

devagar e pausadamente expressões ou conceitos novos. Já Malamah-Thomas (1987:18) 

afirma que a língua não é o único meio de se comunicar em sala de aula e que, nessas 

ocasiões, o professor também pode gesticular, desenhar figuras ou até mesmo utilizar mímica 

como estratégias de aprendizagem. Scarcella e Oxford (1992:33) complementam e afirmam 

que o professor deve utilizar suportes visuais para explicar aos alunos palavras e termos 

novos, como tabelas, quadros, gráficos e ilustrações.  
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 Prabhu (1987:82) também acredita que se aprende mais e melhor através da interação. 

De acordo com o autor, entretanto, cada aprendiz tem sua própria personalidade – muitas 

vezes contrastante com a dos outros da classe. Isso pode fazer com que determinados alunos 

simplesmente prefiram trabalhar sozinhos, seja pelo fato de que desejam provar para si 

mesmos que podem desempenhar a tarefa por si mesmos, seja pelo fato de que são mais 

tímidos ou individualistas do que seus colegas. Assim como o autor, acredito que o professor 

deva respeitar diferentes estilos de aprendizagem e dar ao aluno a opção de buscar ajuda nele 

ou no colega quando sentir necessidade.   

 Tendo como base os argumentos aqui apresentados, defendo que um professor de 

língua estrangeira proponha atividades em grupos ou duplas em suas aulas. Agindo dessa 

maneira, ele contribuirá para a construção do conhecimento na ZPD, impulsionando a 

maturidade dos aprendizes, além de colaborar para formar alunos mais reflexivos e 

autônomos.  

 Mais adiante, no subitem 1.3.3 deste capítulo, retomo a questão da comunicação em 

sala de aula ao apresentar e discutir o conceito de tarefa. Na próxima subseção, trago para este 

trabalho reflexões sobre as relações da língua estrangeira e da língua materna para o 

aprendizado – chamadas aqui de L2 e L1, respectivamente.  

 

1.2.3 AS RELAÇÕES ENTRE A LÍNGUA ESTRANGEIRA E A 
LÍNGUA MATERNA NA APRENDIZAGEM 

 
 Quando se pensa na utilização da L1 na aprendizagem de uma L2, os teóricos parecem 

divididos entre aqueles que defendem e aqueles que condenam o uso da língua materna do 

aprendiz nesse processo. Ao longo da história, por exemplo, de acordo com Howatt 

(1984:192), os métodos para o ensino de línguas estrangeiras foram associados a várias 

técnicas pedagógicas e conhecidos por vários nomes, como, por exemplo, Método Natural e 

Método de Conversação. Na visão de Krashen e Terrell (1983:9), esses métodos foram uma 

reação à abordagem de ensino de línguas com base na tradução.  De acordo com os autores, o 

que todos esses métodos têm em comum, entretanto, é a ideia de quase sempre se abolir o uso 

da língua materna em situações comunicativas de sala de aula.    

 A ideia de se usar somente o inglês na aula de língua estrangeira já era citada no final 

do século XIX. Howatt (1984:173) afirma que um dos princípios dessa escolha era que um 

professor de inglês deveria falar somente a língua-alvo em sala de aula. Naquela época, 

contudo, já se previa o uso da L1 do aprendiz para explicar palavras novas e novos pontos 
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gramaticais da L2. De acordo com o autor, a ideia de se usar somente a língua estrangeira em 

sala de aula surgiu com o Método Direto, em especial o Método Berlitz (1907), no final do 

século XIX. Nesse método, todos os professores deveriam necessariamente ser nativos e o uso 

da L1 do aprendiz na aula de uma L2 era vetado. Ao descrever o Método Berlitz, considerado 

a forma mais radical do Método Direto, Howatt (1984:205), afirma que nele se dava uma forte 

ênfase à habilidade oral e se evitavam ao máximo explicações gramaticais. Além disso, em 

hipótese alguma o professor deveria traduzir palavras ou frases. Blackie (1845:176), por 

exemplo, um dos defensores do Método Direto, afirmava que “quanto mais um método se 

aproxima de um método empregado pela natureza, mais próximo ele está da perfeição” 4.  

 Ao abordar o trabalho de Cole (1931), outro defensor desse método, Krashen e Terrell 

(1983:10) descrevem que as técnicas de sala de aula do Método Direto, em sua forma mais 

radical, consistiam em monólogos do professor, intercalados por perguntas e respostas entre 

ele e os alunos, sempre na língua estrangeira. Além disso, por meio de muita gesticulação e 

repetição, esperava-se que o aprendiz associasse atos e objetos a certas combinações de sons 

para, finalmente, reproduzir palavras ou frases na língua estrangeira.  

 Para Howatt (1984:173), o princípio da aula monolíngue descrita anteriormente é visto 

como uma maneira extremista. Palmer (1917/1968:63-64), por exemplo, afirma que a ideia de 

se evitar o uso da L1 na aula de L2 nem sempre evita que o aprendiz eventualmente faça 

associações errôneas daquilo que está aprendendo e que, muitas vezes, o efeito pode ser o 

contrário, isso é, a falta de uso da língua materna pode induzir o aluno a uma associação 

errônea.  

 De acordo com Howatt (1984:240), Palmer, apesar de ser um seguidor do Método 

Direto, nunca levou tão a sério a ideia de se evitar o uso da L1 no aprendizado de uma L2, 

como propunha o Método Berlitz. Segundo o autor, Palmer acreditava que o aluno deveria 

entender o que estava acontecendo em sala de aula. Além disso, se o professor soubesse a L1 

dos aprendizes, não haveria motivos para que ele evitasse o seu uso em sala de aula se o 

objetivo fosse explicar aos aprendizes o significado de itens novos, especialmente se isso 

facilitasse o aprendizado da L2.  

 Na visão de Palmer (1917/1968:49-53), há quatro maneiras diferentes de demonstrar 

ao aluno o significado de uma palavra ou frase em língua estrangeira: 

1. associação material – se uma palavra ou uma frase representa um objeto, por exemplo, 

pode-se demonstrar seu significado apontando, tocando, manuseando ou desenhando 

                                                 
4 The more near a method approaches to the method employed by Nature the more near does that method 
approach to perfection. Tradução minha.  
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tal objeto ao mesmo tempo em que se pronuncia o seu nome. Ao ensinar o significado 

da palavra “guarda-chuva” em inglês, o professor pode mostrar um guarda-chuva aos 

alunos enquanto pronuncia a palavra umbrella;   

2. demonstração pela tradução – associa-se uma palavra ou frase em língua estrangeira 

ao seu equivalente na língua materna. Se um aluno pergunta ao professor “O que 

significa a palavra umbrella?”, por exemplo, ele pode simplesmente responder-lhe 

“guarda-chuva”;  

3. definição – demonstra-se o significado de uma palavra ou frase através de um 

sinônimo, de uma paráfrase ou da sua definição na própria língua estrangeira. Ao 

ensinar o significado de umbrella, por exemplo, o professor pode dizer aos alunos o 

seguinte: An umbrella consists of a long stick with a folding frame covered in cloth 

which you use to protect yourself from the rain or hot sun; 

4. demonstração pelo contexto – a quarta e última maneira de demonstrar ao aluno o 

significado de uma palavra ou frase em língua estrangeira, na descrição de Palmer 

(1917/1968:49-53), consiste em usar frases em L2 de maneira que o significado de 

uma palavra ou frase possa ser inferido. Ao ensinar o significado de umbrella, por 

exemplo, o professor pode dizer ao aluno: Imagine that it’s raining a lot and you need 

to see the doctor. In this case, you should take an umbrella with you if you don´t want 

to get wet.  

  

 Palmer (1917/1968:66) ainda ressalta que a escolha por uma ou mais maneiras de 

demonstrar o significado de uma palavra ou frase depende do grau de conhecimento do grupo 

de alunos em língua estrangeira, ressaltando que não há porque deixar de usar a L1 do aluno 

em sala de aula. Assim como o autor, acredito que, em casos de aprendizes iniciantes, como 

parece ser o exemplo dos alunos deste estudo, se deve dar preferência pela associação 

material e pela tradução para demonstrar o significado de palavras ou frases, pois demonstrar 

o significado através da definição ou pelo contexto pode trazer poucos resultados devido ao 

pouco conhecimento dos alunos.  

 Questões relacionadas ao uso da língua materna no aprendizado de uma língua 

estrangeira também são abordadas mais recentemente por outros autores. Tomlinson 

(1998:19), por exemplo, argumenta que um material didático não deve forçar o uso da L2 e 

que se deve permitir que o aprendiz use sua L1 em algumas situações de aprendizagem,  

como, por exemplo, responder a uma pergunta feita pelo professor. Opinião semelhante é 

dada por Dulay, Burt e Krashen (1982:25-26), que afirmam que a L1 poderia ser utilizada em 
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situações de interação na sala de aula de língua estrangeira. Outra opção seria o uso de 

desenhos ou gestos, como sugere Tomlinson (1998:19).   

 Ao examinar o uso de estratégias de leitura por aprendizes iniciantes, Ramos 

(1992:162) mostra que o leitor utiliza itens familiares como palavras conhecidas e/ou 

cognatos para interpretar um material. Para Holmes (1986:36), a utilização de cognatos é uma 

maneira de ajudar a compreensão em um nível de compreensão geral, o que dá ao aprendiz 

uma boa ideia do assunto geral de um texto. Ramos (1992:162) ainda salienta que a utilização 

de cognatos e do conhecimento prévio do aluno se mostra, na prática, um fator positivo para 

desenvolver sua autoconfiança ao ler textos em língua estrangeira. No entanto, a autora 

salienta que, nesses casos, o professor deve ficar atento, pois se corre o risco de que essa 

autoconfiança, gerada pelo incentivo de guiar a leitura pelo excesso de conhecimento de 

mundo e cognatos, se torne um fator negativo para uma leitura mais detalhada ou crítica.  

 Segundo Vygotsky (1933/1987:137), a aprendizagem de uma L2 é um processo 

deliberado e consciente desde o início. Na L1, os aspectos fonológicos e sintáticos mais 

complexos da língua são adquiridos depois daqueles mais simples, isto é, quando o aprendiz 

se torna consciente de todos esses aspectos mais complexos, ele já possui o domínio da língua 

materna através da fala fluente e espontânea. Na sua visão, o aprendizado de uma língua 

estrangeira pode ter mais êxito se o aprendiz “transferir para a nova língua” o conhecimento 

adquirido na língua materna. O autor, ressalta, entretanto, que o êxito na aprendizagem de 

uma língua estrangeira depende do grau de maturidade do aprendiz em sua língua materna, já 

que o aluno pode transferir para a nova língua o sistema de significados que ele já adquiriu em 

sua própria língua. O inverso também pode acontecer, ou seja, a L2 pode fazer com que o 

aluno tenha mais domínio de formas mais elevadas de sua L1, já que ele pode aprender a ver 

sua própria língua como uma das partes integrantes de um sistema específico, além de 

conceber seus fenômenos à luz de categorias mais gerais. Para Vygotsky (1933/1987:137), 

dessa maneira o aluno “aprende a ver a sua língua como um sistema específico entre muitos, a 

conceber os seus fenômenos à luz de categorias mais gerais, e isso leva à consciência das suas 

operações linguísticas”.  

 A relação entre a L1 e a L2 na aprendizagem também é abordada nos PCN-LE (Brasil, 

1998a:32) e nos PCN-EM (Brasil, 1999:52). No primeiro documento, afirma-se que 

relacionar algo que o aluno faz com aquilo que quer aprender e o que ele já sabe é um dos 

procedimentos básicos de qualquer processo de aprendizado. Nessa perspectiva, um dos 

processos centrais de construção do conhecimento na L2 baseia-se naquele conhecimento que 

o aluno já possui em sua L1. Ainda de acordo com o documento, a aprendizagem de uma L2 
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pode ser facilitada se for apoiada nas convergências entre o conhecimento sistêmico do aluno 

em sua L1 e a L2, o que possibilita ao aluno uma sensibilização linguística muito maior sobre 

o funcionamento de sua própria língua. Por fim, de acordo com os PCN-EM (Brasil, 

1999:52), ao fazer comparações entre sua L1 e uma L2 e estabelecer semelhanças e diferenças 

entre ambas, o aprendiz passa a refletir muito mais sobre sua própria cultura. Isso ampliaria 

sua capacidade de analisar seu entorno social com maior profundidade e daria a ele melhores 

condições para estabelecer contrastes, semelhanças e vínculos entre a sua forma de pensar, ser 

e agir e as de outros povos, enriquecendo mais ainda a sua própria formação. Tendo como 

base tais colocações, os dois primeiros anúncios de inglês da nova versão da unidade 

“Anúncios de emprego em inglês” – doravante versão 2 – foram mantidos em língua materna.   

 Embora dois anúncios da versão 2 da unidade (anexo 1) tenham sido mantidos em 

português, seus enunciados são apresentados em língua estrangeira, pois concordo com 

Dudley-Evans e St John (1998:171) quando os autores afirmam que um material didático tem 

o papel fundamental de expor os aprendizes à língua real. Desse modo, os alunos são mais 

expostos à língua-alvo da maneira como ela realmente é usada para se comunicar na 

sociedade e podem ser mais incentivados para usá-la.    

 Com a apresentação dos enunciados em língua estrangeira, acredito que a negociação 

de seus significados talvez possa ocorrer em língua materna durante as interações entre os 

alunos e entre os alunos e a professora durante a aplicação do material, como sugerem Dulay, 

Burt e Krashen (1982:25-26). Além disso, o uso de desenhos ou gestos durante a aplicação da 

unidade, como defende Tomlinson (1998:19), e de palavras conhecidas e/ou cognatos, como 

afirma Ramos (1992:162), também podem auxiliar o aprendizado e ajudar os alunos a superar 

eventuais dificuldades que poderiam surgir com o uso de inglês no material didático.  

  Na próxima seção deste capítulo, trago para este trabalho questões relativas a materiais 

didáticos para o ensino de língua estrangeira.  

 

1.3 MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA  
 
 Após ter discutido questões relativas ao aprendizado de uma língua estrangeira, 

discuto aspectos relacionados aos materiais didáticos para esse fim. Sendo assim, nesta seção 

trago para esta pesquisa os princípios apresentados por alguns autores para a produção e 

avaliação de materiais didáticos para o ensino de língua estrangeira, pois esses argumentos 

são válidos neste trabalho para fazer considerações sobre as atividades propostas na versão 2 
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da unidade didática “Anúncios de emprego em inglês” e sobre sua posterior aplicação em sala 

de aula. Dessa forma, inicio a seção com a definição de material didático, para, em seguida, 

apresentar as bases teóricas para a elaboração e avaliação de materiais didáticos para o ensino 

de língua estrangeira adotadas neste estudo. O próximo passo é abordar os conceitos de 

gênero e tarefa. Para finalizar a seção, discuto questões relacionadas à diagramação e 

tipografia de materiais didáticos.  

 

1.3.1 PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS  
 
 Na opinião de Paiva (2009:53), espera-se nos dias de hoje que um professor seja capaz 

de adaptar e complementar um livro didático e até mesmo produzir um material especialmente 

para seu contexto. Ramos (2009:194) apresenta colocação semelhante e afirma que é essencial 

que um professor saiba avaliar um material didático, modificá-lo ou complementá-lo, levando 

em conta para isso questões relacionadas aos objetivos do curso ministrado, à realidade da 

escola em que trabalha, às necessidades e aos desejos de seus alunos, às necessidades locais e, 

principalmente, às novas concepções de ensino-aprendizagem e de linguagem vigentes nos 

documentos oficiais.  

 Frente às colocações das autoras, uma pergunta pode vir à mente do professor: o que é 

um material didático? Como ele se caracteriza? Na tentativa de defini-lo, inicio esta subseção 

com uma pequena descrição do que pode ser caracterizado como material didático.  

 Ao pensar em um material didático, seja ele para o ensino de português, matemática, 

inglês ou qualquer outra disciplina, a maioria das pessoas tem em mente um livro didático. De 

acordo com Tomlimson (1998:2), isso acontece porque essa é a experiência mais comum que 

essas pessoas têm com o uso de materiais didáticos. Entretanto, como pode ser visto nas 

definições aqui apresentadas, esse conceito, atualmente, é muito mais amplo, talvez devido ao 

fato de que, no mundo em que vivemos, temos à nossa disposição muito mais recursos do que 

tínhamos antigamente. Talvez por esse motivo, Graves (2000:149) afirme que estabelecer 

uma definição precisa do que é um material didático parece ser difícil nos dias de hoje: se há 

anos ele era visto como um livro que o professor utilizava em sala de aula, essa definição 

parece não ser mais válida atualmente.  

 Tomlinson (1998:2) afirma que um material didático para o ensino de uma língua pode 

ser qualquer coisa que venha a ser utilizada para ensiná-la: um livro, um texto, um CD-ROM, 

uma fita cassete, um vídeo, um dicionário ou a cópia de uma atividade feita em sala de aula. 

Essa lista, de acordo com o autor, pode incluir até mesmo itens como instruções dadas pelo 



CAPÍTULO 1 – ALICERCES TEÓRICOS 

 

 53 

professor, jornais, embalagens de comida e fotografias. Em outras palavras, um material 

didático para o ensino de uma língua pode ser qualquer coisa utilizada deliberadamente para 

aumentar o conhecimento ou a experiência do aprendiz em usá-la. No caso específico deste 

estudo, o material didático é uma unidade didática preparada pela própria professora-

pesquisadora para o ensino de inglês.  

 Embora Ramos (2009) aborde questões de avaliação voltadas especificamente para 

livros didáticos para o ensino de inglês, suas orientações são válidas também para a avaliação 

de materiais didáticos elaborados pelo próprio professor, como é o caso deste estudo. Para 

Ramos (2009:182), essa avaliação pode ser feita sob duas perspectivas diferentes: na 

perspectiva do material, examinam-se, por exemplo, suas atividades e sua organização para 

saber se elas cumprem com os objetivos propostos e refletem as concepções teóricas 

propostas pelo autor. Na segunda perspectiva, denominada pela autora de perspectiva do 

professor, a avaliação norteia-se pela classe em questão e suas necessidades a fim de avaliar a 

validade da adoção do material. No caso deste estudo, o material é analisado sob ambas as 

perspectivas propostas pela autora.  

 Ao abordarem questões relativas ao processo de avaliação de materiais didáticos, 

Hutchinson e Waters (1987:97) afirmam que ele deve ser feito de forma mais objetiva 

possível.  Cunningsworth (1984:5) afirma que, apesar da grande variedade de abordagens para 

análise de materiais didáticos, há componentes, baseados em experiências de ensino-

aprendizagem de língua estrangeira, que podem ajudar o professor a analisar um material.  

 Cunningsworth (1984:6) afirma que os alunos têm necessidades emocionais e 

intelectuais e que o processo de aprendizagem de uma língua é difícil para os aprendizes.  Por 

esse motivo, eles precisam ser encorajados e estimulados em seu progresso. Segundo Graves 

(2000:152), as atividades propostas no material devem ser relevantes para os aprendizes e 

baseadas naquilo que eles já sabem. Também é fundamental que o material atenda às 

necessidades dos alunos. Além disso, de acordo com a Lei nº. 9.394/96, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, o Ensino Médio deve estar vinculado ao mundo do 

trabalho e à prática social (Brasil, 1999:31). Nessa visão, é fundamental que os materiais 

didáticos para o Ensino Médio abordem temas relacionados ao mundo do trabalho, como é o 

caso do material didático desta pesquisa.  

 Para Cunningsworth (1984:6), é necessário que os alunos sejam capazes de relacionar 

aquilo que eles aprenderam com aquilo que eles já sabem para que a aprendizagem surta o 

efeito esperado. Leffa (2003:14) argumenta que “a capacidade de acionar o conhecimento 

prévio do aluno é uma condição necessária para o sucesso de um determinado material”.  
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 Na visão de Dudley-Evans e St John (1998:171), em algumas situações de 

aprendizagem onde a aula de inglês é a única fonte de língua, o material didático utilizado 

pelo professor tem um papel fundamental para expor os alunos à língua-alvo. Leffa (2003:24) 

afirma que, muitas vezes, os alunos não vêem aplicação prática para aquilo que aprendem e se 

acham donos de um conhecimento inútil, não conseguindo transferir para o mundo real aquilo 

que aprenderam em sala de aula. De acordo com Dudley-Evans e St John (1998:171), um 

material didático deve apresentar a língua real, como ela realmente é usada para se comunicar 

na sociedade. Para Scarcella e Oxford (1992:98), o contato com a língua real é importante até 

mesmo para aprendizes com nível básico de proficiência em língua estrangeira, como parece 

ser o caso dos participantes deste estudo.  

 Da mesma forma como Nunan (1999:27) e outros autores aqui abordados, acredito que 

um material didático deva apresentar a maior quantidade possível de textos autênticos, ou 

seja, textos com exemplos de língua que não foram formulados especificamente para fins 

didáticos, mas sim para ser utilizados no dia-a-dia. Na visão de Tomlinson (1998:VIII), que 

apresenta uma definição semelhante, um texto autêntico pode ser, por exemplo, um artigo de 

jornal, uma música, um romance, uma entrevista de rádio ou até mesmo um conto de fadas. 

Uma história escrita especialmente para se explicar um item linguístico ou uma versão 

linguisticamente simplificada de um romance, por outro lado, não são vistas pelo autor como 

textos autênticos.  

 Para Nunan (1999:27), o uso de textos autênticos possibilita que os aprendizes 

encontrem itens linguísticos o mais próximo possível do contexto em que eles ocorrem. De 

acordo com Leffa (2003:24), o uso de materiais autênticos pode ser uma maneira de facilitar a 

transferência daquilo aprendido na escola para a vida real. Graves (2000:154) também 

defende a adoção de textos autênticos e recomenda que, ao trabalhar com textos autênticos em 

sala de aula, o aluno deve ser incentivado a analisá-los com senso crítico, entendendo como 

eles são construídos e porque eles se estruturam dessa maneira. No caso específico deste 

trabalho, os anúncios de emprego utilizados para a elaboração da unidade didática “Anúncios 

de emprego em inglês” são considerados como textos autênticos, já que não foram 

especialmente formulados para a unidade, mas retirados de jornais e de uma revista.  

 Day (2004:111), por fim, argumenta que o material utilizado em sala de aula, seja ele 

com textos autênticos ou especialmente preparados pare o ensino de uma língua, deve ser 

apropriado às habilidades linguísticas dos aprendizes. 

Outro ponto importante acrescentado por Dudley-Evans e St John (1998:171-172) 

quando se pensa em um material didático refere-se aos tipos de atividades propostas aos 
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aprendizes. Para os autores, um material didático para o ensino de uma língua deve incentivar 

o aluno a pensar sobre o seu uso, estimulando o seu processo cognitivo ao invés de propor 

atividades mecânicas. Além disso, Cunningsworth (1995:16) afirma que o engajamento dos 

alunos em atividades que despertem seu interesse e desafiem seu intelecto pode motivá-los a 

se tornarem mais independentes em relação ao seu aprendizado e ao uso da língua. De acordo 

com o autor, isso pode ser conseguido com atividades que incluam tópicos estimulantes e de 

interesse dos alunos e que sejam capazes de encorajá-los a pensarem por si mesmos sobre os 

temas propostos, discutindo-os com os colegas. Ainda na visão de Cunningsworth (1995:16), 

um material não deve impor um estilo único de aprendizagem, mas permitir que os aprendizes 

adotem estratégias diferentes, alternando-as frequentemente.  

 Com o argumento de que uma habilidade poderia reforçar a outra, Graves (2000:153) 

afirma que um material didático deve integrar as quatro habilidades, ou seja, a compreensão e 

a produção oral, a compreensão e a produção escrita. Embora não discorde da orientação da 

autora, vejo como mais adequados para este trabalho os argumentos dos PCN+ (Brasil, 

2006:97), onde se afirma que o tipo de habilidade abordada em um material depende das 

necessidades dos aprendizes. Ainda de acordo com o documento, “a competência primordial 

do ensino de línguas estrangeiras modernas no Ensino Médio deve ser a da leitura e, por 

decorrência, a da interpretação”, visto que, como já havia sido exposto anteriormente, essa é a 

habilidade mais utilizada pelos alunos brasileiros no seu cotidiano. Isso não quer dizer, 

porém, que as outras habilidades não possam ser abordadas em um material didático. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – Introdução (Brasil, 1998b:91) 

a organização de atividades que proponham discussões em sala de aula e a interação entre os 

alunos também deve ser proposta na aula de língua estrangeira, já que o sucesso de um projeto 

educativo depende do convívio em um grupo cooperativo e produtivo. Dessa maneira, é 

fundamental que um material didático proponha tanto atividades individuais como em grupos, 

como sugere Graves (2000:155), para que os alunos possam ter contato com diferentes 

práticas e responsabilidades. Visão semelhante é compartilhada por Cunningsworth (1984:6), 

que acredita que, dessa maneira, os alunos podem atuar individualmente ou como membros de 

um grupo, dependendo do tipo de atividade proposta, das habilidades praticadas e suas 

próprias estratégias de aprendizagem.  

A fim de que os alunos possam construir significados de natureza sociointeracional, os 

PCN-LE (Brasil, 1998a:29-31) sugerem que a construção do conhecimento em língua 

estrangeira tenha início com a progressão do conhecimento, partindo do conhecimento de 

mundo dos alunos para o sistêmico, passando pela exploração da organização dos textos.     
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Tomlinson (1998:7) ainda afirma que um material didático deve despertar a 

curiosidade dos aprendizes e ser atraente. Uma das opções para isso, segundo o autor, é 

utilizar recursos visuais como ilustrações e cores, como acontece na versão 2 da unidade 

didática “Anúncios de emprego em inglês”. Cunningsworth (1984:13), complementa essa 

ideia ao afirmar que aquilo que é proposto no material didático deve ser interessante e 

agradável de fazer, sem deixar de lado aspectos relativos ao aprendizado. Concordo com o 

autor quando ele afirma que atividades que envolvem entretenimento com aprendizado, como 

jogos, bingos e caça-palavras podem ser úteis na aprendizagem.  

Também concordo com Ramos (2009:183) quando, ao se referir ao processo de 

avaliação de um material didático, a autora afirma que é fundamental não somente que o 

professor faça escolhas informadas, mas também que ele possa melhorar sua competência 

profissional, adquirindo uma postura avaliativa, crítica e sistemática para fazer mudanças 

necessárias. 

Ainda para Ramos (2009:183), a avaliação adequada de um material didático deve ser 

guiada por critérios que guiem os julgamentos do avaliador – no caso deste estudo, a própria 

professora-designer-pesquisadora. Por esse motivo, tendo como base Hutchinson e Waters 

(1987) e Cunningsworth (1995), Ramos (1998) propõe uma lista de critérios para sistematizar 

e nortear os processos de produção e avaliação de materiais didáticos (anexo 2). É importante 

observar que optei por utilizar tais critérios para reconstruir e analisar o material porque eles 

abrangem desde aspectos mais amplos de um material didático, como o público-alvo, até itens 

mais específicos do ensino de línguas, como, por exemplo, o sequenciamento das atividades, 

objetivos e conteúdos. Além disso, esses critérios passam também pelas teorias de ensino-

aprendizagem e visões de linguagem que embasam um material dessa natureza.  

Da lista de critérios para avaliação de materiais didáticos proposta por Ramos (1998), 

fiz uma seleção de itens que julguei ser suficiente e necessária para nortear e analisar a 

reconstrução da unidade didática “Anúncios de emprego em inglês”. Dessa lista, utilizei os 

critérios de audiência e metas com todos seus itens. Do critério conteúdos, selecionei aqueles 

que julguei relevantes para nortear e analisar aspectos referentes às teorias de ensino-

aprendizagem e de linguagem que embasam o material, assim como aqueles que poderiam, 

direta ou indiretamente, refletir essas escolhas, como, por exemplo, tipos de atividades e 

interação.  

Além disso, optei por fazer uma divisão nos itens da lista de Ramos (1998). Aqueles 

que poderiam auxiliar e descrever as escolhas referentes à teoria de linguagem adotada 

ficaram agrupados sob o título de conteúdos, conforme ilustra o Quadro 1.1. Os itens que 
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julguei pertinentes para auxiliar a descrever e posteriormente analisar o material na 

perspectiva da teoria de ensino-aprendizagem adotada ficaram juntos sob o título de 

metodologia, conforme mostra o Quadro 1.2. 

O Quadro 1.1 mostra os critérios e seus respectivos itens referentes à identificação dos 

aprendizes, aos objetivos do material a aos aspectos de conteúdo em relação à linguagem, ou 

seja, descrição, tipos de textos escolhidos, aspectos de língua abordados no material, 

organização do conteúdo e sequenciamento: 

 

        Critérios para avaliação de materiais didáticos Exemplos 
Audiência  

 
 
 
 
 
1. Quem são os aprendizes no que diz respeito a: 
 

• Idade? 
• Sexo? 
• Nacionalidade(s)? 
• Especialidade em estudo ou trabalho (medicina, 

academia, etc.)? 
• Status/papel com respeito à especialidade? 
• Conhecimento de: 

� Inglês? 
� Especialidade? 
� Prévio, etc.? 

• Fundamentação educacional? 
• Interesses? 

Metas 
2. Quais são os objetivos? 

Conteúdo 
 

 
3. Que tipo de descrição de linguagem tem? 
 

• Estrutural? 
• Nocional? 
• Funcional? 
• Baseada no discurso? 
• Qualquer outro tipo? 
• Combinação de uma ou mais das opções acima? 

 
4. Que aspectos da língua são abordados? 
 

• Estruturas? 
• Funções? 
• Áreas de vocabulário?  
• Outros? 

 
 
 

5. Que tipos de textos5 são incluídos? 

• Manuais?  
• Cartas?  
• Diálogos? 
• Relatórios de experiência? 
• Textos visuais (pistas gráficas)? 
• Textos orais? 
• Qualquer outro tipo? 

 
6. Como o conteúdo é organizado ao longo do curso? 
 

• Por aspectos de linguagem (itens linguísticos)? 
• Por assunto (tópico)? 
• Por outras habilidades? 
• Por combinação de habilidades? 

 
 
7. Como é o sequenciamento do conteúdo ao longo 

do curso? 
 

• Do mais fácil para o mais difícil? 
• Para promover variedade? 
• Para propiciar reciclagem? 
• Por outro critério qualquer? 
• Não há qualquer sequenciamento óbvio? 

Quadro 1.1: Critérios para avaliação de materiais didáticos em relação ao público alvo, objetivos e 
conteúdos (selecionados da lista elaborada por Ramos, 1998) 

                                                 
5 Terminologia empregada originalmente pela autora.   
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 O Quadro 1.2, por sua vez, dá sequência ao anterior e ilustra os critérios para a 

produção e avaliação de materiais didáticos, levando em conta aspectos que auxiliam a 

identificar a teoria de ensino-aprendizagem que norteia o material; as técnicas empregadas em 

sala de aula; os tipos de atividades e a interação, bem como os recursos utilizados para 

auxiliar o processo de ensino-aprendizagem:  

 

        Critérios para avaliação de materiais didáticos Exemplos 
Metodologia 

 
1. Que teoria(s) de aprendizagem embasa(m) o 

curso? 

• Behaviorista? 
• Cognitivista? 
• Sociointeracionista? 
• Outra teoria? 
• Uma combinação de uma ou mais dessas teorias? 

 
 
 
2. Que técnicas de ensino-aprendizagem são 

utilizadas? 
 

• Lockstep (o resultado não é previsível)?  
• Trabalhos em duplas? 
• Trabalhos em grupos pequenos? 
• Apresentações dos alunos? 
• Role-play, simulação, drama, jogos? 
• Envolvem visuais? 
• Envolve autoinstrução? 
• Outro(s) tipo(s)? 

 
 
3. Que tipos de exercícios/tarefas são propostos? 

• Controlados X não-controlados? 
• De compreensão X de produção? 
• De prática de habilidades X de uso de habilidades? 
• De resultados fechados X de resultados abertos? 
• Com base em habilidades ou conteúdo? 
• Mecânicos ou de solução de problemas? 

 
4. Que tipos de interação o material propicia?   

• Aluno(s) ⇔ professor? 
• Aluno(s) ⇔ aluno(s)?  
• Aluno(s) ⇔ material?  

 
 
5. Que recursos são necessários? 
 

• Cassetes? 
• Projetores? 
• Vídeos? 
• Cartazes? 
• Realia? 

Quadro 1.2: Critérios para avaliação de materiais didáticos em relação à metodologia 
(selecionados da lista elaborada por Ramos, 1998) 

 

 Depois de ter apresentado e discutido argumentos sobre produção e avaliação de 

materiais didáticos para o ensino de língua estrangeira, apresento discussões sobre gênero, já 

que a unidade didática “Anúncios de emprego em inglês” foi elaborada tendo como base a 

proposta pedagógica de Ramos (2004) para o trabalho com gêneros textuais.   

 

1.3.2 GÊNERO  
  

 Nas palavras de Bakhtin (1979/2000:279), “a riqueza e a variedade dos gêneros do 

discurso são infinitas,  pois a variedade virtual da atividade humana é inesgotável”. Marcuschi 

(2002:19) apresenta visão semelhante ao salientar que diferentes gêneros se expandem de 
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acordo com o florescimento cultural de uma sociedade. Atualmente, por exemplo, com a 

utilização frequente do telefone, da televisão e, mais particularmente, do computador – que, 

por sua vez, possibilita o acesso cada vez mais difundido à Internet – há uma explosão de 

novos gêneros e novas formas de comunicação, tanto na forma oral como na escrita. 

Marcuschi (2002:20) também afirma que os gêneros surgem, se situam e se integram 

funcionalmente às culturas nas quais se desenvolvem e devem ser caracterizados mais pela 

suas funções comunicativas, institucionais e cognitivas do que por suas peculiaridades 

linguísticas e estruturais. Além disso, um gênero é de difícil definição formal e, assim como 

surge em uma sociedade, também pode desaparecer.  

 Ainda na visão de Marcuschi (2002:19), os gêneros são “fruto do trabalho coletivo” e 

contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do cotidiano. Para o autor, 

“mesmo apresentando alto poder preditivo e interpretativo das ações humanas em qualquer 

contexto discursivo, os gêneros não são instrumentos estanques e enrijecedores da ação 

criativa”. Isso significa que um mesmo gênero pode ter diferentes características, presentes 

em maior ou menor grau, de acordo com a necessidade e vontade daquele que fala ou escreve. 

Na visão dos PCN-LE (Brasil, 1998a:31), o conhecimento que as pessoas têm sobre a 

organização de textos escritos e orais é de natureza convencional e pode ser chamado de 

“conhecimento intertextual”.  

 Bakhtin (1979/2000:279) afirma que “todas as esferas da atividade humana, por mais 

variadas que sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua.” Não é de 

surpreender, de acordo com o autor, “que o caráter e os modos dessa utilização sejam tão 

variados como as próprias esferas da atividade humana”. Marcuschi (2002:22) também 

salienta que “é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum gênero, assim como 

é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum texto” 6.  Em outras palavras, a 

comunicação verbal somente se torna possível através de gêneros textuais, que são, segundo 

Bakhtin (1979/2000:279), relativamente estáveis – caso contrário, as pessoas não se 

entenderiam. Para Marcuschi (2002:22), essa visão apresenta a língua como uma atividade 

social, cognitiva e histórica, na qual os gêneros textuais são vistos como “ações sócio-

discursivas para agir sobre o mundo e dizer o mundo, constituindo-o de algum modo”.  

Ainda de acordo com Marcuschi (2002:22-23), entretanto, quando se tem em mente o 

trabalho embasado na exploração de um ou mais gêneros, deve-se distinguir claramente os 

termos “tipo textual” e “gênero textual”. Para o autor, o primeiro termo refere-se, por 

                                                 
6 Grifos do autor.  
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exemplo, a categorias como narração, argumentação, exposição e descrição, que são textos 

definidos pela natureza linguística de sua composição, em que são levados em conta seus 

aspectos lexicais, sintáticos e tempos verbais. Já o termo “gênero textual”, diferentemente do 

anterior, é utilizado pelo autor para se referir àqueles textos que encontramos no nosso 

cotidiano – os quais, por sua vez, apresentam características sociocomunicativas definidas por 

propriedades funcionais, conteúdos, composição e estilo característicos. De acordo com o 

autor, se os tipos de textos são poucos, os gêneros textuais seriam inúmeros: cartas pessoais, 

bilhetes, cartas comerciais, receitas culinárias, lista de compras, resenhas, romances, piadas, 

poemas, cardápios de restaurante, telefonemas, bulas de remédios, chats e inquéritos policiais, 

entre muitos outros, são exemplos de gêneros.  

 Os PCN-LE (Brasil, 1998a:31), por outro lado, apresentam uma visão diferente 

daquela descrita por Marcuschi (2002:22-23) sobre os tipos de textos. De acordo com o 

documento, os textos escritos e orais podem ser divididos em três tipos básicos: descritivos, 

argumentativos e narrativos. Esses três tipos básicos de texto, por sua vez, são utilizados na 

organização de outros tipos de textos com diferentes funções na prática social, como por 

exemplo, poemas, romances, relatórios de pesquisa, entrevistas e debates, entre muitos outros. 

Na visão do documento, o conhecimento sobre vários tipos de textos é um dos conhecimentos 

que possibilita a construção de significados na aula de língua estrangeira e deve ser 

mobilizado e explorado com o aprendiz.   

 Embora a unidade didática “Anúncios de emprego em inglês” tenha sido elaborada 

tendo como base orientações dos PCN-LE (Brasil, 1998a), nesta pesquisa opto por utilizar a 

terminologia “gênero”, como propõe Marcuschi (2002), ao invés de utilizar o termo “tipos de 

texto”, como propõe o documento, já que a definição do autor está mais próxima daquela 

normalmente associada à questão de gênero adotada neste trabalho.  

  Na tentativa de descrever o que é um gênero, Swales (1990:58) define-o como um 

evento comunicativo compartilhado por membros de uma determinada comunidade 

discursiva7, com propósitos comunicativos definidos, em que a linguagem tem um papel 

indispensável. Na visão de Ramos (2004:113), Bhatia (1993:13) amplia a definição de Swales 

(1990) ao afirmar que um gênero pode ter vários propósitos comunicativos e acrescentar que 

esses propósitos frequentemente são relacionados aos aspectos psicológicos e cognitivos da 

construção do gênero. Segundo o autor, esse aspecto tem um papel fundamental para que o 

                                                 
7 Na definição apresentada pelos PCN-LE (Brasil, 1998:28), comunidades discursivas são definidas como 
espaços sociais, como por exemplo, lar, escola e clube, orientados por práticas sociais específicas de construção 
de significado dos quais se participa. 
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gênero seja visto como “um processo social e dinâmico, ao invés de estático” 8 (Bhatia, 

1993:16). Posição semelhante é defendida por Marcuschi (2002:19), que também vê o gênero 

como um evento textual altamente maleável e dinâmico, que surge emparelhado com as 

necessidades e atividades socioculturais bem como na relação com inovações tecnológicas.  

 Ainda na visão de Swales (1990:58), um gênero apresenta características que podem 

ser reconhecidas por qualquer pessoa que faça parte da mesma comunidade discursiva. Para 

Ramos (2004), o reconhecimento desses propósitos pelos membros pertencentes a essa 

comunidade constitui a base para a identificação do gênero e atua como um sistema de 

convenções de seleção e restrição léxico-gramatical. Além disso, a autora complementa a 

visão apresentada por Swales (1990) e Bhatia (1993), ao apresentar a definição de gênero a 

seguir, que é aquela adotada neste trabalho: 

 (...) um processo social dinâmico, com um ou mais propósitos comunicativos, altamente 
estruturado e convencionalizado, reconhecido e mutuamente compreendido pelos membros da 
comunidade em que ele rotineiramente ocorre. Além disso, entende-se que ele opera não só 
dentro de um espaço textual, mas também discursivo, tático (estratégico) e sociocultural 
(Ramos, 2004:115). 

 

 Assim como na proposta de Ramos (2004), a importância da identificação da 

comunidade discursiva na qual um gênero é utilizado é enfatizada por Askehave e Swales 

(2001:207-208). Em uma análise do gênero a partir do texto, por exemplo, um analista partiria 

primeiramente do texto, levando em conta sua estrutura, estilo, conteúdo e propósito para, em 

seguida, analisar o gênero em si e seu contexto de produção. Já na visão defendida pelos 

autores, que considero mais adequada, por outro lado, o analista continuaria levando em conta 

todos esses aspectos, mas de um modo um pouco diferente: em primeiro lugar, identificaria a 

comunidade discursiva na qual o gênero circula, levando em conta questões relativas a 

valores, objetivos, condições materiais e ritmo de trabalho para, em seguida, levar em conta 

aspectos relacionados ao gênero em si. Como pode ser visto, as questões socioculturais 

também são destacadas na visão de Askehave e Swales (2001:207-208).  

 Tendo como base as discussões sobre gênero até aqui expostas e, mais 

especificamente, as definições apresentadas por Swales (1990) e Bhatia (1993), Ramos 

(2004:116) apresenta uma proposta de implementação de gêneros textuais em sala de aula de 

língua estrangeira, já que considera gêneros textuais como “um recurso pedagógico poderoso” 

para esse propósito. Em sua proposta, que é aquela adotada na unidade didática “Anúncios de 

emprego em inglês”, a autora sugere que esse tipo de abordagem apresente atividades que 

possam proporcionar discussões em relação à contextualização dos textos propostos, isto é, 

                                                 
8 A dynamic social process, as against a static one. Tradução minha.  
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seu objetivo, audiências, crenças e valores institucionais. No caso do trabalho com anúncios 

de emprego, como é o caso deste estudo, a fim de que possa ser feita a contextualização dos 

anúncios de emprego apresentados, são feitas, por exemplo, indagações sobre os objetivos 

desses textos, onde eles são veiculados e a quem se destinam.  

 Outro aspecto importante, na visão da autora, é capacitar o aluno para que ele seja um 

produtor competente, ou seja, se aproprie do gênero e o explore criativamente. Nessa visão, é 

fundamental “assegurar que estruturas genéricas presentes nos textos não sejam vistas como 

prescritivas, mas que permitam variações que advêm de fatores culturais e mesmo 

individuais” (Ramos, 2004:117).  

 Um terceiro e importante aspecto ao se trabalhar com gênero, segundo Ramos 

(2004:118), é garantir que os textos propostos sejam adequados aos alunos. Sob essa 

perspectiva, o gênero “anúncio de emprego” talvez seja ideal para se trabalhar com alunos 

adolescentes do Ensino Médio noturno, como é o caso deste estudo, mas talvez não seja 

apropriado para alunos na faixa etária de 11 ou 12 anos de uma turma de 5ª série do Ensino 

Fundamental. Concordo com a autora quando ela afirma ser importante que os exemplares do 

gênero estudado sejam autênticos, como é o caso dos anúncios de emprego da unidade 

didática “Anúncios de emprego em inglês”, para que os aprendizes possam se familiarizar 

com os textos e vivenciar aquilo que circula no mundo real. Nessa perspectiva, é fundamental 

que o professor selecione para o trabalho em sala de aula textos retirados de meios de 

comunicação, como, por exemplo, noticiários, Internet e filmes ou até mesmo jornais e 

revistas, como é o caso deste trabalho. Além disso, Ramos (2004:118) apresenta outro 

argumento pertinente para este trabalho ao afirmar que é fundamental que a abordagem de 

linguagem centrada na exploração do gênero garanta a adoção de procedimentos que facilitem 

e promovam a interação em sala de aula.  

 Ramos (2004) propõe que essa abordagem de linguagem com base na exploração do 

gênero seja aplicada em três fases, partindo da exposição geral do conteúdo para a mais 

específica, de forma espiralada, ou seja, apresentando novos itens e retomando pontos já 

apresentados.  

 Na primeira dessas fases, chamada por Ramos (2004:118) de “Apresentação”, realiza-

se a contextualização do gênero. Nessa fase, que tem como objetivo criar condições para que 

o gênero a ser trabalhado seja observado sob uma perspectiva mais ampla, evidenciam-se 

aspectos relacionados aos contextos de situação e de cultura, como, por exemplo, onde o 

gênero circula, quem são seus usuários, como isso é feito e interesses. De acordo com Ramos 

(2004:119), as atividades apresentadas nessa fase devem explorar os seguintes aspectos: 
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• o lugar ou fonte onde o gênero circula; 

• o reconhecimento e/ou identificação do propósito comunicativo do gênero estudado; 

• o reconhecimento e/ou identificação dos conteúdos tratados; 

• os participantes desse evento comunicativo  e suas relações, como, por exemplo, 

papéis e status; 

• o reconhecimento e/ou identificação dos contextos de situação e de cultura, a fim de 

que o aluno possa entender questões relacionadas aos objetivos desse evento, 

interesses, etc.  

 

 Já na segunda fase da proposta, chamada por Ramos (2004:121) de “Detalhamento”, 

continua-se o trabalho com o gênero em uma perspectiva mais ampla e com aspectos mais 

específicos, como, por exemplo, a organização retórica desses textos e suas características 

léxico-gramaticais, que são abordados com o objetivo de conduzir o aprendiz a usar e 

vivenciar na prática esses componentes. Conforme afirma Ramos (2004:121), os objetivos 

dessa fase são:  

• explorar a função discursiva e os componentes léxico-gramaticais particulares ao 

gênero; 

• fornecer condições para a compreensão/produção geral e detalhada dos textos;  

• compreender os significados e a relação entre um texto e seu contexto de situação.  

 

 Na terceira e última fase, denominada “Aplicação”, articula-se o trabalho feito nas 

duas fases anteriores. O objetivo dessa fase, segundo Ramos (2004:124), é fazer com que o 

aluno trabalhe com o gênero como um todo, reintegrando os conhecimentos adquiridos 

anteriormente. De acordo com a autora, essa é uma das fases mais importantes no trabalho 

com o gênero, já que se espera que, nesse momento, o aluno consolide sua aprendizagem e se 

aproprie do gênero em questão.  

 Ainda de acordo com Ramos (2004:126), essa proposta explora, no decorrer das suas 

fases de implementação, a função social do gênero, seu propósito comunicativo e a relação 

texto-contexto, além de propiciar que o aluno faça uso da linguagem como prática social. Do 

mesmo modo que a autora, creio que o desenvolvimento de um trabalho que parta das 

necessidades reais dos aprendizes, como é o caso da pesquisa aqui proposta, possibilita a 

realização de atividades socialmente relevantes, já que a língua-alvo é utilizada em uma 

situação real e na qual os conhecimentos linguístico, genérico e social são construídos. Além 
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disso, conforme foi evidenciado em Nogueira (2005:79), a abordagem centrada na exploração 

de gêneros textuais pode preparar os aprendizes para futuras utilizações do gênero proposto, 

tornando-os mais conscientes e críticos sobre a real utilização desses textos na sociedade e 

reconhecendo-os como um evento comunicativo.  

 Depois de ter discutido questões relativas ao conceito de gênero, na subseção 1.3.3, 

trato de questões relacionadas ao conceito de tarefa. Assim, inicio-a com uma breve descrição 

da sua perspectiva histórica para, em seguida, expor as definições de vários autores – dentre 

elas, a definição de Ellis (2003), adotada neste estudo. Por fim, procuro estabelecer uma 

relação entre o conceito de tarefa e a noção de gênero, já que, neste trabalho, o conceito de 

tarefa é visto como uma das maneiras de se trabalhar com o gênero “anúncio de emprego”.  

    

 1.3.3 TAREFA  
  
 Um ponto interessante para se iniciar uma discussão sobre tarefa, na visão de Skehan 

(1998:93), um dos defensores dessa metodologia9, é analisar técnicas mais tradicionais de 

ensino de línguas estrangeiras. A mais tradicional dessas técnicas, segundo Skehan (1998:93), 

é a dos três Ps 10: apresentação, prática e produção. A primeira dessas fases, de acordo o autor, 

é a apresentação e consiste em um foco em um único ponto gramatical, que, por sua vez, é 

apresentado ao aprendiz explícita ou implicitamente. Essa apresentação tem o objetivo claro 

de maximizar as chances de que as regras sobre o uso da língua sejam compreendidas e 

internalizadas pelo aprendiz. Já a fase seguinte, chamada de prática, consiste em atividades de 

uso da língua, especialmente desenvolvidas para que o aprendiz automatize as novas regras 

aprendidas e converta o conhecimento declarativo, adquirido durante a primeira fase, em 

conhecimento procedimental11. Durante essa fase, segundo Skehan (1998:93), “os exercícios 

deveriam ser suficientemente diretos para que o conhecimento declarativo, frágil e em 

desenvolvimento, não fosse prejudicado” 12.  Na terceira e última fase, denominada produção, 

o grau de controle é reduzido e o aprendiz pode produzir a linguagem de um modo mais 

espontâneo, tendo como base aquilo que ele mesmo gostaria de expressar.  

                                                 
9 Ao se referir à tarefa, o termo metodologia é empregado neste trabalho como o conjunto de procedimentos e 
técnicas adotados pelo professor em sala de aula.  
10 Sigla, em inglês, de “apresentação, prática e produção” – presentation, practice and production.  
11 Tomlinson (1998:4) define o conhecimento declarativo como sendo o conhecimento sobre o sistema 
linguístico. O conhecimento procedimental, por sua vez, refere-se ao conhecimento acerca de como a língua é 
usada.  
12 These exercises would be sufficiently straightforward so as not to strain the fragile and developing declarative 
knowledge system. Tradução minha.  
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 Ao descrever a técnica dos três Ps, Ellis (2005:4) afirma que ela tem como principal 

foco a precisão no uso da língua. Skehan (1998:94) ainda salienta que esse tipo de técnica é 

relativamente fácil de planejar e permite ao professor organizar grupos grandes de alunos. 

Assim como o autor, reconheço que a técnica com base nos três Ps se encaixa bem com o 

treinamento de professores, já que dá ao professor certa sensação de conforto e adoção de 

procedimentos em sala de aula, além de adotar objetivos claros, conteúdos precisos e dar ao 

docente uma base razoavelmente fácil para a avaliação da efetividade do aprendizado. No 

entanto, como bem observa Skehan (1998:94), tem-se com essa técnica um professor 

conservador e fora de sintonia com os estudos relacionados ao aprendizado de línguas. Além 

disso, de acordo com o autor, essa técnica transmitiu, ao longo de anos, uma única visão de 

como um professor deveria ensinar uma língua estrangeira. Também se pode perceber, na sua 

descrição, que a técnica dos três Ps dá ao aluno pouca – ou até mesmo nenhuma – 

possibilidade de refletir sobre o seu processo de aprendizagem.  

 De acordo com Johnson (2004:186), outro defensor do ensino com base em tarefas, há 

várias e diferentes versões para o surgimento do ensino de línguas com base em tarefas. De 

um modo geral, entretanto, o autor afirma que o interesse atual no ensino de línguas com base 

em tarefas pode ser visto como parte de um movimento mais amplo, desenvolvido nas últimas 

décadas. Nesse movimento, o interesse se distanciou do currículo – ou seja, os conteúdos 

ensinados –, e se direcionou para os procedimentos no ensino de línguas, isto é, o modo como 

ensinamos e o tipo de atividades que damos aos nossos alunos (Johnson, 2003:6). Uma dessas 

versões, de acordo com Johnson (2004:186), situa-se na década de 1970, com o 

desenvolvimento de abordagens nocional-funcionais propostas, entre outros autores, por 

Wilkins (1976) e Johnson (1982). Dessas abordagens relacionadas ao ensino de língua 

estrangeira, a funcional, de acordo com o autor, foi a mais desenvolvida.  

 Na abordagem funcional, os conteúdos são especificados em termos de “funções” ou 

“atos de fala”, o que levou os designers a elaborarem seus materiais didáticos não mais com 

base em pontos gramaticais, mas sim em torno de funções que ensinariam os alunos 

atividades semelhantes a “como fazer um convite” ou “como cumprimentar alguém”. De 

acordo com Ellis (2005:4), entretanto, os procedimentos adotados nessa abordagem ainda 

eram tipicamente aqueles dos três Ps, ou seja, a apresentação, a prática e a produção.  

 Ainda de acordo com Johnson (2004:186), tão logo os designers começaram a 

desenvolver seus materiais com base em funções, ficou claro que essa nova metodologia 

levava em conta a adoção de novas técnicas. Assim, esse período de desenvolvimento no 
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ensino de línguas levou à criação de novas e diferentes técnicas, que ficaram associadas ao 

nome de “Abordagem Comunicativa”.  

 De acordo com Howatt, (1984:207), não se sabe ao certo quem utilizou pela primeira 

vez o termo “Abordagem Comunicativa”: ele simplesmente surgiu. Kumaravadivelu 

(2006:61), por sua vez, associa a essa abordagem a introdução de atividades inovadoras e 

motivadoras no ensino de língua estrangeira, como jogos e simulações. Day (2004:103) ainda 

afirma que uma das principais preocupações da Abordagem Comunicativa é a preferência 

pelo uso de materiais autênticos, o que, de certa forma, contribuiu para que a abordagem fosse 

largamente difundida e aceita ao redor do mundo.  

 Nunan (1989:12) afirma que a necessidade de se distinguir entre saber várias regras 

gramaticais e ser capaz de usá-las corretamente e no momento apropriado durante a 

comunicação é um dos pilares da Abordagem Comunicativa. Na visão de Kumaravadivelu 

(2006:61), essa abordagem foi uma espécie de rejeição ao método de ensino audiolingual, que 

focava de forma exclusiva e maciça a manipulação de estruturas linguísticas da língua alvo. 

Para Kumaravadivelu (2006:64), a Abordagem Comunicativa, apesar de apresentar vários 

aspectos positivos e de ter sido amplamente adotada no ensino de línguas estrangeiras, nada 

mais era, na época em que foi divulgada, do que uma pedagogia fora de sintonia com as 

exigências políticas, culturais, educacionais e linguísticas locais. De acordo com o autor, o 

surgimento do ensino com base em tarefa foi uma consequência da perda de popularidade da 

Abordagem Comunicativa.  

 Na década de 1970, entretanto, o conceito de tarefa ainda não havia surgido no ensino 

de língua estrangeira. Na opinião de Johnson (2004:187), o precursor do ensino de língua com 

base em tarefa é Prabhu. Em 1987, com a publicação de um livro intitulado Second Language 

Pedagogy, o autor apresentava os resultados de um extenso projeto realizado na Índia para o 

ensino de inglês e apresentava, pela primeira vez, o conceito de “tarefa”.  

 Assim como acontece com o termo “Abordagem Comunicativa”, o conceito de tarefa 

também vem sendo definido de diferentes maneiras por vários autores. Para Prabhu 

(1987:24), por exemplo, criador do termo, uma tarefa é “uma atividade que faz com que os 

aprendizes cheguem a um determinado resultado através de informações e de um processo de 

pensamento, permitindo que o professor tenha controle sobre esse processo” 13.  O autor ainda 

apresenta argumento com o qual concordo ao afirmar que o uso da língua é uma das 

características necessárias para a definição de uma tarefa.  

                                                 
13 An activity which requires learners to arrive at an outcome from given information through some process of 
thought, and which allowed teachers to control and regulate that process. Tradução minha.  
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 Long (1985:89), por sua vez, considera como tarefa não só uma atividade que envolva 

o uso da língua, como fazer uma reserva aérea, por exemplo, mas também atividades que não 

impliquem necessariamente o seu uso, como pintar uma cerca ou até mesmo vestir uma 

criança. Ponto de vista mais pertinente, contudo, é apresentado por Ellis (2005:5), pois o autor 

afirma que um dos princípios centrais da metodologia com base em tarefas é o de que uma 

pessoa aprende melhor uma língua se estiver engajada em atividades que façam com que ela a 

use de um modo semelhante àquele naturalmente usado fora da sala de aula.  

 Outros autores, como Nunan (1989), Richards, Platt e Platt (1992), Bygate, Skehan e 

Swain (2001) e Ellis (2003), sustentam a ideia de Prabhu (1987) e também afirmam que a 

necessidade do uso da língua é uma das características para a definição de tarefa. O primeiro 

autor, por exemplo, define tarefa como sendo “uma atividade de sala de aula que envolve os 

aprendizes na compreensão, manipulação, produção ou interação na língua alvo, no momento 

em que sua atenção esta principalmente focada no significado ao invés da forma” 14 (Nunan, 

1989:10).  

 De acordo com Ellis (2003:2), a definição do objetivo é outra distinção importante 

quando se especifica o que é uma tarefa. Na visão do autor, essa definição se relaciona mais 

ao papel que o uso de tarefas vem desempenhando no aprendizado e nas pesquisas. Assim, 

questões como “Qual é a diferença entre uma tarefa e um exercício?” e “Uma tarefa para se 

aprender uma língua pode incluir atividades em que o aluno tenha que mostrar suas 

habilidades em usar a língua corretamente?” poderiam surgir na tentativa de definir o que é 

tarefa. Como se pode perceber a seguir, definições diversas também dividem os autores.  

 Alguns autores, como Long (1985), Nunan (1989), Richards, Platt e Platt (1992), 

Skehan (1998) e Ellis (2003), restringem o uso do termo tarefa àquelas atividades cujo foco 

principal se concentra no significado. Já Breen (1989) adota uma definição mais ampla ao 

considerar como tarefa qualquer atividade que envolva o aprendizado de uma língua, até 

mesmo um exercício, por exemplo. Para Ellis (2003:3), contudo, o propósito geral de uma 

tarefa é o mesmo de um exercício – ou seja, aprender uma língua. A diferença entre ambos, 

entretanto, está na maneira pela qual esse propósito é atingido. De acordo com Ellis (2003:3), 

uma tarefa faz com que os participantes tenham a função primária de usuários da língua, já 

que, ao executá-la, devem utilizar processos comunicativos semelhantes àqueles de atividades 

do mundo real e, dessa maneira, o aprendizado se torna incidental.  

                                                 
14 A piece of classroom work which involves learners in comprehending, manipulating, producing or interacting 
in the target language while their attention is principally focused on meaning rather than form. Tradução minha.  
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 Na opinião de Willis e Willis (2001:173-174), a língua utilizada em uma tarefa é vista 

como um meio de se chegar a um resultado através da troca de significados orais ou escritos. 

Assim, atividades que tenham um objetivo independente da língua que venha a ser utilizada 

pelo aprendiz, como dar instruções, contar uma piada ou resolver um problema, por exemplo, 

são vistas como tarefas. Os autores também salientam que a linguagem utilizada em uma 

tarefa não é prescrita, já que, ao desenvolvê-la, o aprendiz pode utilizar qualquer tipo de 

linguagem que desejar. De acordo com sua visão, isso se justifica pelo fato de que, como 

usuário de uma língua, todo ser humano tem capacidade de encontrar soluções para expressar 

significados, ainda que essas soluções não estejam gramaticalmente corretas. A correção no 

uso da língua, como consequência, viria posteriormente, através de tentativas de ajustes e 

adaptações para a criação de novos significados para se comunicar.  

 Skehan (1998:95) também afirma que uma tarefa apresenta semelhanças com 

atividades realizadas no mundo real, além de propor um tipo de problema para ser resolvido. 

Visão semelhante é defendida por Ellis (2003:9-10), que apresenta os seguintes critérios para 

a definição de tarefa, que são aqueles adotados neste trabalho: 

• uma tarefa é um plano de trabalho e pode ou não resultar em um comportamento 

comunicativo; 

• o foco primário de uma tarefa é o significado, e não a forma. Isso significa que ela 

busca desenvolver a proficiência na língua estrangeira através da comunicação ao invés 

do treino de estruturas gramaticais. Dessa maneira, uma tarefa contém algum tipo de 

lacuna, como uma informação ou uma opinião, que deve motivar o aluno a usar a 

língua estrangeira e a escolher fontes linguísticas e não linguísticas para a sua 

realização. Uma tarefa, portanto, não especifica que tipo de linguagem o aprendiz deve 

usar para se comunicar, mas permite que ele escolha a linguagem necessária para 

realizá-la; 

• uma tarefa envolve processos do mundo real no uso da língua e, dessa maneira, deve 

apresentar atividades parecidas com aquelas encontradas no cotidiano do aprendiz;  

• uma tarefa pode envolver qualquer uma das quatro habilidades: compreensão oral, 

compreensão escrita, produção oral ou produção escrita; 

• uma tarefa envolve o processo cognitivo do aprendiz, como, por exemplo, seleção, 

classificação e ordenação. Esses processos influenciam, mas não determinam as 

escolhas linguísticas do aprendiz, dando a ele opções de escolher que tipo de 

linguagem usar para completar a tarefa, e 
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• uma tarefa tem um resultado final comunicativo claramente definido.  

 

 Ainda de acordo com Ellis (2005:6), as abordagens mais tradicionais do ensino de 

línguas têm como base a ideia de que uma pessoa deve aprender a língua antes de se 

comunicar. A metodologia com base em tarefas, por outro lado, faz com que os aprendizes 

vejam a língua que estão aprendendo como ferramenta, já que tem como princípio a ideia de 

que se aprende melhor uma língua através da comunicação, assim como acontece na aquisição 

da língua materna. Para o autor, o foco primário, nesse caso, é na fluência e não na precisão 

no uso da língua. Isso não significa, entretanto, que não se deva dar atenção à gramática 

quando se trabalha com o conceito de tarefa, mas sim que a competência gramatical pode ser 

adquirida como um resultado do aprendizado para se comunicar. Assim como Willis e Willis 

(2001:174), vejo que o desafio do aprendizado de língua com base em tarefa, portanto, é 

desenvolver uma metodologia que dê ao aprendiz a liberdade de se engajar naturalmente no 

processo de aprendizagem e criação de significados, mas, ao mesmo tempo, incentive-o a 

reestruturar esses significados através do input linguístico.  

 Como se pode perceber nas descrições feitas pelos autores, o objetivo da 

aprendizagem com base em tarefas não é treinar estruturas gramaticais, como nas 

metodologias mais tradicionais, mas incentivar o aluno a se comunicar. Tal descrição se 

mostra condizente com as orientações dos PCN-EM (Brasil, 1999:148), onde se afirma que 

deixa de ter sentido o ensino de línguas que tem como único objetivo o desenvolvimento do 

conhecimento metalinguístico e o domínio consciente de regras gramaticais que permitam 

alcançar resultados em exames. De acordo com o documento, esse tipo de ensino é visto como 

uma simples repetição, ano após ano, dos mesmos conteúdos.  

 Com o aprendizado baseado em tarefas, por outro lado, o aprendiz deve tentar se 

comunicar, ainda que sem correção gramatical, o que me permite sugerir que tal colocação se 

mostra em consonância com as orientações dos PCN-EM (Brasil, 1999: 148) para o ensino 

atual, em que o ideal é “uma modalidade de curso que tem como princípio geral levar o aluno 

a se comunicar de maneira adequada em diferentes situações da vida cotidiana”. Ainda de 

acordo com o documento,  

Não mais poderemos pensar, apenas, no desenvolvimento da competência gramatical: torna-se 
imprescindível entender esse componente como um entre os vários a serem dominados pelos 
estudantes. Afinal, para poder comunicar-se numa língua qualquer não basta, unicamente, ser 
capaz de compreender e produzir enunciados gramaticalmente corretos. É preciso, também, 
conhecer e empregar as formas de combinar esses enunciados num contexto específico de 
maneira a que se produza a comunicação. Em outras palavras, é necessário, além da capacidade 
de compor frases corretas, ter o conhecimento de como essas frases são adequadas a um 
determinado contexto (Brasil, 1999:151). 
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Conforme já havia sido afirmado anteriormente, o principal foco do ensino com base 

em tarefas não é na correção do uso da língua, mas sim na fluência – o que não significa que 

não se deve dar atenção à gramática. Com esse objetivo, Ellis (2003:16) define dois tipos 

diferentes de tarefa, descritos e exemplificados a seguir.  

 No primeiro tipo descrito por Ellis (2003:16), a tarefa focada, o objetivo é não só 

incentivar os aprendizes no uso da língua como também focar em um determinado item 

linguístico. Assim, em uma tarefa focada, os aprendizes são induzidos a utilizar determinados 

componentes linguísticos, como uma estrutura gramatical, por exemplo. A Figura 1.1, a 

seguir, ilustra um exemplo de tarefa focada, cujo objetivo é trabalhar com preposições que 

indicam tempo:  

  

Activity 2 
Prepositions of time 
1 Underline the time expressions in this passage. 

I made an appointment to see Mr. Bean at 3 o’clock on Tuesday 11
th

 February 
to discuss my application for a job. Unfortunately, he was involved in a car 
accident in the morning and rang to cancel the appointment. I made another 
appointment to see him at 10 o’clock on Friday 21

st
 February. However, when I 

got to his office, his secretary told me that his wife had died at 2 o’clock in the 
night and that he was not coming into the office that day. She suggested I 
reschedule for sometime in March. So I made a third appointment to see Mr. 
Bean at 1 o’clock on Monday 10

th
 March. This time I actually got to see him. 

However, he informed me that they had filled all the vacancies and suggested I 
contact him again in 1998. I assured him that he would not be seeing me either 
this or the next century. 
 
2 Write the time phrases into this table. 

AT IN ON  

3 o’clock    

 
3 Make up a rule to explain when to use ‘at’, ‘in’ or ‘on’ in time expressions. 

  
  

Figura 1.1: Exemplo de tarefa focada (Ellis, 1998, apud Ellis, 2003:18) 
 

 O segundo tipo de tarefa, de acordo com Ellis (2003:17), é a tarefa não focada. Nesse 

tipo, que é o exemplo de algumas atividades da unidade didática “Anúncios de emprego em 

inglês”, os aprendizes são expostos a uma gama de diferentes formas linguísticas, mas a tarefa 

não é elaborada tendo em mente um foco gramatical específico, como acontece na tarefa 

focada. Uma atividade na qual os alunos devem observar duas figuras, descrevê-las e apontar 

suas semelhanças e diferenças, como aquela ilustrada na Figura 1.2, é definida por Ellis 

(2003:11) como uma tarefa não focada: 
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Figura 1.2: Exemplo de tarefa não focada (Ellis, 2003:11) 
  

 Outro ponto destacado quando se pensa no ensino de línguas com base em tarefa é a 

maneira pela qual ela é aplicada em sala de aula. Alguns autores, como Prabhu (1987), Lee 

(2000) Estaire e Zanón (1994) e Ellis (2003) sugerem que se trabalhe a tarefa em fases 

distintas. De acordo com Ellis (2003:243), por exemplo, o trabalho com base em tarefas 

divide-se em três fases. Para o autor, essas fases refletem a cronologia do aprendizado com 

base em tarefa, sendo que a primeira delas é a pré-tarefa e refere-se àquelas atividades que o 

professor e os alunos podem fazer antes de realizar a tarefa propriamente dita.  

 Na primeira dessas fases, o aluno pode, individualmente ou em grupos, trabalhar em 

uma atividade semelhante àquela que será proposta posteriormente ou até mesmo planejar, 

por exemplo, o tempo que levará no desenvolvimento da tarefa seguinte. A segunda e única 

obrigatória dessas fases, de acordo com Ellis (2003:249), é a tarefa em si, considerada pelo 

autor como a mais importante. Nela, é importante que se desenvolva um trabalho colaborativo 

através da interação entre os participantes. Já a terceira e última fase, de acordo com Ellis 

(2003:258), é a pós-tarefa e envolve um grande número de opções, como, por exemplo, uma 

Activity 2 
The same or different? 
Work with a partner. Take it in turn to describe your pictures. Does your partner 
have the same picture as you or a different one? Ask your partner questions about 
his/her picture if you are not sure. 
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reflexão sobre a maneira pela qual tarefa foi desenvolvida ou até mesmo um foco naquelas 

formas que trouxeram aos alunos mais dificuldades na realização da tarefa.  

 Embora não discorde da metodologia proposta por Ellis (2003:243) para o trabalho 

com tarefa, vejo que sua orientação não se encaixa neste trabalho, pois acredito que ela 

restrinja o trabalho do professor em sala de aula ao sugerir que ele trabalhe com fases pré-

definidas na aplicação da tarefa. Portanto, abordo nesta pesquisa o conceito de tarefa 

apresentado por Ellis (2003) com o objetivo de explorar o gênero “anúncio de emprego”, mas 

não trabalho com as fases previstas pelo autor.  

 Tendo apresentado e discutido questões relativas a visões de ensino-aprendizagem e 

de linguagem, na terceira e última seção deste capítulo mudo seu foco para questões 

relacionadas ao layout de materiais didáticos, já que vejo esse como um dos fatores favoráveis 

à aprendizagem, especialmente quando se trata de uma língua estrangeira.  

 A fim de apresentar esses argumentos e discuti-los, busco bases teóricas em áreas 

geralmente associadas ao jornalismo, à publicidade e à propaganda, como a diagramação e a 

tipografia, já que essas áreas parecem estar mais preocupadas com questões relativas ao 

layout de textos. Outro motivo que me leva a buscar bases teóricas nessas áreas é o fato de 

haver, na Linguística Aplicada, uma carência de trabalhos que tenham como base questões 

dessa natureza, nos quais poderia ter me apoiado para propor tais discussões.  

 

 1.3.4 DIAGRAMAÇÃO E TIPOGRAFIA DE MATERIAIS DIDÁTICOS  
 
Ao discutir sobre o layout de uma página impressa, Hurlburt (1986:92), afirma que 

questões relacionadas à diagramação e à tipografia passaram a ocupar espaço dominante por 

volta de 1930, época em que se deram os primeiros impulsos do design moderno e o início de 

mudanças na imprensa popular. Ainda no início do século XX, conforme descreve Silva 

(1985:135), várias mudanças de padrões de comunicação ocorreram. De acordo com Hurlburt 

(1986:91), isso fez com que o público fosse bombardeado por uma infinidade tão grande de 

imagens impressas ou projetadas a tal ponto que muitas delas se tornaram confusas e sem 

significados. A comunicação impressa, como consequência disso, foi obrigada a se adaptar a 

essa nova realidade, encontrando no discurso gráfico a resposta para suas preocupações 

através de um planejamento mais racional da produção gráfica.  

Hurlburt (1986:106) descreve que a busca por novos e diferentes estilos tipográficos 

alcançou seu ponto máximo na década de 1970, com o surgimento de uma nova geração de 

designers tipográficos. Araújo (1986:505) destaca que a busca de novos tratamentos verbais, 
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títulos e chamadas mais instigantes levou então à formação de equipes de arte empenhadas em 

encontrar soluções criativas para essa demanda. Já nas últimas décadas, com a utilização em 

massa dos veículos de comunicação eletrônicos, Ribeiro (1987:38) afirma que a 

instantaneidade da informação, aliada ao som e à imagem em movimento, provocaram uma 

revolução na maneira pela qual as pessoas se comunicam. Silva (1985:11) destaca que isso 

promoveu, nos canais impressos, transformações radicais para acompanhar as novas técnicas 

e os costumes de um público consumidor cada vez mais exigente. Em outras palavras do 

autor, 

Foi sem dúvida com o planejamento gráfico que a comunicação impressa tomou novos rumos 
diante da concorrência agressiva dos veículos de comunicação de massa eletrônicos. Dessa 
forma, a diagramação surge como instrumento poderoso, ditando normas e padrões de um 
modelo gráfico a ser seguido, e impondo de forma personalizada a apresentação visual de uma 
publicação, em perfeita sintonia e identidade com seu público. (Silva, 1985:135-136). 

 

Ellis e Ellis (1987:90) apresentam argumentos relevantes para este trabalho ao afirmar 

que a maneira pela qual uma página impressa é elaborada nos dias de hoje ganhou grande 

importância, ou seja, um bom planejamento gráfico passou a atrair mais a atenção do leitor, 

despertando seu interesse pela leitura e motivando-o a ler mais. Na visão dos autores, a 

combinação do texto com o elemento visual tornou-se, nas últimas décadas, muito mais 

sofisticada e complexa. Muitos comerciais exibidos na televisão, por exemplo, são 

frequentemente veiculados em conjunto com anúncios em outros meios midiáticos e dirigem-

se a um público cada vez mais preparado a prestar atenção ao que está sendo anunciado. A 

oferta de revistas, por outro lado, também aumentou consideravelmente e muitos folhetos 

promocionais, cada vez mais elaborados, são desenhados por verdadeiros especialistas em 

comunicação. Isso significa, de acordo com os autores, que somos educados atualmente não 

só para receber informações, mas também para sermos críticos em relação àquela informação 

que recebemos em nosso cotidiano, seja ela um texto, uma fotografia, um trabalho artístico ou 

um livro didático.   

Silva (1985:135) também enfatiza que, atualmente, tudo tem sua significação, até 

mesmo o conjunto de elementos visuais de um jornal, livro, revista, cartaz, ou qualquer outro 

tipo de material impresso, o que nos torna condicionados a uma espécie de dupla leitura: uma 

textual e outra gráfica. Com isso, a utilização de novos recursos editoriais tem como 

finalidade principal levar-nos, de maneira inconsciente, a esse processo de dupla leitura. 

Conforme afirma Ribeiro (1987:136), “a apresentação gráfica nos jornais, revistas ou 

qualquer outro tipo de veiculação impressa vem se aprimorando, rapidamente, no 

desenvolvimento de novas técnicas e na funcionalidade estética da mensagem”. De acordo 
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com Ellis e Ellis (1987:96), somos cada vez mais influenciados pela mídia e conscientes do 

que é bom ou ruim em termos de aceitabilidade visual.  

Todas essas mudanças recentes, obviamente, também tiveram um reflexo direto no 

mercado editor de livros didáticos. Percebe-se, atualmente, que a oferta de materiais é bem 

mais ampla do que antes: há o CD-ROM, o CD de áudio e o DVD, dentre tantos outros 

materiais, dividindo as prateleiras com os livros. A Internet, por sua vez, através de chats, 

blogs, fóruns e sites, somente para citar alguns exemplos de seu uso, também ampliou 

consideravelmente as possibilidades de oferta de materiais didáticos. Ellis e Ellis (1987:90) 

destacam que a qualidade dos materiais impressos ofertados nas últimas décadas melhorou 

muito com o uso de fotografias coloridas e o emprego de papéis de alta qualidade na 

impressão. Paiva (2009:46) também descreve que os livros ficaram mais bonitos e mais 

coloridos no final da década de 1970 e início da de 1980. Nos dias de hoje, conforme 

argumentam Ellis e Ellis (1987:90), somos constantemente educados pela mídia a esperar 

sempre mais – e isso é mais evidente ainda quando se tem em mente um material didático 

para o ensino de línguas. Os autores ainda fazem a seguinte colocação:  

(...) Learning can actually be fun. After years of kneebending to ossified attitudes which 
pictured the classroom as a dungeon and its inmates, both teacher and students, as condemned 
to years of miserable penance, we have at last realized that people learn faster when they're 
enjoying what's going on, and teachers teach better when they like what they are doing (Ellis e 
Ellis, 1987:96). 

 

Ellis e Ellis (1987:90) ainda fazem uma consideração com a qual concordo ao afirmar 

que um material didático não deve valorizar demais o layout em detrimento do seu objetivo 

pedagógico. Em outras palavras, um material didático pode até ser interessante e divertido, 

mas não deve ser visto, por exemplo, como uma revista, cujo objetivo é informar e entreter o 

leitor. Isso também significa que, se o propósito de um material didático é ensinar, então as 

necessidades do professor e de seus alunos não podem ser deixadas de lado no momento de 

sua elaboração.  

Embora veja que investigações relacionadas à diagramação e tipografia não sejam 

centrais em um trabalho na área de Linguística Aplicada, defendo que questões relativas ao 

aspecto visual devam ser levadas em conta quando se elabora um material didático – o que me 

leva a abordar tal temática neste trabalho. Conforme foi evidenciado em Nogueira (2005:77), 

um designer deve levar em conta elementos como a presença de cores e elementos pictóricos 

na elaboração de um material, ainda que ele não seja publicado. Além disso, esse estudo 

corrobora a colocação de Ellis e Ellis (1987:90), pois os autores afirmam que o layout de um 

material didático, se bem elaborado, pode auxiliar significativamente o processo de 
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aprendizagem, em especial quando se trata de uma língua estrangeira. Por fim, frente ao novo 

cenário na forma pela qual nos comunicamos, vejo também que a diagramação e a tipografia 

são vistas como ferramentas eficientes para elaborar mais cuidadosamente um material 

didático. Já a figura do diagramador e do tipógrafo – no caso deste estudo, a própria 

professora-pesquisadora – passa a ter papel fundamental na elaboração de um material 

didático impresso harmonioso e bonito.   

A diagramação é definida por Silva (1985:43) como o projeto e a configuração gráfica 

de uma mensagem colocada em determinado campo, como um jornal, um cartaz, a página de 

livro ou de uma revista. Definição semelhante é oferecida por Ferreira (1999:675) no 

dicionário “Novo Aurélio”, que descreve a diagramação como o ato de “determinar a 

disposição de (os espaços a serem ocupados pelos elementos – textos, ilustrações, legendas, 

etc. – de livro, jornal, cartaz, anúncio, etc.), precisando o formato do impresso, os tipos a 

serem utilizados, as medidas das colunas, etc.”. De acordo com Silva (1985:43), um 

diagramador conta com quatro elementos básicos para transmitir visualmente a mensagem em 

uma página: 

• as letras, agrupadas em palavras, frases ou períodos; 

• as imagens em forma de ilustrações ou fotos; 

• os espaços em branco da página; 

• as vinhetas utilizadas para ornamentar os arranjos gráficos e os fios tipográficos.  

 

 Portanto, conforme afirma o autor, a tarefa específica e a preocupação do 

diagramador-designer de um texto – no caso deste estudo, um material didático – é dar 

adequada estrutura visual a essas mensagens a fim de que o leitor possa discernir, rápida e 

confortavelmente, aquilo que, para ele, representa algum interesse.  

 Silva (1985:44) ainda compara a diagramação à montagem de um quebra-cabeça, 

cujas peças são o título, os textos, as figuras, os espaços em branco, os fios tipográficos e as 

vinhetas. Tendo em vista essas peças, o diagramador, de acordo com o autor, deve utilizar 

com eficiência os seguintes elementos gráficos para assegurar um estilo definido de 

padronização gráfica: 

• definição dos caracteres tipográficos para o texto, o título, as chamadas e as legendas; 

• ilustrações, na forma de fotos e desenhos;  

• definição das margens; 
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• uso do material tipográfico utilizado para ornamentar os arranjos gráficos, como fios e 

vinhetas; 

• quadros; 

• conexões entre as ilustrações e o texto; 

• uso das cores. 

 

 Por fim, o autor afirma que, embora o encaixe dessas peças obedeça a um critério 

pessoal, há algumas regras que devem ser observadas, completando seu argumento com a 

seguinte afirmação:  

Da perícia de utilizar funcionalmente esses elementos é que resultará uma página bem ou mal 
diagramada, atraindo ou não a atenção do leitor. O importante é descobrir qual vai ser o ponto 
de apoio da página, e escolher o elemento que vai orientar toda a diagramação. Pode ser uma 
foto, ou mesmo uma particularidade dela, um título, uma letra ou a própria estrutura da página. 
(Silva, 1985:44) 

  

Para Hurlburt (1986:94), contudo, o processo de elaboração do layout é algo mais 

amplo do que o simples arranjo dos elementos na página impressa e somente terá um bom 

resultado se constituir a síntese desses elementos. Na opinião de Ribeiro (1987:405), cada 

página impressa deve ser capaz de atrair a atenção do leitor não apenas pelo teor do assunto, 

mas também pela clareza dos tipos utilizados para a impressão do texto impresso e pela 

harmonia do conjunto gráfico. Silva (1985:31), por sua vez, também argumenta que a 

legibilidade depende muito do formato das letras empregadas em um texto.  

Conforme afirma Lupton (2006:63), “em tipografia o termo ‘texto’ é definido como 

uma sequência contínua de palavras, distintas de legendas ou títulos mais curtos”. Já o bloco 

principal, frequentemente chamado de corpo, contém a principal massa de conteúdo. Também 

conhecido como texto corrido, ele pode fluir de uma página, de uma coluna ou de uma caixa 

para outra. Como corpo, o texto é mais íntegro e completo do que aqueles elementos que o 

circundam, sejam eles legendas, imagens, botões ou menus. De acordo com a autora, “os 

designers geralmente tratam o corpo do texto com consistência, fazendo-o aparecer como uma 

substância coerente distribuída ao longo dos espaços do documento” (Lupton, 2006:63). 

 Sendo o texto um dos principais elementos na diagramação, a tipografia passa a ter 

papel fundamental no processo de composição de uma página bem diagramada. Conforme 

descreve Lupton (2006:76), a tipografia, inventada no Renascimento, permitiu que o texto se 

tornasse uma forma fixa e estável. De acordo com a autora, “assim como ocorreu com o corpo 

da letra, o corpo do texto foi transformado pela imprensa em um produto industrial, que 

gradualmente tornou-se mais aberto e flexível”. Na definição apresentada pelo dicionário 
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“Novo Aurélio”, a tipografia é descrita como a “arte que compreende as várias operações 

conducentes à impressão dos textos, desde a criação dos caracteres à sua composição e 

impressão, de modo que resulte num produto gráfico ao mesmo tempo adequado, legível e 

agradável” (Ferreira, 1999:1963). Na visão de Lupton (2006:7), a organização de palavras ou 

letras em uma página ou tela em branco é o desafio mais básico de um designer gráfico. 

Assim, o tipo de letra é um dos principais pontos discutidos pelos autores quando se 

pensa na diagramação de um texto. Para Lupton (2006:13), as fontes15 são recursos essenciais 

empregados pelos designers gráficos, assim como o vidro, a pedra, o ferro e inúmeros outros 

materiais são utilizados pelos arquitetos. De acordo com Ribeiro (1987:67), a fonte 

empregada na maior parte dos textos, também conhecida como redonda, letra de forma ou 

comum, é uma designação genérica para todos aqueles caracteres que não são inclinados, 

como a fonte ilustrada na Figura 1.3 e empregada na unidade didática “Anúncios de emprego 

em inglês”:  

 

Fonte redonda ou comum 
 

Figura 1.3: Fonte do tipo redondo ou comum 

 

 Ribeiro (1987:68) ainda destaca o estilo de letra em negrito, ilustrada na Figura 1.4, 

que se caracteriza pelos seus traços fortes e pretos, frequentemente empregado para destacar 

certas palavras ou conjuntos no corpo de um texto: 

 

Fonte em negrito 
 

Figura 1.4: Fonte em negrito 

 

Lupton (2006:15), por sua vez, afirma que, enquanto as letras eretas apareciam em 

livros caros e prestigiosos do século XIV, outra forma de letra era utilizada em gráficas mais 

baratas devido ao fato de que era escrita com mais rapidez do que a cuidadosa lettera antica – 

um modo clássico de escrita manual com formas mais abertas e largas. Por ser uma letra 

                                                 
15 De acordo com Hurlburt (1986:102), o termo “fonte” é definido como “o conjunto completo de letras 
maiúsculas e minúsculas, sinais de pontuação, números e espaços de um determinado tipo”. Neste trabalho, os 
termos “fonte” e “letra” são comumente empregados como sinônimos.  
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Fonte cursiva com hastes 

ligeiramente inclinada para a direita, as denominações “itálica” e “cursiva” passaram a ser 

aplicadas àquelas letras que apresentassem essa inclinação, como ilustra a Figura 1.5 a seguir:  

 

Fonte itálica ou cursiva 
 

Figura 1.5: Fonte itálica ou cursiva 

 

Ribeiro (1987:67) também descreve que o traço inclinado fez com que se chamasse de 

cursiva qualquer letra oblíqua que trouxesse em suas hastes encaixes que, unidos, dariam a 

ideia de uma só peça, imitando a letra manuscrita, como pode ser visualizado na Figura 1.6:  

 

 

 

 

 

Figura 1.6: Fonte cursiva com hastes  

  

 Ao discutir o emprego desses estilos na composição de um texto, Martins Filho 

(1997:64) salienta que uma fonte não deve ser só bonita, mas também a mais adequada para a 

leitura, sem cansar o leitor. Ribeiro (1987:69-70) ainda destaca que, quanto mais oblíquo for 

um caractere, menor será sua legibilidade. Por esse motivo, de acordo com o autor, o ideal é 

que sejam utilizados em um texto caracteres do tipo comum orientados no sentido vertical, 

como aqueles utilizados na unidade didática “Anúncios de emprego em inglês”. Além disso, 

quanto mais simples for uma fonte, maior é a sua legibilidade. Portanto, compartilho da ideia 

do autor e também vejo como fundamental que se mantenha nos textos de um material 

didático certo padrão, dando preferência àquelas letras mais simples em lugar das chamadas 

decorativas como, por exemplo, a fonte cursiva com hastes e adotando, no seu corpo, 

caracteres que formem um estilo único, ao invés de uma profusão de letras e estilos diversos. 

De acordo com outra colocação do autor,  

O emprego de caracteres de uma só família facilita o trabalho do compositor em manter as 
características de um estilo. (...) Com uma só família de tipo bonito, legível, harmonioso e 
atraente (...), pode-se conseguir ênfase, agilidade, delicadeza, vigor, facilidade de contraste e 
simplicidade, que tornam uma composição sugestiva e eficaz (Ribeiro:1987:56).  

 

Araújo (1986:318) apresenta argumento semelhante ao afirmar que, embora a escolha 

de uma letra seja uma decisão subjetiva do diagramador, o tipo de fonte empregada deve estar 
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condizente com o “espírito” do texto. Já Silva (1985:43) afirma que as ideias representadas 

pelas palavras constituem uma das decisões mais importantes no momento da diagramação.  

Outra característica abordada por alguns autores quando se leva em conta a 

legibilidade de um texto são as serifas. Na definição de Araújo (1986:304), serifas – ou cerifas 

– são pequenos traços, em forma de filetes ou barras, que finalizam as hastes de várias letras, 

como pode ser visualizado nas Figuras 1.7 e 1.8 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1.7: Letra com serifa                                                        Figura 1.8: Letra sem serifa 

  

Para Hurlburt (1986:105), a fonte sem serifas, como aquela adotada na unidade 

didática “Anúncios de emprego em inglês”, é extremamente graciosa e clássica, com um 

toque fino e linear e um potencial estimulante. Martins Filho (1997:64), por outro lado, 

considera as fontes sem serifas extremamente monótonas – o que, em sua opinião, torna a 

leitura fatigante. No entanto, um ponto em que ambos os autores parecem convergir e com o 

qual concordo se refere à boa legibilidade das letras sem serifas – motivo pelo qual considero 

esse tipo de fonte adequado para ser utilizado em um material didático. Isso não significa, 

entretanto, que uma letra serifada não possa ser usada para esses fins, pois, conforme afirma 

Hurlburt (1986:105), todas as letras, sejam elas com ou sem serifas, têm um potencial 

estimulante e específico e não há regras fixas que determinem a utilização de um ou outro tipo 

de fonte em um texto. Além disso, em outra colocação do autor,  

Não há dúvida sobre a importância da legibilidade para a mensagem. Todavia, um texto 
grosseiro, com uma apresentação enfadonha, provavelmente não será lido, a despeito de estar 
composto num tipo da mais alta legibilidade. (...) Para o designer, a melhor solução é usar o 
seu material de tal forma que consiga despertar o interesse e convide à leitura (Hurlburt, 
1986:107).  

 

Ao descrever a utilização de diferentes estilos de fontes em uma página, Ribeiro 

(1987:69-70) afirma que variantes como o negrito e o itálico podem ser utilizadas para se 

conseguir certos efeitos em um texto – como uma estratégia para destacar determinada frase, 

um título ou um pensamento, por exemplo. Lupton (2006:94), por sua vez, acrescenta outras 

serifa 
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D. Severina não acabava de crer que fizesse 
aquilo; parece que embrulhara os seus desejos 
na ideia de que era uma criança namorada que 
ali estava sem consciência nem imputação; e, 
meia mãe, meia amiga, inclinara-se e beijara-o. 
 

alternativas para o destaque de palavras ou frases no corpo de um texto, como o VERSALETE
16, 

o sublinhado, mudanças de cor e até mesmo o uso de outra fonte. Assim como a autora, 

entretanto, acredito que o mais adequado seja criar ênfase utilizando apenas um ou dois desses 

recursos ao invés de utilizar vários ao mesmo tempo, já que isso pode tornar o texto “pesado” 

para os olhos do leitor – no caso específico de um material didático, o aprendiz.  

Outra alternativa frequentemente utilizada para dar destaque a determinado texto, de 

acordo com Erbolato (1981:58), é o uso de entrefiletes, ou seja, pequenas notas, quase sempre 

sem título e cercadas por uma borda, como pode ser visualizado no fragmento de texto17 a 

seguir:  

 

 

 

 

 
 

 
Figura 1.9: Texto com entrefiletes 

 

Portanto, compartilho da ideia de Ellis e Ellis (1987:92), quando os autores afirmam 

que o destaque de uma palavra ou uma frase pode ser um recurso eficiente para dar ao leitor-

aprendiz uma ideia geral do assunto abordado no texto ou até mesmo sinalizar o caminho 

certo a seguir na página. Tendo como base esses e outros argumentos aqui apresentados, vejo 

também que questões relacionadas a estilos de fonte e maneiras de se destacar palavras ou 

frases em um texto são de extrema importância para criar uma página harmônica e bem 

diagramada e, portanto, devem ser levadas em conta pelo designer de materiais didáticos no 

momento de elaboração de um material.  

Outro ponto que considero de extrema importância quando se trata de um material 

didático legível e harmônico se refere ao tamanho da fonte empregada na sua composição. Ao 

discorrer sobre a definição do tamanho da letra na elaboração de uma página, Ribeiro 

(1987:68-69) afirma que existe uma dimensão perfeita para cada texto, que, por sua vez, 

depende do tamanho da página. Assim como o autor, creio que fontes pequenas demais 

tornam a leitura fatigante e desencorajam o leitor; letras exageradamente grandes, por outro 

lado, provocam-lhe uma espécie de mal estar. Dessa maneira, um título deve ser composto em 

                                                 
16 Erbolato (1981:16) define versaletes como “letras de igual formato das maiúsculas, porém da mesma altura 
que as minúsculas”, como no caso da palavra “versalete”, destacada no texto.    
17 Trecho do conto “Uns braços”, de Machado de Assis (2002:131).  
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D. Severina não acabava de crer que fizesse 
aquilo; parece que embrulhara os seus desejos 
na ideia de que era uma criança namorada que 
ali estava sem consciência nem imputação; e, 
meia mãe, meia amiga, inclinara-se e beijara-o. 
 
 

D. Severina não acabava de crer que fizesse 
aquilo; parece que embrulhara os seus desejos 
na ideia de que era uma criança namorada que 
ali estava sem consciência nem imputação; e, 
meia mãe, meia amiga, inclinara-se e beijara-o. 

 

caracteres suficientemente grandes para chamar a atenção do leitor e, ao mesmo tempo, 

pequenos para que sejam lidos sem esforço. Já o corpo do texto, de acordo com Ribeiro 

(1987:68-69), deve ser composto por caracteres grandes o bastante para que sejam legíveis, 

geralmente de tamanho 8 ou 10, como ilustram as Figuras 1.10 e 1.11 a seguir:   

 

                         
                                    
 
 
 
 

          
         Figura 1.10: Fonte em tamanho 8 
                                                                                             Figura 1.11: Fonte em tamanho 10 

 

Ellis e Ellis (1987:92), entretanto, chamam atenção para um fato importante ao afirmar 

que se deve manter certa uniformidade na página, empregando, na sua composição, fontes de 

tamanhos semelhantes e evitando destacar, por exemplo, um título ou uma palavra em letras 

enormes e, ao mesmo tempo, utilizar no corpo do texto letras muito pequenas. Já Ribeiro 

(1987:56) afirma que o tamanho dos tipos utilizados em um texto deve estar relacionado com 

a superfície que o texto ocupa, ou seja, em harmonia e contraste com os espaços destinados 

aos espaços em branco e às margens.  

Conforme pode ser visto nas argumentações apresentadas pelos autores aqui 

abordados, uma fonte de tamanho adequado e proporcional pode contribuir significativamente 

para a legibilidade de um texto – motivo pelo qual considero esse aspecto mais um recurso 

essencial na elaboração de um material didático harmônico, legível e agradável aos olhos do 

leitor-aprendiz. 

Ao discutir a respeito da diagramação de uma página impressa, Araújo (1986:300) 

ainda destaca que todos os sistemas de escrita, sejam eles representados por meio de signos 

hieroglíficos ou alfabetos, buscam, de fato, além da vital e indispensável comunicação, uma 

espécie de harmonia visual do espaço. Para o autor, essa harmonia se reflete no traçado de 

cada um dos caracteres, onde são levados em conta não somente aspectos como a forma, o 

tamanho e a espessura das letras, mas também o espacejamento e o entrelinhamento.   

De acordo com Lupton, (2006:67), o espacejamento, ou seja, o ajuste do espaço global 

entre as letras, tornou-se crucial para a escrita alfabética, pois, ao contrário do que acontece 

com a linguagem falada, que é percebida como um fluxo contínuo e sem vazios audíveis, na 

escrita as palavras precisam ser separadas para que sejam inteligíveis como unidades distintas. 

A autora ainda argumenta que o designer gráfico pode criar um campo visual mais arejado ao 
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espacejar levemente um corpo de texto. Na sua descrição, existem quatro tipos de arranjos das 

colunas de um texto, chamados de alinhamento, que são exemplificados e descritos no Quadro 

1.3 a seguir: 

 

Tipos de alinhamento e 
suas características 

Exemplos  Uso mais frequente Vantagens Desvantagens  

 
ALINHAMENTO 
JUSTIFICADO 

 
As margens esquerda e 
direita são regulares. 

D. Severina não acabava 
de crer que fizesse aquilo; 
parece que embrulhara os 
seus desejos na ideia de 
que era uma criança 
namorada que ali estava 
sem consciência nem 
imputação; e, meia mãe, 
meia amiga, inclinara-se e 
beijara-o.  

É muito utilizado em 
jornais e livros de 
textos longos. É a 
norma desde a invenção 
dos tipos móveis, 
possibilitando a criação 
de páginas com colunas 
de bordas retas. 

Uso eficiente do 
espaço e produção 
de uma forma 
limpa na página.  

Vazios podem 
aparecer quando o 
comprimento da 
linha é muito curto 
em relação ao 
tamanho do tipo ou 
quando as palavras 
selecionadas são 
longas demais.  

 
ALINHAMENTO  

À ESQUERDA 
 
A margem esquerda é 
dura e a direita é suave. 
 
 

D. Severina não acabava 
de crer que fizesse aquilo; 
parece que embrulhara os 
seus desejos na ideia de 
que era uma criança 
namorada que ali estava 
sem consciência nem 
imputação; e, meia mãe, 
meia amiga, inclinara-se e 
beijara-o. 

Raramente usado antes 
do século XX, é 
empregado quando se 
quer respeitar o fluxo 
orgânico da linguagem 
e evitar o 
espacejamento irregular 
do texto justificado.   

Grandes buracos 
nunca aparecem 
nas linhas de texto. 
Também ostenta 
uma agradável 
inconstância, sem 
linhas muito longas 
ou curtas. 

Ao invés de 
parecer aleatório, 
pode produzir 
formas estranhas à 
direita, como, por 
exemplo, cunhas, 
luas ou trampolins.  

 
ALINHAMENTO 

À DIREITA 
 
A margem direita é 
dura e a esquerda é 
suave. 

D. Severina não acabava 
de crer que fizesse aquilo; 
parece que embrulhara os 

seus desejos na ideia de 
que era uma criança 

namorada que ali estava 
sem consciência nem 

imputação; e, meia mãe, 
meia amiga, inclinara-se e 

beijara-o. 

Como uma variante do 
alinhamento à 
esquerda, mais familiar, 
é utilizado para 
produzir notas 
marginais, barras 
laterais, citações e 
outras passagens que 
comentam o texto ou a 
imagem principal.  

Boa utilização em 
textos pequenos, 
pois pode sugerir 
boa atração entre 
bocados de 
informação.   

É difícil de ler, 
pois força o olho 
do leitor a achar 
uma nova posição 
no início de cada 
linha.  

 
ALINHAMENTO 
CENTRALIZADO 

 
Linhas regulares são 
centralizadas entre as 
margens esquerda e 
direita. 

D. Severina não acabava 
de crer que fizesse aquilo; 
parece que embrulhara os 
seus desejos na ideia de 

que era uma criança 
namorada que ali estava 

sem consciência nem 
imputação; e, meia mãe, 

meia amiga, inclinara-se e 
beijara-o. 

É muito empregado em 
convites, folhas de 
rosto, certificados e 
epitáfios para dar 
ênfase a frases 
importantes ou para 
deixar um novo 
pensamento em linha 
própria. 

Clássico e formal, 
o texto 
centralizado traz 
ricas associações 
com a história e a 
tradição. 

É estático e 
convencional. Se 
empregado sem 
cuidado, pode 
parecer tedioso e 
melancólico. 

Quadro 1.3: Tipos de alinhamento de texto  
(adaptado de Lupton, 2006:84-85) 

 

Conforme afirma Lupton (2006:84-85) e pode ser visto no Quadro 1.3, cada um desses 

estilos traz qualidades estéticas e prejuízos potenciais ao layout de uma página impressa. No 

entanto, tendo como base as descrições apresentadas pela autora, considero o alinhamento à 

esquerda, utilizado no corpo do texto da unidade didática “Anúncios de emprego em inglês”, 

juntamente com o alinhamento justificado, os mais adequados para a utilização no corpo de 

um material didático, pois julgo que tais arranjos facilitem a leitura na margem esquerda do 

texto impresso. Isso não significa, porém, que os outros estilos não possam ser utilizados, 

dependendo do efeito que se quer produzir na página impressa.  



CAPÍTULO 1 – ALICERCES TEÓRICOS 

 

 83 

D. Severina não acabava de crer que fizesse 
aquilo; parece que embrulhara os seus 
desejos na ideia de que era uma criança 
namorada que ali estava sem consciência 
nem imputação; e, meia mãe, meia amiga, 
inclinara-se e beijara-o. 

 D. Severina não acabava de crer que 
fizesse aquilo; parece que embrulhara os seus 
desejos na ideia de que era uma criança 
namorada que ali estava sem consciência nem 
imputação; e, meia mãe, meia amiga, inclinara-se 
e beijara-o. 

Tendo como base esses quatro tipos de alinhamento, Erbolato (1981:59) também 

afirma que diferentes efeitos podem ser produzidos nos parágrafos para que uma página fique 

esteticamente bonita. Uma dessas composições, segundo o autor, é o sangramento, ou seja, 

deixar um espaço em branco no lado esquerdo do parágrafo. No parágrafo ordinário, chamado 

por Lupton (2006:102) de recuo e quebra de linha, a primeira linha é sangrada e a última linha 

é quebrada, como ilustra a Figura 1.12: 

 

 

 

 

 

Figura 1.12: Parágrafo ordinário ou recuo e quebra de linha 
 

Já em outro tipo de composição, chamada de recuo saliente por Lupton (2006:102) e 

parágrafo francês por Erbolato (1981:59), se deixa a primeira linha completa e se sangram as 

demais, como aparece nos enunciados da versão 2 da unidade didática “Anúncios de emprego 

em inglês” e pode ser visualizado na Figura 1.13 a seguir: 

 

 

 

 

 

Figura 1.13: Recuo saliente ou parágrafo francês 
 

Lupton (2006:102) ainda destaca que o parágrafo não ocorre na natureza e é, por sua 

vez, uma convenção inteiramente literária projetada para dividir o conteúdo textual em 

porções mais apetitosas aos leitores e aos escritores do que o fluxo indiviso do discurso 

falado. Assim, diferentes composições como essas aqui descritas criam no texto uma espécie 

de hierarquia tipográfica, capaz de organizar conteúdos ao longo do texto e ajudar o leitor-

aprendiz a se localizar em sua leitura. Ainda de acordo com outra colocação da autora,  

Os designers abrem caminho para dentro – e para fora – do fluxo de palavras quebrando o texto 
em partes e oferecendo atalhos e rotas alternativas através da massa de informação. De um 
simples recuo (que sinaliza a entrada para uma nova ideia) a um link destacado (que anuncia 
um salto para outro local), a tipografia auxilia os leitores a navegarem pela correnteza do 
conteúdo. Eles podem procurar um dado específico ou esforçar-se para processar rapidamente 
um volume de conteúdo e dele extrair elementos para uso imediato. Embora muitos livros 
vinculem o propósito da tipografia à melhoria da legibilidade da palavra escrita, uma das 
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D. Severina não acabava de crer que fizesse 
aquilo; parece que embrulhara os seus desejos 
na ideia de que era uma criança namorada que 
ali estava sem consciência nem imputação; e, 
meia mãe, meia amiga, inclinara-se e beijara-o. 

 

D. Severina não acabava de crer que fizesse 

aquilo; parece que embrulhara os seus desejos 

na ideia de que era uma criança namorada que 

ali estava sem consciência nem imputação; e, 

meia mãe, meia amiga, inclinara-se e beijara-o. 

funções mais refinadas do design é de fato ajudar os leitores a não precisar ler (Lupton, 
2006:63) 

18
.  

 

Outro ponto que considero de extrema importância na diagramação de um texto 

impresso em um material didático é o entrelinhamento, ou, como define Lupton (2006:83), “a 

distância da linha de base de uma linha tipográfica para outra”. De acordo com a autora, 

embora existam diferentes tipos de entrelinhamentos, o padrão de entrelinha utilizada na 

maior parte dos textos e na unidade didática “Anúncios de emprego em inglês” é um pouco 

maior do que a altura maiúscula da fonte, como pode ser visualizado na Figura 1.14: 

 

 

 

 

 

Figura 1.14: Entrelinhamento com espaço simples 
 

Conforme pode ser visto na Figura 1.14, esse tipo de entrelinhamento torna o texto 

bem distribuído e legível – características que considero essenciais em um material didático 

bem diagramado. Um designer, entretanto, pode produzir alguns efeitos visuais aumentando a 

expansão da entrelinha. Com esse recurso, Lupton (2006:83) afirma que o bloco de texto 

passa a ser visto com linhas nitidamente separadas, o que torna a sua cor mais leve e aberta, 

como mostra a Figura 1.15: 

 

 

 

 
 

 

 Figura 1.15: Entrelinhamento com espaço duplo  
 

No entanto, concordo com a autora quando ela afirma que se deve ter cuidado especial 

com esse recurso na elaboração de um texto escrito, já que, como pode ser visualizado na 

Figura 1.16, a seguir, aumentar demais a distância entre as linhas faz com que elas se tornem 

elementos lineares e independentes, deixando de ser partes de uma textura geral: 

 

                                                 
18 Grifos da autora.  
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D. Severina não acabava de crer que fizesse 

aquilo; parece que embrulhara os seus desejos 

na ideia de que era uma criança namorada que 

ali estava sem consciência nem imputação; e, 

meia mãe, meia amiga, inclinara-se e beijara-o. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.16: Entrelinhamento com espaços múltiplos 
 

Ribeiro (1987:172), por fim, faz a seguinte afirmação: 

Os elementos devem ser combinados com um sentido de ordem e unidade e de forma que cada 
um seja parte integrante do todo. (...) É comum a ideia de que não é possível definir o que é 
uma boa ou má proporção, e que só é juiz o olho, porque este é quem determina o que agrada; e 
também que a proporção não pode ser fixada com ajuda matemática. (....) Sabendo o que 
agrada aos olhos, que é por instinto um grande receptivo das formas naturais, será possível 
dispor proporcionalmente os elementos.  

 

Da mesma forma que o autor, entendo que não há regra fixa quando se pensa no layout 

mais adequado de um texto, ou seja, bom senso e noções estéticas, muitas vezes, podem ser 

mais valiosos quando se tem em mente questões dessa natureza. Hurlburt (1986:106) 

apresenta argumento semelhante e afirma que não há dúvidas quanto à importância da 

legibilidade para a mensagem escrita. Por esse motivo, em sua opinião, a melhor solução é 

projetar um material impresso de tal maneira que ele seja convidativo e consiga despertar o 

interesse pela leitura. Ribeiro (1987:405) afirma que as páginas impressas de uma publicação 

devem ter em seu conjunto uma disposição funcional e estética, ou seja, cada página deve ter 

uma solução própria, mas, no todo, o material impresso deve ter uma sequência homogênea, 

harmônica e com o mesmo ritmo.  

 Na visão de Silva (1985:120), a fim de tornar um texto harmônico e plasticamente 

bonito, o mesmo cuidado dispensado na escolha e manipulação dos elementos tipográficos 

deve ser tido também com suas fotos e ilustrações, que devem condizer e integrar-se ao texto 

da composição gráfica. Com isso, Ribeiro (1987:345) afirma que se obtém a necessária 

harmonia do conjunto texto-ilustração, o que ajuda o leitor-aprendiz a compreender a 

mensagem, aumentando-lhe o interesse pela leitura. Para o autor, entretanto, não se deve 

confundir ilustração e decoração. Uma revista ou um livro ilustrado, por exemplo, é aquele 

que contém imagens que se integram ao seu texto. Já um livro decorado é aquele onde o texto 

é acrescido de elementos decorativos, como letras ornadas, filetes e florões.  
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 De acordo com a descrição de Silva (1985:32), os principais elementos do trabalho 

gráfico são o preto do impresso e o branco do suporte. Como preto, entende-se tudo aquilo 

que é representado pelas impressões, não havendo qualquer distinção entre as cores; já o 

branco é constituído pelos espaços do arranjo tipográfico, como pode ser visualizado na 

Figura 1.17, a seguir, que exemplifica uma composição em preto sobre o branco, empregada 

nas páginas da unidade didática “Anúncios de emprego em inglês”: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1.17: Composição em preto sobre branco 

 

  Silva (1985:32) afirma que o designer também pode compor figuras invertidas, como 

pode ser visualizado na a figura 1.18, que exemplifica uma composição em branco sobre o 

preto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.18: Composição em branco sobre preto 

 
 Tendo como base essas descrições, concordo com Silva (1985:32) quando o autor 

afirma que atenção especial deve ser dada a essas combinações, pois o branco é capaz de 

exprimir um efeito positivo; o preto, por outro lado, exprime efeito negativo. Além disso, 

Tomlinson (1998:7) argumenta que o uso de figuras e muitos espaços em branco tornam um 

material didático atrativo. Por esses motivos, considero que a composição em preto sobre o 

branco, como aquela exemplificada na Figura 1.17, seja mais adequada para ser empregada 
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em um material didático, já que o uso excessivo do preto pode tornar as páginas “pesadas” aos 

olhos do aprendiz. Isso não significa, porém, que a composição em branco sobre o preto não 

possa ser empregada em materiais didáticos, dependendo do efeito que se quer criar na 

página.  

 Ribeiro (1987:231) também coloca que a moderna concepção gráfica elimina ao 

máximo o uso excessivo de elementos decorativos como fios, vinhetas e florões, dando 

preferência ao emprego de grandes áreas brancas para valorização das partes impressas, o que 

pode tornar a aparência do impresso mais agradável. Dessa maneira, vejo que um dos pontos 

mais relevantes na elaboração de um material didático é a utilização adequada das impressões 

e dos espaços em branco, já que esses elementos podem colaborar significativamente para a 

boa visualização de uma página impressa, tornando-a mais harmoniosa, bonita e convidativa à 

leitura.  

 Silva (1985:120) também apresenta argumento do qual compartilho e afirma que as 

ilustrações ou fotos que completam ou representam o arranjo visual gráfico de uma página 

impressa devem ser utilizadas de forma eficiente pelo diagramador, cuja tarefa é projetá-las 

dentro das dimensões exatas dos espaços determinados da página. Em outras palavras, uma 

figura deve ser proporcional ao tamanho da página e não de um tamanho exagerado ou muito 

pequeno. De acordo com o autor, além de embelezarem plasticamente devido às suas 

características imagéticas, as fotos ou ilustrações carregam também toda a carga emocional e 

informativa de uma ação ou fato qualquer, o que, muitas vezes, dispensa outro tipo de 

informação complementar, seja ela através do título, de um texto ou de uma legenda.  

 Ao descrever a maneira pela qual as ilustrações e os textos são dispostos ao longo das 

páginas de um impresso, Ribeiro (1987:172) afirma que esses elementos podem ser 

distribuídos de duas maneiras diferentes, que são determinadas por um traço vertical 

imaginário no centro da página.  

 No primeiro tipo de composição, chamada pelo autor de formal ou simétrica, e 

ilustrado na Figura 1.19, desenhos, fotos e textos são distribuídos simetricamente na página, 

em uma espécie de composição espelhada, como o próprio nome diz; já em uma composição 

informal ou assimétrica, assim como acontece ao longo da unidade didática “Anúncios de 

emprego em inglês”, tais elementos são distribuídos aleatoriamente, conforme pode ser 

visualizado na Figura 1.20: 
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 Ribeiro (1987:172) alerta que cuidado especial deve ser tido com esses arranjos, pois 

uma composição simétrica é estática e não desperta o interesse pela leitura. Já uma página 

composta assimetricamente, por ser mais dinâmica e possibilitar maior variedade no arranjo 

das ilustrações, pode despertar maior interesse do leitor – o que talvez torne esse tipo de 

arranjo mais adequado na composição das páginas de um material didático.  

 Ao discutir questões relacionadas ao emprego de fotos e figuras em materiais 

didáticos, Ellis e Ellis (1987:93) afirmam que as ilustrações constituem um meio eficiente de 

ilustrar determinado vocabulário, definir, contextualizar ou consolidar algo abordado nos 

textos. No entanto, assim como os autores, entendo que as ilustrações não devem substituir o 

texto em si e nem mesmo serem utilizadas para complementar um texto de qualidade 

duvidosa, especialmente quando se trata de um material para o ensino de uma língua. Elas 

devem, de fato, estar associadas a um texto de boa qualidade e complementar a mensagem por 

ele transmitida.  

 Além dos aspectos até então abordados, Ellis e Ellis (1987:93) afirmam que a cor 

surge como outro recurso cada vez mais comum em materiais didáticos, tanto para adultos 

como para crianças. De acordo com os autores, entretanto, esse recurso, assim como outros já 

abordados, deve ser utilizado com cuidado, pois o uso da cor realmente atrai a atenção do 

leitor-aprendiz, mas também pode realçar tanto aspectos positivos como negativos do 

material. Por esse motivo, Ellis e Ellis (1987:93) acrescentam que a cor nem sempre é 

Figura 1.19: Página em composição 
formal ou simétrica 

 

Figura 1.20: Página em composição 
informal ou assimétrica 
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necessária em um material didático e deve ser utilizada para complementar ou destacar algo 

do texto, não simplesmente para distrair o leitor-aprendiz.  

 Ribeiro (1987:172) ainda faz uma colocação a meu ver importante ao alertar para o 

fato de que a simplicidade é um fator essencial de um bom layout, ou seja, a utilização 

exagerada de componentes como figuras, cores e variações de fontes, por exemplo, provoca 

no leitor – no caso deste estudo, o aluno – um maior esforço visual. Como consequência, a 

captação visual do conteúdo torna-se mais difícil. Por isso, o autor sugere que se estude o 

material, procurando “simplificá-lo, reduzindo o número de elementos, combinando e 

relacionando unidades, reduzindo-o oticamente e facilitando o exame coletivo”. Dessa 

maneira, obtém-se um material com mais ordem, menos manchas e, consequentemente, mais 

capaz de concentrar a atenção do leitor-aprendiz. Aqui se percebe, mais uma vez, que o bom 

senso e a percepção estética são fatores determinantes para a elaboração de um material 

didático bem diagramado.   

 Ellis e Ellis (1987:94), por fim, fazem a seguinte colocação: 

Accessible material will have a clear reading path, possess obvious quality of production both 
in text presentation and layout, and in choice and use of visual report, and will – in the event of 
the pedagogical approach being equally acceptable – therefore be both reader friendly and 
teacher friendly. 

 

 Conforme havia afirmado anteriormente, ainda que investigações relacionadas à 

diagramação e tipografia não sejam centrais em um trabalho na área de Linguística Aplicada, 

como é o caso deste estudo, acredito que questões relativas ao aspecto visual de um material 

didático devam ser levadas em conta quando se elaboram esses materiais.  

 Para finalizar, baseio-me nos argumentos até aqui apresentados e nos resultados de 

Nogueira (2005) para afirmar que questões relacionadas ao aspecto visual de materiais 

impressos também devem ser consideradas por um designer de materiais didáticos, 

especialmente o professor que prepara suas próprias atividades, como é o caso da professora-

pesquisadora deste estudo. Para isso, considero de extrema importância que os processos de 

produção e avaliação do layout sejam orientados por critérios, já que eles podem sistematizar 

e nortear esse processo. No entanto, conforme descrito anteriormente, noto uma carência de 

trabalhos em Linguística Aplicada que tenham como objetivo analisar e avaliar o aspecto 

visual de materiais didáticos. Por esse motivo, apoio-me em minha experiência como designer 

e nos argumentos sobre diagramação e tipografia de textos aqui discutidos e apresento uma 

lista para a avaliação do layout desses materiais no Quadro 1.4: 

 



CAPÍTULO 1 – ALICERCES TEÓRICOS 

 

 90 

Critérios para avaliação do layout de materiais didáticos Exemplos 
 
 
1. Que tipo(s) de fonte é(são) utilizado(s) nos textos do 

material?  

• Redonda/comum? 
• Negrito? 
• Itálica/cursiva? 
• Com/sem serifas? 
• Outro(s) tipo(s)? 

 
 
 
2. Que recurso(s) é(são) utilizado(s) para  destacar 

títulos, palavras, frases e/ou parágrafos no corpo do 
texto? 

 

• Negrito?  
• Itálico? 
• Versalete? 
• Sublinhado? 
• Mudanças de cor? 
• Sombreamento? 
• Outra(s) fonte(s)? 
• Entrefiletes/bordas? 
• Outro(s) recurso(s)? 

 
3. Que tamanho(s) de fonte é(são) utilizado(s) nos 

textos do material?  

• Pequeno? 
• Médio?  
• Grande? 

 
4. Que tipo(s) de alinhamento é(são) adotado(s) no 

corpo do texto do material? 
 

• Justificado? 
• À esquerda?  
• À direita? 
• Centralizado? 
• Outro(s) tipo(s)? 

5. Que recurso(s) de alinhamento é(são) utilizado(s) 
para destacar parágrafos no corpo do texto? 

• Parágrafo ordinário/recuo e quebra de linha? 
• Recuo saliente/parágrafo francês? 
• Outro(s) recurso(s)? 

6. Que tipo(s) de entrelinhamento é(são) utilizado(s) no 
corpo do texto do material? 

• Simples? 
• Duplo?  
• Outro(s) tipo(s)?  

 
7. Como são compostos os espaços para responder as 

atividades ao longo do material? 

• Com traço contínuo? 
• Pontilhados? 
• Outro(s) tipo(s)? 
• Há espaço para responder as atividades ao longo 

do material? 
8. Que tipo(s) de entrelinhamento é(são) utilizado(s) 

nos espaços para responder as atividades ao longo do 
material? 

• Simples? 
• Duplo?  
• Outro(s) tipo(s)?  

9. Que recurso(s) é(são) utilizado(s) para ilustrar o 
material? 

• Fotos/desenhos coloridos? 
• Fotos/desenhos em preto e branco? 
• Outro(s) recurso(s)? 

 
10. Que recurso(s) é(são) utilizado(s) para decorar o 

material? 

• Letras ornadas? 
• Florões?  
• Balões? 
• Bordas? 
• Outro(s) recurso(s)? 

11. Como são compostas as páginas ao longo do 
material?  

• Preto sobre o branco? 
• Branco sobre o preto? 
• Uma combinação de ambas as composições? 

12. Como são dispostos os textos e as ilustrações nas 
páginas do material? 

• Simetricamente? 
• Assimetricamente? 
• Uma combinação de ambas as disposições? 

13. De que maneira as ilustrações são utilizadas ao longo 
do material? 

• Para complementar e/ou destacar algo do texto? 
• Para distrair o leitor-aprendiz?  
• Em uma combinação de ambas as maneiras? 

 
14. De que maneira a cor é utilizada ao longo do 

material? 

• Para complementar e/ou destacar algo do texto? 
• Para distrair o leitor-aprendiz?  
• Em uma combinação de ambas as maneiras? 
• Há o uso de cor no material? 

Quadro 1.4: Critérios para avaliação do layout de materiais didáticos  
(com base em Silva, 1985; Araújo, 1986; Hurlburt, 1986; Ribeiro, 1987; Camara, 2005 e Lupton, 2006)  
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 É importante lembrar que, embora o objetivo deste trabalho não seja propriamente 

avaliar aspectos visuais de um material, os critérios apresentados no Quadro 1.4 são utilizados 

para descrever e analisar o layout da versão 2 da didática “Anúncios de emprego em inglês”. 

Por fim, as questões e os critérios abordados e discutidos neste estudo não devem ser vistos 

como regras sobre a maneira pela qual um material didático deve ser diagramado, mas como 

meras sugestões de como organizá-lo de um modo mais adequado. Vejo, ainda, que as 

considerações aqui apresentadas são válidas não só para materiais preparados pelo próprio 

professor, como é o caso da unidade didática “Anúncios de emprego em inglês”, mas também 

no caso de materiais publicados pelas editoras.    

 Levando em conta todos os aspectos aqui apresentados, vejo que um material 

harmônico e bem diagramado não só é capaz de atrair a atenção do leitor-aluno, conforme 

afirma Silva (1985:44), como também pode auxiliar os aprendizes a “navegarem pela 

correnteza do conteúdo”, como sugere Lupton (2006:63), orientando-lhe qual caminho seguir 

pelo material. Dessa maneira, acredito que aspectos relacionados à diagramação e tipografia 

devem ser levados em conta por um designer de materiais didáticos, especialmente quando se 

trata do aprendizado de um língua estrangeira, já que o layout de um material didático pode 

contribuir significativamente para sua aprendizagem.  

Por fim, concordo com Ramos (2009) quando a autora afirma que discutir o papel, o 

uso e as potencialidades de um material didático é primordial, já que esse é um tópico 

diretamente relacionado aos papéis que o professor precisa exercer em sua vida profissional. 

Ainda de acordo com a autora,  

Dar condições para que ele [o professor] possa fazer um trabalho avaliativo é contribuir para a 
construção de uma identidade profissional transformadora, uma vez que possibilita ao 
professor refletir, fazer uma confrontação de sua própria ação e oportunizar a reconstrução de 
si mesmo e de sua própria ação. Em suma, é possibilitar o desenvolvimento de sua autonomia e 
aquisição de um novo posicionamento em relação ao seu universo profissional e pessoal. 
(Ramos, 2009:195) 

  

 Neste momento, encerro os alicerces teóricos norteadores desta pesquisa e passo a 

descrever como ela foi conduzida. Assim, no próximo capítulo apresento a abordagem 

metodológica adotada neste estudo e descrevo em detalhes o seu processo de condução.  
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

 Neste capítulo, discorro sobre a metodologia adotada na condução deste estudo. 

Inicialmente, apresento sua abordagem metodológica para, em seguida, descrever o contexto 

de produção da versão 2 do material e condução da pesquisa. Por fim, descrevo os 

instrumentos utilizados para a coleta de dados e os procedimentos de análise deste trabalho.  

 

2.1 A ABORDAGEM METODOLÓGICA  
 

 Na visão de Denzin e Lincoln (1998:23), as experiências pessoais do pesquisador 

passam a ter papel fundamental na realização de uma pesquisa qualitativa, como é o exemplo 

deste estudo. Por trás da discussão das bases teóricas e da análise dos dados, algumas das 

fases desenvolvidas na condução de um estudo qualitativo, situa-se o pesquisador com a sua 

biografia, que incorpora toda a sua história de vida sob um ponto de vista bem específico na 

condução do estudo. Levando em conta o posicionamento do investigador na pesquisa em 

educação, Lüdke e André (1988:3) fazem a seguinte afirmação:  

É igualmente importante lembrar que, como atividade humana e social, a pesquisa traz consigo, 
inevitavelmente, a carga de valores, preferências, interesses e princípios que orientam o 
pesquisador. Claro está que o pesquisador, como membro de um determinado tempo e de uma 
específica sociedade, irá refletir em seu trabalho de pesquisa os valores, os princípios 
considerados importantes naquela sociedade, naquela época. Assim, sua visão de mundo, os 
pontos de partida, os fundamentos para a compreensão e explicação desse mundo irão 
influenciar a maneira como ele propõe suas pesquisas ou, em outras palavras, os pressupostos 
que orientam seu pensamento vão também nortear sua abordagem de pesquisa.  

  

 Dentre as diferentes abordagens possíveis na condução de uma pesquisa qualitativa, 

situam-se, por exemplo, o estudo de caso, a pesquisa-ação e a pesquisa etnográfica. Na 

condução deste trabalho, opto pela metodologia de estudo de caso, que passo a descrever mais 

detalhadamente a seguir.  

 Ao descrever o estudo de caso como forma de pesquisa, Yin (1994:32) afirma que esse 

tipo de estudo é uma investigação empírica que examina um fenômeno contemporâneo dentro 

de seu contexto na vida real. Posição semelhante é defendida por Cohen e Manion 

(1994:106), que afirmam que, nesse tipo de estudo, o pesquisador pode observar as 

características de uma criança, de uma sala de aula ou até mesmo de um grupo de pessoas em 

uma determinada comunidade. Na opinião de Stake (1998:95), essa observação é vista como 
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uma experiência social e, através dela, o conhecimento é socialmente construído e o 

pesquisador pode ajudar os aprendizes na construção do conhecimento.  

 Para Yin (1994:33), um estudo de caso pode incluir evidências quantitativas e esse 

tipo de investigação se dá em um contexto único em que, muitas vezes, o pesquisador se 

beneficia do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a 

análise de dados, como é o caso deste trabalho. Johnson (1992:76) ainda acrescenta que, 

mesmo guiado pelas perguntas de pesquisa, o pesquisador pode optar por investigar nesse tipo 

de estudo somente os aspectos do meio ambiente que sejam mais relevantes para seu trabalho. 

Dessa maneira, segundo a autora, um estudo de caso geralmente é chamado de naturalístico, 

já que ele não é feito em um laboratório, mas sim no meio em que ocorre. Ainda de acordo 

com Johnson (1992:83), esse tipo de estudo pode ser longitudinal, já que, muitas vezes, é feito 

em um período mais longo de tempo, que pode durar semanas, como é o caso deste estudo, ou 

até mesmo meses e anos.  

 Yin (1994:25) afirma que questões do tipo “por que” e “como” são mais explanatórias 

e geralmente levam ao uso de estudo de casos, pesquisas históricas e experimentos como 

estratégias de pesquisa escolhidas. De acordo com o autor, isso se deve ao fato de que tais 

questões lidam com ligações operacionais que necessitam ser tratadas ao longo do tempo, em 

vez de serem encaradas como meras repetições ou incidências. Para Johnson (1992:84), um 

aspecto essencial em um estudo de caso é que, nele, o foco de pesquisa pode ser um 

estudante, um professor ou até mesmo um programa de ensino. O objetivo desse tipo de 

estudo, na visão da autora, é tentar compreender a natureza dinâmica do fenômeno estudado e 

sua complexidade a fim de descobrir conexões entre experiências, comportamentos e aspectos 

relevantes do contexto estudado.  

 Ao optar pelo estudo de caso como forma de pesquisa, acredito que tal escolha tenha 

sido condizente com os argumentos apresentados pelos autores aqui abordados, pois pude, 

neste estudo, apoiar-me em proposições teóricas para reconstruir um material didático e, 

posteriormente, centrar-me no desenvolvimento de um grupo de alunos no aprendizado de 

uma língua estrangeira no contexto em que eu trabalho.  

 Após ter exposto a abordagem metodológica adotada neste estudo, apresento, a seguir, 

uma descrição detalhada do contexto em que a unidade foi produzida e no qual este estudo foi 

conduzido.  
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2.2 O CONTEXTO DE PRODUÇÃO DO MATERIAL E CONDUÇÃO 
DA PESQUISA 
 

 Nesta seção do capítulo de metodologia, apresento o contexto no qual a versão 2 

(anexo 1) da unidade didática “Anúncios de emprego em inglês” foi produzida e este estudo 

foi conduzido. Inicialmente, descrevo seu macrocontexto, ou seja, a escola na qual o estudo 

foi realizado. A seguir, apresento a turma focal e os participantes deste estudo, microcontexto 

da pesquisa. Em seguida, apresento a estrutura desse material didático. Por fim, exponho os 

procedimentos de coleta de dados e análise deste estudo.  

 

2.2.1 A ESCOLA 
 

 Este estudo foi realizado em uma escola estadual de um bairro da periferia de 

Guarulhos, uma região diversificada na qual se sobressai a população de baixa renda familiar. 

Grande parte das moradias desse bairro é composta de casas ou barracos construídos em 

terrenos clandestinos e muitos de seus moradores, especialmente os adolescentes, têm 

problemas com drogas, pois o bairro é um dos mais conhecidos pontos de tráfico da cidade.  

Essa escola foi inaugurada em 1998 e atende à grande maioria dos moradores da 

região e bairros vizinhos, já que é uma das poucas do local que oferece tanto o Ensino 

Fundamental de 5ª a 8ª séries como o Ensino Médio. A escola tem por volta de 2000 alunos 

matriculados, distribuídos em três turnos: manhã, tarde e noite, sendo que, desse total, 

aproximadamente 600 alunos frequentam o Ensino Médio no período noturno. Suas 

instalações da escola são razoavelmente boas: quinze salas de aula, uma sala de informática, 

uma biblioteca, uma cantina e uma sala de vídeo, distribuídas no térreo e em dois andares, 

além de uma quadra coberta. A sala de informática, entretanto, não é utilizada com frequência 

pelos professores, já que seus computadores quase sempre precisam de manutenção. A 

biblioteca permanece aberta durante a semana, somente nos períodos da manhã e tarde. Como 

não há no bairro pontos de lazer para os jovens, a quadra da escola é frequentemente utilizada 

pela comunidade nos finais de semana para a realização de jogos e campeonatos esportivos.  

 A escola também conta com dois coordenadores pedagógicos, uma diretora e duas 

vice-diretoras, que não são efetivos em seus cargos. No período noturno, uma das vice-

diretoras e o coordenador costumam andar entre os corredores e conversar com os alunos. 

Nesse período de aulas, costuma haver rigidez no que diz respeito à disciplina: os alunos não 

devem circular entre os corredores e recebem uma autorização especial dos professores caso 
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precisem sair da sala de aula. Em caso de problemas disciplinares, os pais ou responsáveis 

pelos alunos são convocados pelo coordenador e pela direção para comparecer à escola. 

Talvez por esses motivos, muitos dos professores desse período não costumam ter problemas 

de disciplina com os alunos. Os períodos da manhã e da tarde dessa escola atendem, juntos, 

trinta turmas de Ensino Fundamental de 5ª a 8ª séries. Todas as quinze turmas do período 

noturno, dentre elas, a turma participante dessa pesquisa, são de Ensino Médio.  

 Embora meu tempo de trabalho como docente na escola na qual esta pesquisa foi 

conduzida me permitisse conhecer razoavelmente bem a comunidade em que ela está inserida, 

julguei ser pertinente para este estudo conhecer mais detalhadamente o perfil dos meus 

alunos, já que esse seria o público-alvo da versão 2 da unidade didática “Anúncios de 

emprego em inglês”. Por esse motivo, no período de 19 a 30 de março de 2007, meses antes 

da coleta de dados para este estudo, um levantamento informal de necessidades foi feito com 

minhas 12 turmas de 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio do período noturno.  

 Do total de 345 alunos que participaram voluntariamente desse levantamento, 

verifiquei que menos de 10% deles cursavam ou já haviam cursado de inglês fora do currículo 

escolar. Além disso, essa análise verificou que por volta de 40% desses alunos trabalham. 

Alguns deles, por exemplo, até recebem uma autorização especial da diretoria da escola para 

que possam entrar na segunda aula, pois vêm para a escola diretamente do serviço e não têm 

tempo de chegar no horário previsto, que é às 19 horas. É interessante notar que, embora mais 

da metade do total de alunos ainda não esteja inserida no mercado de trabalho, por volta de 

67% deles acreditam que o inglês seja importante para que consigam arrumar um bom 

emprego no futuro ou até mesmo conseguir um emprego melhor atualmente.  

 Também é importante observar que o estudo anterior (Nogueira, 2005) foi conduzido 

na mesma escola na qual foi feita esta pesquisa. Embora este e aquele estudo tenham sido 

realizados em épocas distintas e tenham tido como participantes alunos de turmas diferentes, 

o público-alvo para o qual a versão 2 da unidade didática “Anúncios de emprego em inglês” 

foi elaborada parece ser similar ao daquele trabalho, ou seja, alunos brasileiros do Ensino 

Médio, com idade média entre 15 e 17 anos, sem necessidades específicas do uso de inglês e 

interesse por assuntos referentes ao mercado de trabalho, entre outros.  

  

 2.2.2 A TURMA FOCAL 
 

 A turma focal escolhida para esta pesquisa foi uma das turmas de 2º ano do Ensino 

Médio para a qual lecionei no ano letivo de 2007, no período noturno. A escolha dessa turma 
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como focal é justificada por três fatores. O primeiro deles é o fato de que as duas aulas de 

inglês semanais, ministradas por mim para esse grupo, com duração de 45 minutos cada, 

aconteciam no mesmo dia da semana. Dessa maneira, os dados de duas aulas ministradas em 

sequência poderiam ser coletados em um único dia de aplicação do material. O segundo 

aspecto que influenciou a escolha dessa turma foi eu já conhecer grande parte da turma, pois 

muitos haviam sido meus alunos em anos anteriores, o que talvez tenha colaborado para que 

tivesse um bom relacionamento com eles. O terceiro e último fator a influenciar nessa escolha 

é que, na época em que os dados foram coletados, eu tinha um intervalo de uma aula vaga, 

com duração de 45 minutos, após o término da aplicação das aulas semanais para essa turma – 

o que me possibilitou escrever diários reflexivos com impressões sobre a aplicação da 

unidade.  

 Essa turma contou com 31 alunos frequentes e, desse total, 29 aceitaram participar 

desta pesquisa. Apesar de ser considerada pelos professores como uma das melhores turmas 

do período noturno, alguns de seus alunos já tiveram sérios problemas disciplinares com 

alguns professores e com a direção da escola.  

 

  2.2.2.1 OS PARTICIPANTES FOCAIS 
 

Dentre os 29 alunos que participaram do processo de coleta de dados para este 

trabalho, foram selecionados como focais somente aqueles 10 alunos que estiveram presentes 

em todas as aulas de aplicação da unidade e, consequentemente, participaram de todo o 

processo de coleta de dados.  

 As informações sobre o perfil desses alunos e sobre seu futuro profissional foram 

obtidas por meio do primeiro e do último questionários (anexo 3), respondidos nos dias 7 de 

agosto e 13 de novembro de 2007. Já as informações sobre a participação e o comportamento 

dos alunos em sala de aula foram obtidas através de minha observação diária como professora 

dessa turma.  

Um ponto em comum entre esses 10 alunos é o fato de pretenderem cursar uma 

faculdade. Também é importante destacar que, embora 6 deles nunca tenham tido experiência 

no mercado de trabalho, os 10 afirmam que dominar a língua inglesa pode ajudar o indivíduo 

em sua vida profissional. Nos parágrafos a seguir, com o objetivo de apresentar o 

microcontexto desta pesquisa, descrevo mais detalhadamente cada um dos participantes. A 

fim de preservar as identidades desses alunos, seus nomes são fictícios. 
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A única menina do grupo focal chama-se Angelina, tem 16 anos e é uma das alunas 

mais participativas19 da turma. Classifica seu nível de inglês como médio e costuma 

relacionar-se bem com seus colegas de classe, especialmente seu primo, João. Afirma que fala 

inglês quando o professor solicita e que se sente à vontade falando a língua em sala de aula, 

além de estar muito interessada em aprendê-la. Embora nunca tenha trabalhado, Angelina 

acredita que o domínio da língua pode ajudar alguém em sua vida profissional, pois “o inglês 

atualmente está muito avançado em muitas áreas de trabalho”. Também afirmou que o inglês 

pode ajudá-la profissionalmente “oferecendo mais oportunidade de emprego, viajando para 

fora e até ficando uma pessoa importante”. Futuramente, pretende trabalhar na área contábil. 

 Cristiano é ajudante geral e o único aluno focal que trabalha. Embora não use o inglês 

no seu trabalho, parece ter consciência de que o fato de dominá-lo pode ajudar 

profissionalmente, já que fez a seguinte colocação: “é uma língua universal e muito forte no 

mercado de trabalho, em muitos empregos”.  Afirmou, também, que o inglês pode ajudá-lo de 

várias maneiras, porque “o mercado de trabalho precisa de pessoas qualificadas”. Tem 16 

anos e parece ser um pouco introvertido. Apesar disso, afirmou que se sente à vontade falando 

inglês durante as aulas e que fala a língua quando o professor solicita. É participativo nas 

aulas e parece relacionar-se bem com seus colegas de classe. O próprio aluno, no momento da 

coleta dos dados, classificou seu nível de inglês como muito fraco e disse que tem interesse 

em aprendê-lo. Cristiano ainda afirmou que, futuramente, pretende ser médico.  

 Gilberto tem 16 anos e, assim como Cristiano, também parece ser um pouco 

introvertido. Já trabalhou anteriormente, mas nunca sentiu necessidade de usar a língua 

inglesa no seu trabalho. Afirma que, no futuro, gostaria de trabalhar como engenheiro civil. 

Embora tenha classificado seu nível de inglês como fraco, afirmou que tem interesse em 

aprender a língua e que fala inglês quando o professor solicita. Também afirmou que se sente 

à vontade falando inglês em sala de aula. No entanto, não é muito participativo nas aulas e 

parece não se relacionar muito bem com os colegas de classe. Gilberto acredita que o domínio 

do inglês pode ajudar alguém em sua vida profissional, “porque as grandes empresas 

contratam pessoas que falam inglês”. Afirmou, ainda, que a língua poderia ajudá-lo “a ter um 

bom emprego”.  

 Hélio nunca trabalhou e também tem 16 anos. Não é muito participativo durante as 

aulas e parece ser um garoto bem popular entre os colegas de classe. Assim como Gilberto, 

considera seu inglês fraco, tem interesse em aprendê-lo e sente-se à vontade falando a língua 

                                                 
19 Considero como participativo(a) o(a) aluno(a) que se empenha em fazer as atividades e demonstra interesse 
em ampliar seus conhecimentos durante as aulas de inglês.  
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durante as aulas. Apesar disso, afirmou que não fala inglês quando o professor solicita. Sobre 

seu futuro profissional, afirmou que gostaria de ser professor de educação física. Afirma que o 

domínio da língua inglesa pode ajudar alguém profissionalmente, pois possibilita “subir de 

cargo mais fácil”.  Afirmou ainda que o inglês poderia ajudá-lo a “viajar para outros países 

com o seu emprego”.   

 Um dos alunos mais introvertidos da turma tem 19 anos e chama-se João. Não 

costuma conversar com os colegas da classe, exceto com sua prima, Angelina. Nunca 

trabalhou e afirmou que, futuramente, gostaria de ser juiz ou engenheiro. Também acredita 

que o domínio da língua inglesa pode ajudar profissionalmente, justificando sua afirmativa da 

seguinte maneira: “O inglês é uma das línguas mais faladas no mundo todo, daí a gente tem 

mais possibilidade de arrumar um emprego”.  Sobre as contribuições dessa língua para a sua 

vida profissional, fez a seguinte colocação: “Com o inglês eu tenho mais chance de arrumar 

um emprego ou viajar para fora”.  Classificou seu nível de inglês como fraco e, assim como a 

maioria dos colegas, afirmou ter interesse em aprendê-lo. Afirmou também que não se sente à 

vontade falando inglês nas aulas e atribuiu esse desconforto à frustração diante da repetição 

de um determinado erro de gramática ou de pronúncia. Talvez por esse motivo, João tenha 

afirmado que não fala inglês quando o professor solicita.  

 José já trabalhou, mas nunca teve necessidade de usar o inglês no seu trabalho. Apesar 

disso, parece acreditar que a língua pode ajudar profissionalmente, pois afirmou que “hoje as 

empresas preferem gente que fala inglês”. Afirmou, ainda, que o domínio do inglês poderia 

ajudá-lo a “conseguir um emprego melhor”. É pouco participativo durante as aulas e parece 

relacionar-se bem com os colegas de classe, especialmente aqueles que se sentam próximos a 

ele. Afirma que se sente à vontade falando inglês durante as aulas, fala a língua quando o 

professor solicita e tem interesse em aprendê-la. Classifica seu nível de inglês como médio e 

tem 16 anos. Ao contrário da maioria dos colegas, afirma que ainda não tem certeza sobre 

qual profissão quer ter no futuro.  

 Considerado por muitos professores como o melhor aluno do período noturno, 

Leonardo tem 17 anos e é o mais participativo da turma. Apesar disso, afirmou que não está 

muito interessado em aprender a língua inglesa. Classificou seu nível de inglês como fraco e 

afirmou que não se sente à vontade falando a língua durante as aulas, atribuindo esse 

desconforto a dois fatores: crítica dos colegas de classe quando alguém comete um erro e 

frustração diante da repetição de um determinado erro de gramática ou de pronúncia. Apesar 

disso, afirmou que fala a língua quando o professor solicita. Leonardo nunca trabalhou e, 

assim como José, disse que ainda não tem uma opinião formada sobre seu futuro profissional. 
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Sobre o uso do inglês no mercado de trabalho, fez a seguinte afirmação: “Com o mundo 

globalizado e a importância atribuída à língua inglesa por todos os países, o fato de dominar o 

inglês pode contribuir muito.” Sobre as contribuições da língua para sua vida profissional, 

afirmou que, “dependendo da área, a empresa pode exigir o conhecimento do inglês para 

tratar de assuntos internacionais”.  

 Marcos tem 16 anos e já trabalhou anteriormente, mas nunca sentiu a necessidade de 

usar a língua inglesa no seu trabalho. É participativo nas aulas e parece relacionar-se bem com 

os colegas da turma. Classificou seu nível de inglês como médio e afirmou ter interesse em 

aprendê-lo. Apesar disso, afirmou que não se sente à vontade falando a língua em sala de aula 

devido à frustração diante da repetição de um determinado erro de pronúncia ou gramática, o 

que talvez justifique sua afirmativa de que não fala inglês em sala de aula quando o professor 

solicita. Futuramente, pretende trabalhar na área de publicidade e propaganda ou em uma 

agência de câmbio. Marcos também afirma que o domínio do inglês pode ajudar na vida 

profissional porque “o mercado está muito abrangente ao estrangeiro e há uma necessidade de 

se conhecer o inglês”. Afirmou também que a língua pode ajudá-lo “porque há uma 

necessidade de se aprender inglês e se relacionar profissionalmente com o exterior”.  

 Maurício também classificou seu nível de inglês como médio e é o único aluno da 

turma que já cursou inglês fora do currículo escolar durante o período de um ano e seis meses. 

Parece relacionar-se bem com seus colegas e é pouco participativo nas aulas. Apesar disso, 

afirmou que tem muito interesse em aprender inglês, fala a língua quando o professor solicita 

e sente-se à vontade falando-a na sala de aula. Nunca trabalhou e afirmou que, no futuro, 

pretende trabalhar na área de turismo ou ser um nutricionista. Maurício também afirma que o 

inglês pode ajudar profissionalmente, justificando sua afirmativa da seguinte maneira: “Hoje 

em dia seria quase que obrigatório ter o inglês como sua segunda língua”. Assim como os 

colegas, parece acreditar que a língua inglesa pode ajudá-lo na profissão, pois fez a seguinte 

afirmação: “tendo o inglês eu teria mais chances de arranjar um emprego”. Tem 16 anos.   

 Assim como a maioria dos alunos da turma, Renato tem 16 anos. É participativo 

durante as aulas e parece relacionar-se bem com seus colegas. Acredita que o domínio do 

inglês pode ajudar alguém em sua vida profissional, pois “hoje as empresas preferem gente 

que fala inglês”. Afirmou, ainda, que a língua poderia ajudá-lo “para ter relações profissionais 

com pessoas de outros países”. Parece ser um pouco introvertido, mas afirma que fala inglês 

quando o professor solicita e sente-se à vontade falando a língua durante as aulas. Também 

classifica seu nível de inglês como médio e relata estar interessado em aprendê-lo. Nunca 

trabalhou e afirma que, futuramente, gostaria de ser técnico de futebol.  
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 2.2.3 A PROFESSORA-DESIGNER-PESQUISADORA 
 

 Esta pesquisa foi conduzida por mim, professora e designer da unidade didática aqui 

apresentada. Portanto, torna-se importante entender meu papel como professora-designer-

pesquisadora por trás do estudo, já que, como afirmam Lüdke e André (1988:3), a visão de 

mundo do pesquisador, juntamente com os pressupostos que orientam seu pensamento, 

norteiam também a sua abordagem de pesquisa.  

 Sou graduada em Letras pelas Faculdades Integradas de Guarulhos e mestra em 

Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (LAEL – PUC-SP). Além disso, sou professora da rede pública de ensino do Estado de 

São Paulo desde 1994, ano em que me graduei, e trabalho na escola onde realizei este estudo 

desde 2001. Em 2004, efetivei-me como professora de inglês nessa unidade e, ao longo dos 

anos de trabalho nessa escola, venho lecionando essa língua principalmente no Ensino Médio 

do período noturno. Assim, muitas das observações sobre o perfil dos alunos e sobre a 

comunidade na qual a escola está inserida foram feitas com base na minha experiência como 

professora da escola pública e, mais especificamente, da escola onde foi realizada esta 

pesquisa.  

 Desde que terminei a graduação, em 1994, venho sempre buscando o aperfeiçoamento 

de minha prática pedagógica por meio da participação em eventos oferecidos para professores 

de inglês. Até 1999, entretanto, minha participação nesses cursos era esporádica e limitava-se 

aos workshops oferecidos pelas editoras, que me faziam ver que a maioria das propostas 

apresentadas nesses eventos não passava de oportunidades de divulgar e vender livros 

didáticos, além de apresentar ofertas metodológicas não muito diferentes daquelas com as 

quais havia tido contato enquanto aluna.  

 Em agosto de 1999 e nos três anos e meio que se seguiram, deu-se meu primeiro 

contato mais aprofundado com teorias de ensino-aprendizagem e de linguagem, quando 

ingressei no programa “A formação Contínua do Professor de Inglês: um Contexto para a 

Reconstrução da Prática” 20. Como reflexo da participação nesse programa, tive, pela primeira 

vez, a oportunidade de iniciar meus questionamentos críticos sobre minha prática docente.  

 Em 2002, no último módulo desse programa, ministrado por professores do LAEL, 

elaborei, em conjunto com duas colegas, a antiga versão da unidade “Anúncios de emprego 

em inglês”, tendo como base os conhecimentos teóricos adquiridos nos módulos anteriores. 

                                                 
20 O programa “A Formação Contínua do Professor de Inglês: um Contexto para a Reconstrução da Prática” será 
retomado e explicado no subitem 2.2.4 deste capítulo. Para maiores detalhes do programa, ver Celani (2003).  
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Hoje, posso dizer que minhas reflexões sobre as concepções teóricas que subjazem os 

materiais didáticos para o ensino de língua estrangeira tiveram seu início nesse programa, 

mais especificamente nesse módulo, o que me possibilitou ter uma visão mais ampla em 

relação à elaboração desses materiais. Vejo este trabalho, inclusive, como fruto de reflexões 

iniciadas nesse programa. Foi também nessa época que, ainda como aluna do curso “Reflexão 

sobre a Ação: o Professor de Inglês Aprendendo e Ensinando”, parte integrante desse 

programa, ingressei no programa de mestrado.  

 Por todo o histórico aqui exposto, vejo que minhas experiências, minha visão de 

linguagem e de ensino-aprendizagem de línguas, juntamente com meu percurso como 

professora de inglês trilhado ao longo desses anos, perpassam todo este trabalho. Portanto, 

concordo com Denzin e Lincoln (1998:23) quando os autores afirmam que as experiências 

pessoais do pesquisador têm papel fundamental na realização da pesquisa e que, por trás da 

condução do seu estudo, situa-se toda a sua história de vida, o que o faz conduzi-lo sob um 

ponto de vista bem específico.  

 A seguir, apresento uma descrição da versão 2 da unidade didática “Anúncios de 

emprego em inglês”.  

  

 2.2.4 O MATERIAL DIDÁTICO EM ESTUDO 
  

 A antiga versão da unidade didática “Anúncios de emprego em inglês”, identificada 

neste trabalho como versão 1 (anexo 4), foi aquela aplicada no estudo descrito em Nogueira 

(2005). Esse material foi originalmente produzido no programa “A formação Contínua do 

Professor de Inglês: um Contexto para a Reconstrução da Prática”, oferecido a professores de 

inglês da rede pública de ensino do Estado e do Município de São Paulo. Tal programa é 

financiado pela Associação Cultura Inglesa – São Paulo, que firmou um convênio com o 

Programa de Estudos Pós-graduados em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem da 

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

 Esse material didático aborda o gênero “anúncio de emprego” e, em sua versão 2 

(anexo 1), apresenta 9 anúncios em inglês e 2 anúncios em português, retirados de jornais e de 

uma revista. Essa versão do material é composta de 19 atividades, distribuídas em 9 páginas, 

que foram sequenciadas tendo como base a perspectiva sugerida pelos PCN-LE (Brasil, 

1998a), além de estarem apoiadas na proposta de Ramos (2004) para a aplicação de gêneros 

textuais. Assim, a unidade explora inicialmente o conhecimento de mundo dos alunos sobre o 

gênero, para, em seguida, partir para a exploração dos conhecimentos textual e sistêmico e 
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para o trabalho do gênero como um todo, que reintegra os conhecimentos adquiridos, como 

propõe Ramos (2004).  

 A segunda versão da unidade didática “Anúncios de emprego em inglês” é iniciada 

com atividades introdutórias para o desenvolvimento da fase “Apresentação” (Ramos, 2004) e 

tem o objetivo de familiarizar os alunos com o gênero proposto, explorando seu conhecimento 

de mundo sobre o assunto. Já nas atividades elaboradas para a fase de “Desenvolvimento” se 

procura explorar os conhecimentos textual e sistêmico, juntamente com o conhecimento de 

mundo adquirido nas atividades introdutórias. Por fim, na fase “Aplicação”, busca-se 

reintegrar os conhecimentos trabalhados anteriormente. Além de aparecer nos dois primeiros 

anúncios da versão 2, a língua materna aparece em outros momentos da unidade, nos quais o 

aluno deve refletir sobre como se sente ao ler os anúncios de emprego em inglês e avaliar sua 

aprendizagem ao fazer as atividades.  

 O Quadro 2.1 ilustra os objetivos, as estratégias e os conteúdos trabalhados na versão 

2 da unidade didática “Anúncios de emprego em inglês”:  

 

Objetivos, conteúdos e estratégias de leitura da 
unidade didática “Anúncios de emprego em inglês” 

Itens da unidade didática 

 
 
 
Objetivos da unidade 

• trabalhar a compreensão escrita em nível de 
compreensão geral, pontos principais e pontos 
específicos; 

• trabalhar a produção oral; 
• trabalhar a organização textual dos anúncios de 

emprego.  
Habilidades comunicativas enfocadas nas atividades • compreensão escrita; 

• produção oral. 
 
Conteúdos trabalhados em relação ao conhecimento de 
mundo e/ou conhecimento prévio  

• uso de palavras cognatas como elemento facilitador da 
aprendizagem; 

• trabalho com vocabulário familiar; 
• uso da língua materna para apresentação e 

familiarização do gênero “anúncio de emprego”.  
Conteúdos trabalhados em relação ao conhecimento 
textual 

• organização da estrutura textual dos anúncios; 
• movimentos do gênero “anúncio de emprego” em 

português e inglês. 
Conteúdos trabalhados em relação ao conhecimento 
sistêmico 

• adjetivos de personalidade; 
• sufixos que determinam profissões; 
• verbos.  

 
 
 
 
Estratégias de aprendizagem 

• uso da língua materna nos anúncios de emprego iniciais 
e nas avaliações de aprendizagem; 

• trabalho com a estrutura textual dos anúncios de 
emprego em português; 

• uso de estratégias de leitura: 
� predição; 
� seleção; 
� skimming; 
� scanning.  

Quadro 2.1: Objetivos, estratégias e conteúdos trabalhados na versão 2  
da unidade didática “Anúncios de emprego em inglês” 
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 O Quadro 2.2, por sua vez, apresenta como a versão 2 do material foi estruturada:  

 

Nº da 
atividade 

Objetivo da atividade Conhecimentos 
priorizados 

Tipo de  
trabalho 

Individual  1 Conscientizar os alunos sobre os meios para se procurar um 
emprego. 

Mundo 
Em duplas 

2a – Reconhecer tipos de anúncios de emprego e seu contexto de 
produção  

Mundo  
 

 
2 

2b – Identificar as partes de um anúncio de emprego Textual  

 
Em duplas 

3 Comparar dois anúncios em português e identificar suas 
características  

Textual  
 

Não definido 

4 Localizar as partes que compõem os dois primeiros anúncios em 
português da unidade  

Textual  
 

Não definido 

1ª avaliação – Incentivar o aluno a refletir sobre o que ele aprendeu em relação à estrutura de um anúncio de emprego.   
5a – Incentivar o aluno a refletir sobre como ele se sente ao ler um 
anúncio de emprego em inglês  

 
5 

5b – Comparar dois anúncios em português e inglês e perceber 
que ambos os textos apresentam a mesma estrutura 

 
Mundo e textual 
 

 
Individual 

6a – Identificar em um caça-palavras algumas profissões em 
inglês através de seus sufixos  

 
6 

6b – Distribuir as profissões em um quadro de acordo com seus 
sufixos 

 
Sistêmico  

 
Não definido 

7 Identificar as partes de um anúncio de emprego Textual  
 

Não definido 

8a – Identificar a função de trechos específicos de seis anúncios  8 
8b – Reconhecer nos anúncios verbos que signifiquem 
“contratar”.  

Textual e sistêmico  Em grupos 

9 Comparar e diferenciar o anúncio de uma empresa e o de uma 
agência de empregos 

Textual e sistêmico  Em duplas 

10a – Relacionar algumas profissões em inglês com suas 
traduções em português 

Não definido  
10 

10b – Investigar as estratégias utilizadas para relacionar as 
profissões em inglês e suas traduções em português  

 
Sistêmico  

Individual 

11 Conscientizar o aluno da importância de se ter conhecimento de 
informática para se ter um emprego 

Mundo  
 

Em grupos 

12a – Identificar em um anúncio o trecho que descreve o perfil do 
candidato através do uso de adjetivos 

 
12 

12b – Identificar que tipo de palavra é utilizada nos anúncios para 
descrever os candidatos  

 
Textual e sistêmico  

 
Em duplas 

13 Relacionar alguns adjetivos e suas respectivas descrições Sistêmico  Não definido 
14 Descrever a si mesmo utilizando os adjetivos da atividade anterior Sistêmico  Em duplas 
15 Descrever as características necessárias a algumas profissões 

utilizando os adjetivos dos anúncios 
Sistêmico  Em duplas 

2ª avaliação – Incentivar novamente o aluno a refletir sobre como ele se sente ao ler um anúncio de emprego em inglês  
16 Compreender pontos detalhados de quatro anúncios  Textual e sistêmico  Não definido 
17 Compreender pontos detalhados de um dos anúncios Textual  

 
Em duplas 

18 Preencher uma cruzadinha com profissões em inglês  Sistêmico  Não definido 
19a – Conversar com um colega e perguntar a ele sobre sua 
profissão 

 
19 

19b – Conversar com um colega sobre sua própria profissão ou 
sobre a profissão que gostaria de ter no futuro 

 
Sistêmico  

 
Em duplas 

3ª avaliação – Incentivar o aluno a refletir sobre o que ele aprendeu a respeito de anúncios de emprego 

Quadro 2.2: Estrutura da versão 2 da unidade didática 
  

 A fim de enriquecer os processos de coleta e análise dos dados deste estudo, foram 

elaboradas duas atividades extras com enunciados em português (anexo 5), semelhantes às 

atividades de números 13 e 18 da versão 2, estruturadas no Quadro 2.3 a seguir:  
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Nº da 
atividade 

Objetivos das atividades extras Conhecimento 
priorizado 

Tipo de  
trabalho 

1 Preencher uma cruzadinha com enunciados em português e 
profissões em inglês  

Sistêmico  Não definido 

2 Relacionar alguns adjetivos em inglês e suas respectivas 
descrições em português  

Sistêmico  Não definido 

Quadro 2.3: Estrutura das atividades extras 

  

 A versão 2 desse material foi reconstruída tendo como base os seguintes aspectos: 

• resultados do estudo conduzido em Nogueira (2005), no qual foi aplicada a versão 1 

da unidade. 

• conhecimentos teórico-práticos da professora-designer-pesquisadora sobre ensino-

aprendizagem, linguagem e diagramação de textos impressos. 

• experiência da professora-designer-pesquisadora na escola em que o estudo foi 

conduzido.  

 

 A versão 2 da unidade será apresentada mais detalhadamente adiante, no terceiro 

capítulo deste trabalho. Neste momento, descrevo os instrumentos e os procedimentos de 

coleta de dados desta pesquisa.  

 

2.3 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA  
 

 Os dados para este estudo foram coletados por meio dos seguintes instrumentos:  

• 11 questionários, que foram respondidos pelos alunos;  

• 11 diários reflexivos, feitos por mim ao término de cada aula;  

• 11 entrevistas com os alunos; 

• 10 gravações das aulas em áudio.  

 

Esses dados foram coletados durante todos os dias de aplicação da unidade didática, 

no período de 7 de agosto a 13 de novembro de 2007. A aplicação desse material foi realizada 

no prazo de 11 semanas, sendo que, em cada uma dessas semanas, foram ministradas duas 

aulas de 45 minutos de duração cada. Por esse motivo, considero como uma aula, na verdade, 

o período de 90 minutos referentes a duas aulas, já que as mesmas aconteciam em sequência.   

A seguir, explicito mais detalhadamente cada um dos instrumentos utilizados neste 

estudo e os procedimentos utilizados para a coleta.  
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2.3.1 QUESTIONÁRIOS 
 
 Para a coleta de dados deste estudo, foram elaborados 11 questionários (questionário 1 

ao 11, anexo 3). Dentre eles, somente o primeiro foi respondido nos minutos iniciais da aula, 

antes da aplicação da unidade. Todos os outros foram respondidos aproximadamente nos 

quinze minutos finais de cada aula na turma pesquisada, após a realização das atividades. 

Esses questionários foram respondidos durante o período de 7 de agosto a 13 de novembro de 

2007 e continham questões abertas, fechadas e de múltipla escolha. Suas perguntas tinham o 

objetivo de levantar dados relativos ao perfil dos alunos; à interação em sala de aula; ao uso 

da língua materna durante a aplicação do material; às dificuldades e ao aprendizado dos 

alunos ao fazer as atividades da unidade, e, por fim, às suas impressões sobre o layout do 

material.   

 É importante ressaltar que, embora os 29 alunos participantes da pesquisa tenham 

respondido esses questionários, somente as respostas dadas pelos 10 participantes focais 

foram analisadas para este estudo.  

  

 2.3.2 DIÁRIOS REFLEXIVOS  
 
  Ao todo, foram escritos para esta pesquisa 11 diários, referentes às 11 semanas em 

que a unidade foi aplicada, no período de 7 de agosto a 13 de novembro de 2007.  

 Na descrição de Lüdke e André (1988:32), quanto mais próximo do momento da 

observação do que está sendo analisado o pesquisador fizer suas anotações – no caso deste 

estudo, o mais próximo possível da aplicação do material didático – maior será sua acuidade. 

Por esse motivo, os diários reflexivos feitos para este estudo foram escritos manualmente em 

um intervalo de 45 minutos de uma aula vaga, logo após o término de cada aula ministrada 

para a turma focal. Eventualmente, algumas anotações também foram feitas no dia seguinte à 

aplicação, se, porventura, eu me lembrasse de algo relevante que não havia sido anotado 

anteriormente.  

 Para a elaboração desses diários, utilizei algumas notas de campo feitas durante a 

aplicação da unidade, já que, conforme descreve Hopkins (1993:116), anotações desse tipo 

são uma forma eficiente de se registrar observações, reações e reflexões relativas a problemas 

de sala de aula. Para efeito de análise, entretanto, as notas de campo escritas durante a 

aplicação da unidade didática não foram utilizadas como instrumentos de coleta para este 

estudo, mas sim como lembretes para que eu escrevesse os diários logo após o término das 

aulas. Nesses diários, foram registradas minhas impressões sobre a aplicação da unidade 
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didática, a interação durante a realização das atividades, as dificuldades dos alunos em relação 

ao uso do inglês em sala de aula e minhas opiniões sobre o seu aprendizado. Além disso, 

também busquei registrar neles minhas impressões sobre o layout do material.  

  

 2.3.3 GRAVAÇÕES EM ÁUDIO 
 
 Foram realizadas, em sala de aula, 10 gravações em fitas cassete, no período de 7 de 

agosto a 6 de novembro de 2007, durante a aplicação da unidade didática “Anúncios de 

emprego em inglês”. Somente no último dia de aplicação do material, 13 de novembro, a aula 

não foi gravada, pois tive problemas com o gravador e não pude utilizá-lo. 

 Nessas gravações, procurei registrar o andamento das aulas, gravando, por exemplo, o 

momento em que eu corrigia as atividades ou dava aos alunos instruções de como fazê-las. 

Também procurei registrar as opiniões dos alunos sobre suas dificuldades ao fazer as 

atividades, suas impressões sobre a interação em sala de aula e sobre o material. Para registrar 

essas opiniões, eu andava com o gravador desligado entre os alunos e, caso algum deles 

apresentasse dúvidas ou pedisse alguma explicação sobre as atividades, eu ligava o gravador e 

registrava sua fala.  

 Embora vários alunos tenham tido suas falas registradas durante as aulas, somente 

aqueles trechos de gravações que continham depoimentos dos 10 participantes focais foram 

transcritos e analisados neste estudo. Eventualmente, alguns alunos não focais são 

mencionados nessas gravações. Seus depoimentos, entretanto, não foram analisados.  

  

 2.3.4 ENTREVISTAS 
 
 Foram feitas 11 entrevistas individuais para este estudo, gravadas em fitas cassete 

durante as aulas de aplicação da unidade, no período de 7 de agosto a 6 de novembro de 2007. 

No dia 13 de novembro, assim como aconteceu com as gravações em áudio, as entrevistas 

também não foram gravadas devido a problemas com o gravador.  

 Dois tipos de entrevista foram feitos para a coleta de dados deste estudo: nas 

entrevistas semiestruturadas, procurei esclarecer pontos que, para mim, não haviam ficado 

claros nos questionários aplicados na aula anterior. Nesses casos, dirigia-me individualmente 

aos alunos durante as aulas e pedia-lhes que esclarecessem tais dúvidas. Para isso, seguia um 

esquema de perguntas prévias formuladas para tais esclarecimentos. Além disso, alguns 

alunos eventualmente me procuravam nos minutos finais da aula e pediam para dar seus 
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depoimentos. Nesses casos, devido à imprevisibilidade das perguntas e respostas, as 

entrevistas não eram estruturadas e não seguiam qualquer espécie de roteiro.     

 Assim como nas gravações em áudio, as entrevistas semiestruturadas, utilizadas para 

coleta de dados para este estudo, foram gravadas em fitas cassete durante os 90 minutos de 

aplicação da unidade didática e tiveram procedimentos semelhantes, ou seja, eu andava com o 

gravador entre os alunos e me dirigia àquele cujos pontos dos questionários da aula anterior 

haviam me causado dúvidas e deveriam ser esclarecidos, gravando, então, sua fala. Já no caso 

das entrevistas não estruturadas, os alunos dirigiam-se a mim e pediam para dar seus 

depoimentos sobre a aplicação do material – que eram, então, gravados por mim.   

 Da mesma maneira como aconteceu com os outros instrumentos de coleta, as 

entrevistas foram feitas com vários alunos da turma focal. Entretanto, somente as entrevistas 

feitas com os 10 participantes que assistiram a todas as aulas em que a unidade didática foi 

aplicada foram transcritas e analisadas neste estudo. Embora alguns alunos não focais sejam 

mencionados nessas entrevistas, seus depoimentos não foram analisados neste trabalho. 

 O Quadro 2.4 a seguir ilustra o processo de aplicação da unidade didática e coleta de 

dados realizados neste estudo: 

 

Instrumentos utilizados para a coleta Semanas de 
aplicação do 

material 

Dias de 
coleta 

Nº da 
atividade Questionários Diários 

reflexivos 
Aulas 

gravadas 
em áudio 

Entrevistas 
gravadas 
em áudio  

1ª semana 07/08/2007 1 e 2 X X X X 
 14/08/2007 21  X   X 

2ª semana 21/08/2007 3 e 4 X X X X 
3ª semana 28/08/2007 5 e 6 X X X X 
4ª semana 04/09/2007 6 e 7 X X X X 
5ª semana 11/09/2007 8, 9 e 10 X X X X 
6ª semana 25/09/2007 10 e 11 X X X X 
7ª semana 02/10/2007 12, 13 e 14 X X X X 
8ª semana 16/10/2007 Atividades 

extras 1 e 2 
X X X X 

9ª semana 23/10/2007 15 e 16 X X X X 
10ª semana 06/11/2007 17 e 18 X X X X 
11ª semana 13/11/2007 19 X X   

Quadro 2.4: Processo de aplicação da unidade didática e coleta de dados 

 

                                                 
21 No dia 14/08/2007, não houve aula normal e aplicação da unidade. No entanto, alguns alunos que haviam 
faltado na aula anterior responderam o primeiro questionário de pesquisa. Ainda nesse dia, alguns quiseram 
gravar seus depoimentos sobre a aplicação da unidade.  
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 Depois de ter descrito a coleta de dados, na próxima seção descrevo como se deu o 

processo de análise e interpretação desses dados.  

 

2.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 
 
 Nesta seção do capítulo de metodologia, explicito mais detalhadamente os 

procedimentos de análise e interpretação dos dados desta pesquisa, que foram coletados por 

meio dos seguintes instrumentos: questionários respondidos pelos alunos sobre sua 

aprendizagem e sobre o layout do material; diários reflexivos feitos por mim após o término 

das aulas para a turma focal; gravações das aulas em áudio e entrevistas gravadas em áudio 

com os alunos da turma participante do estudo. 

 O primeiro passo em relação aos dados coletados foi a organização de todos os 

questionários em uma pasta, que foram arquivados em ordem cronológica à medida que eram 

respondidos. Como eu ainda não sabia ao certo quais alunos seriam selecionados como focais, 

somente após a aplicação de toda a unidade pude selecioná-los. Sendo assim, após o término 

da aplicação do material, 10 alunos que haviam participado de todo o processo de coleta 

foram selecionados e suas respostas separadas em outra pasta. O passo seguinte foi dado com 

a transcrição de todos os questionários dos alunos focais. Nessa fase, procurei selecionar em 

cores algumas das respostas que poderiam ser utilizadas posteriormente na apresentação e 

discussão dos resultados. A fim de facilitar o manuseio e a análise desses questionários, todos 

eles foram impressos.  

 Tendo como base o desenvolvimento de proposições teóricas para a condução e 

análise dos dados de Yin (1994:33), e partindo de alguns pressupostos teóricos iniciais do 

estudo, conforme descrevem Lüdke e André (1988:18), esses questionários foram elaborados 

de modo a investigar os seguintes tópicos sobre a aplicação do material: 

• interação durante a aplicação da versão 2 da unidade;  

• usos da língua materna (L1) e da língua estrangeira (L2) no material e durante sua 

aplicação;  

• dificuldades dos alunos ao fazer as atividades da unidade;   

• aprendizagem;  

• aspecto visual do material.  

 

 O quadro a seguir resume o processo de coleta de dados por meio dos questionários e 

suas respectivas investigações: 
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TÓPICOS INVESTIGADOS NOS QUESTIONÁRIOS DE PESQUISA  
• interação durante a aplicação da unidade; 
• usos da L1e da L2 na unidade e durante sua 

aplicação;  
• dificuldades dos alunos ao fazer as atividades;  
• aprendizagem;  
• aspecto visual do material.  

 

 
 

LAYOUT 
• apresentação visual da 

unidade. 
 
 

Tópicos abordados nos questionários de pesquisa  
Questionários Perfil e 

necessidades 
Interação Usos da L1 

e da L2 
Aprendizagem Dificuldades Layout 

1º questionário X      
2º questionário   X X X  
3º questionário   X X X  
4º questionário  X  X   
5º questionário    X  X 
6º questionário  X  X X  
7º questionário  X X X  X 
8º questionário   X X   
9º questionário  X X X X  
10º questionário    X X X 
11º questionário X X X X X X 

Quadro 2.5: Processo de coleta de dados por meio dos questionários  
e suas respectivas investigações 

  

 Partindo dos tópicos investigados nos questionários de pesquisa em relação à 

aplicação do material, pude observar os dados coletados e analisá-los sob dois aspectos 

diferentes, dividindo-os em duas categorias, conforme ilustra a Figura 2.1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1: Procedimentos de análise e divisão dos dados em categorias  
 

 Conforme pode ser visualizado na Figura 2.1, os dados coletados para este estudo 

foram divididos em duas categorias que, de certa maneira, haviam sido determinadas antes da 

coleta dos dados: aprendizagem e layout do material. Na categoria aprendizagem, foram 

APRENDIZAGEM 
• interação; 
• uso da língua estrangeira e 

da língua materna; 
• aprendizado de gênero e de 

língua; 
• grau de dificuldades. 
 

Divisão dos dados em duas 
categorias de análise 
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analisadas percepções dos alunos referentes à interação durante a aplicação da unidade, ao uso 

da língua materna e da língua estrangeira no material e durante sua aplicação, ao aprendizado 

dos alunos e, por fim, às dificuldades dos alunos ao fazer as atividades da unidade. Já na 

categoria layout, foram analisadas percepções dos alunos sobre a apresentação visual da 

unidade. Por conter uma gama maior de informações sobre a aplicação da versão 2 do 

material, os questionários foram os instrumentos de coleta mais utilizados na apresentação e 

discussão dos resultados deste estudo.  

 Os diários reflexivos escritos manualmente foram transcritos à medida que os dados 

eram coletados. No momento da transcrição, também procurei selecionar e identificar com 

cores diferentes alguns trechos que pudessem ser utilizados para posterior apresentação e 

discussão dos resultados. Por conter minhas impressões sobre a unidade e sua aplicação, esses 

diários foram de extrema importância para confrontar minhas impressões com as opiniões dos 

alunos sobre a unidade e sua aprendizagem. Assim, enquanto analisava os dados em forma de 

questionários, buscava nos meus diários reflexões que pudessem ser confrontadas com as 

impressões dos alunos. 

 Assim como aconteceu com os questionários, as transcrições dos dados em forma de 

áudio foram feitas somente após o período de término de coleta já que, antes dessa fase, eu 

não sabia ao certo quais alunos seriam selecionados como focais para o estudo. Na época da 

coleta, foram gravados depoimentos de vários alunos. No entanto, somente as falas dos alunos 

focais foram transcritas para serem analisadas posteriormente.  

  O processo de análise dos dados em forma de áudio foi conduzido de maneira bem 

semelhante ao da análise dos diários reflexivos, ou seja, à medida que eu analisava os 

questionários com impressões sobre o material e sua aplicação, buscava nas transcrições em 

áudio depoimentos que confirmassem suas opiniões. Dessa maneira, as gravações em áudio 

mostraram-se instrumentos valiosos para confrontar os depoimentos dos alunos com suas 

impressões sobre a unidade didática e sua aplicação.  

 Para efeitos de análise e posterior apresentação e discussão dos resultados, as 

gravações das aulas e as entrevistas são identificadas como “gravações” no capítulo de 

apresentação e discussão dos resultados, já que ambos os instrumentos de coleta foram 

gravados nas mesmas fitas cassete e transcritos em um único arquivo. Embora os depoimentos 

de alguns alunos não focais sejam eventualmente mencionados nessas gravações, suas 

colocações não foram analisadas para este estudo. Nesses casos, assim como procedi ao 

mencionar os alunos focais, seus nomes também são fictícios. 
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 A fim de apresentar e discutir os resultados da aplicação da versão 2 da unidade 

didática “Anúncios de emprego em inglês”, os questionários, os diários reflexivos e as 

gravações são identificados, respectivamente, pelas letras maiúsculas Q, D e G entre 

parênteses e vêm acompanhados por números que identificam quando os instrumentos foram 

coletados. Dessa maneira, o primeiro questionário, por exemplo, é identificado no capítulo de 

apresentação e discussão dos resultados como (Q1); já um trecho retirado do segundo diário é 

identificado como (D2), e assim sucessivamente. O Quadro 2.6, a seguir, ilustra a maneira 

pela qual os instrumentos de coleta foram nomeados na apresentação e discussão dos 

resultados deste estudo: 

 

Instrumentos de coleta Identificação 
11 Questionários  Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10 e Q11 
11 Diários reflexivos D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 e D11 
11 Gravações  G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10 e G11 

Quadro 2.6: Identificação dos instrumentos de coleta no capítulo de  
apresentação e discussão dos resultados 

  

 Para descrever as bases teóricas escolhidas para reconstruir o material, que serão 

apresentadas detalhadamente no terceiro capítulo deste estudo, orientei-me pelos critérios de 

Ramos (1998) para a produção e avaliação de materiais didáticos, apresentados nos Quadros 

1.1. e 1.2 do primeiro capítulo, e nos critérios elaborados por mim para a avaliação do layout 

de materiais didáticos, apresentados no Quadro 1.4 daquele capítulo.  

 Com a descrição dos procedimentos de análise dos dados coletados para este estudo e 

da versão 2 da unidade didática “Anúncio de emprego em inglês”, finalizo mais uma fase 

desta tese. No capítulo seguinte, descrevo mais detalhadamente a versão 2 da unidade didática 

e aponto as mudanças feitas nas suas atividades e no seu layout.   
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Resultados de Nogueira (2005) e 
problemas da versão 1 do material 

 
• Mais interação  
• Dosagem da língua materna 
• Reformulação do layout do 

material 

 

+ = 

CAPÍTULO 3 

A NOVA VERSÃO DA UNIDADE DIDÁTICA 
 

  Neste capítulo, busco responder a primeira e a segunda pergunta de pesquisa deste 

estudo, que têm os respectivos objetivos de verificar como as bases teóricas escolhidas para a 

reconstrução da unidade aparecem na nova versão do material e verificar como são tratados os 

problemas encontrados na antiga versão do material didático. Para isso, são apresentadas as 

bases teóricas que fundamentaram a reconstrução da unidade didática “Anúncios de emprego 

em inglês”.  

 A reconstrução dessa unidade teve como principal motivação os resultados de 

Nogueira (2005), estudo no qual foi aplicada a versão 1 do material. Nessa pesquisa, pude 

verificar que a unidade poderia proporcionar mais momentos de interação entre os alunos ao 

propor atividades em grupos ou em duplas. Também verifiquei nesse trabalho que, com o 

objetivo de expor mais os alunos à língua estrangeira, o uso da língua materna no material 

poderia ser dosado, utilizando, por exemplo, menor quantidade de atividades em português. 

Por fim, seus resultados sugeriram que o layout de um material contribui para a aprendizagem 

e apontaram para a necessidade de haver nova diagramação da unidade.   

 A fim de reconstruir esse material, além de considerar os problemas encontrados em 

Nogueira (2005) e minha experiência como docente na escola em que este e aquele estudo 

foram conduzidos, busquei embasamento em teorias de ensino-aprendizagem e de linguagem 

vigentes nos documentos oficiais. Além disso, busquei bases em teorias de diagramação e 

tipografia de textos impressos. Partindo desses conhecimentos, pude então reconstruir a 

versão 1 da unidade. A Figura 3.1 ilustra os resultados de Nogueira (2005) e os elementos 

considerados para a reconstrução do material:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Processo de reconstrução da unidade didática “Anúncios de emprego em inglês” 

• Teorias de ensino-
aprendizagem e de 
linguagem vigentes nos 
documentos oficiais 

• Orientações sobre 
diagramação e tipografia de 
textos  

• Experiência da professora-
designer-pesquisadora na 
escola em que ambos os 
estudos foram conduzidos 

Reconstrução da 
unidade didática 

“Anúncios de emprego 
em inglês” 
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 Nos itens a seguir, descrevo, brevemente, os aspectos reconstruídos na versão 2 do 

material, que serão descritos e analisados com mais detalhes no decorrer do capítulo:  

• alguns enunciados da unidade passaram a propor atividades em grupos ou em duplas; 

• o português foi substituído pelo inglês nos enunciados da unidade; 

• algumas características léxico-gramaticais dos anúncios de emprego foram mais 

exploradas; 

• duas atividades e os anúncios utilizados para fazê-las foram suprimidos; 

• uma atividade lúdica foi acrescentada; 

•  a unidade ganhou nova diagramação.  

  

 A fim de descrever as bases teóricas que fundamentaram a reconstrução da unidade, 

este capítulo se divide em três seções. Na primeira, tendo como principal embasamento os 

critérios de Ramos (1998) para a produção e avaliação de materiais didáticos, descrevo e 

analiso o público-alvo, os objetivos e os conteúdos explorados no material. Na segunda, 

norteando-me, mais uma vez, pelos critérios de Ramos (1998), apresento e analiso a 

metodologia da unidade. Na terceira e última seção do capítulo, tendo como suporte os 

argumentos de Silva (1985), Araújo (1986), Hurlburt (1986), Ribeiro (1987), Camara (2005) e 

Lupton (2006), descrevo e analiso o aspecto visual da versão 2 do material.   

 Com o objetivo de apresentar a versão 2 da unidade e a descrever mais 

detalhadamente, são utilizados, neste capítulo, alguns dos anúncios e trechos da versão 1 

(anexo 4) e da versão 2 (anexo 1) do material. Como um dos focos deste trabalho é a 

apresentação visual de um material didático, cores e formatações originais da versão 2 da 

unidade foram mantidas. 

 

3.1 O PÚBLICO-ALVO, OS OBJETIVOS E OS CONTEÚDOS DA 
UNIDADE 
 

Na primeira seção deste capítulo, oriento-me pelos critérios de Ramos (1998) para 

descrever e analisar o público-alvo, os objetivos e os conteúdos explorados na versão 2 do 

material. Seguindo a nomenclatura proposta por Ramos (2009:182), primeiramente este 

material é analisado na “perspectiva do professor”, levando-se em conta a classe em questão e 

suas necessidades; em seguida, a análise é feita na “perspectiva do material”, na qual são 

examinadas suas atividades e sua organização. Sendo assim, inicio a análise expondo o 

público-alvo e os objetivos da unidade didática “Anúncios de emprego em inglês”. Em 



CAPÍTULO 3 – A NOVA VERSÃO DA UNIDADE DIDÁTICA 

 
 

 115 

seguida, descrevo os conteúdos explorados no material, abordando questões relacionadas à 

descrição de linguagem, aos aspectos de língua abordados, aos tipos de textos, à organização 

do conteúdo ao longo do material e ao sequenciamento das atividades, uma vez que esses são 

itens que refletem as bases teóricas escolhidas para a reconstrução da unidade. Para iniciar a 

seção, retomo o Quadro 1.1, apresentado no primeiro capítulo, desta vez com a descrição e a 

análise do público-alvo, dos objetivos e dos conteúdos referentes às bases teóricas de 

linguagem da versão 2 da unidade:  

 
   Critérios para avaliação de materiais didáticos  Descrição e análise da versão 2 da unidade didática  

“Anúncios de emprego em inglês” 
Audiência 

 
 
1. Quem são os aprendizes? 

• alunos brasileiros do Ensino Médio, com idade média entre 15 
e 17 anos, sem necessidades específicas de uso do inglês;  

• interesse por assuntos referentes ao mercado de trabalho; 
• conhecimentos básicos da língua inglesa, adquiridos, 

principalmente, da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental e no 
Ensino Médio. 

Metas 
 
 
2. Quais são os objetivos? 

• trabalhar a compreensão escrita em nível de compreensão 
geral, pontos principais e pontos específicos através de 
enunciados em inglês; 

• trabalhar a organização textual de anúncios de emprego em 
português e inglês; 

• trabalhar a produção oral em inglês em nível de compreensão 
geral. 

Conteúdo 
3. Que tipo de descrição de linguagem tem? • funcional. 
 
4. Que aspectos da língua são abordados? 

• estruturas; 
• funções; 
• vocabulário referente ao gênero “anúncio de emprego”. 

 
 
5. Que tipos de textos são incluídos? 

• o gênero “anúncio de emprego”; 
• diálogos; 
• textos visuais, como figuras, quadros, diagrama de caça-

palavras e cruzadinha; 
• textos autênticos, retirados de jornais e revistas. 

 
6. Como o conteúdo é organizado ao longo 

do curso? 
 

• com ênfase no assunto; 
• com base no reconhecimento das estruturas textuais do gênero 

“anúncio de emprego”; 
• com base no conhecimento linguístico. 

7. Como é o sequenciamento do conteúdo ao 
longo do curso? 

• do mais fácil para o mais difícil; 
• para propiciar reciclagem. 

Quadro 3.1: Descrição e análise da versão 2 da unidade “Anúncios de emprego em inglês” quanto ao 
público-alvo, objetivos e conteúdos (critérios selecionados da lista elaborada por Ramos, 1998) 

 

 Como pode ser observado no item 1 do Quadro 3.1, a unidade didática “Anúncios de 

emprego em inglês” foi elaborada para adolescentes do Ensino Médio com interesses por 

assuntos referentes ao mercado de trabalho. Tendo como base as orientações de Ramos 

(2004:118) e dos PCN-EM (Brasil, 1999:22), considero que o gênero “anúncio de emprego” 

esteja em consonância com o público-alvo deste estudo, pois, conforme descrito no item 
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2.2.2.1 do capítulo da metodologia, os participantes deste trabalho mostraram preocupação 

com sua inserção na vida profissional.  

 Além disso, a unidade mostra-se adequada às orientações dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – Introdução (Brasil, 1998b:65), já que aborda um dos temas transversais sugeridos 

pelo documento: o trabalho. Com a abordagem desse tema, considero que o material esteja 

condizente com as orientações de Celani e Collins (2003:87), pois as autoras afirmam que os 

temas transversais devem ser trabalhados em sala de aula para que os aprendizes desenvolvam 

sua capacidade de se posicionar diante de questões que interfiram na vida social, intervindo de 

forma responsável e superando eventuais indiferenças. Ainda de acordo com as autoras, a 

abordagem desses temas deve possibilitar o desenvolvimento de um trabalho educativo que 

possibilite a participação social do aluno, fazendo com que ele tenha uma visão mais 

consistente e ampla da realidade brasileira e da sua inserção no mundo. 

 Conforme descrito no primeiro capítulo, a fim de que os alunos possam construir 

significados de natureza sociointeracional, os PCN-LE (Brasil, 1998a:29-31) sugerem que a 

construção do conhecimento em língua estrangeira tenha início com a progressão do 

conhecimento, partindo do conhecimento de mundo dos aprendizes para o sistêmico, 

passando pela exploração da organização dos textos. Ramos (2004), por sua vez, propõe o 

aprendizado de língua estrangeira através da exploração de gêneros textuais e sugere que essa 

abordagem seja aplicada em três fases, partindo da exposição geral do conteúdo para a mais 

específica, de forma espiralada, ou seja, apresentando novos itens e retomando pontos já 

apresentados.  

 Como foi evidenciado em Nogueira (2005), a proposta pedagógica de Ramos (2004) 

para a aplicação de gêneros textuais para o ensino de língua estrangeira e as orientações dos 

PCN-LE (Brasil, 1998a), aspectos teóricos escolhidos para embasar o material, haviam sido 

bem articuladas na versão 1 da unidade. Por esse motivo, pode ser visto no item 2 do Quadro 

3.1 que a maneira pela qual a construção do conhecimento era proposta na versão 1 foi 

mantida na versão 2, conforme descrevo nos parágrafos a seguir. 

 Seguindo as orientações de Ramos (2004) e dos PCN-LE (Brasil, 1998a), as atividades 

iniciais da versão 2 da unidade didática “Anúncios de emprego em inglês” são sequenciadas 

de maneira a explorar aquilo que o aluno já sabe sobre o tema proposto para, nas atividades 

posteriores, explorar a organização textual e o conhecimento sistêmico dos textos – o que se 

mostra condizente com as orientações dos PCN-LE (Brasil, 1998a:29-31) e com a fase 

“Apresentação” da proposta de Ramos (2004). Os trechos a seguir ilustram os enunciados de 

duas dessas atividades, cujos objetivos são, respectivamente, comparar dois anúncios em 
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português a fim de identificar suas características e relacionar alguns adjetivos a suas 

respectivas descrições: 

 
  Compare both ads and answer:  

Do they have the same information and characteristics? Give some examples. 
In your opinion, what is the more attractive ad? Why?  
(Atividade 3) 
 
Tick the adjectives that best fit the descriptions below: 
1. A person who is ready and willing to talk and give information is... 

a) communicative 
b) ambitious 
c) well-organized 

(Atividade 13) 
  
 Como pode ser visto nesses fragmentos, o conhecimento sistêmico na unidade é 

explorado de forma contextualizada e não isoladamente dos textos, já que é extraído dos 

próprios anúncios de emprego. Além disso, conforme já evidenciado em Nogueira (2005) e 

afirmado anteriormente, a proposta pedagógica de implementação de gêneros sugerida por 

Ramos (2004) foi bem articulada ao longo da unidade – motivo pelo qual ela foi mantida na 

versão 2. Por fim, como também pode ser verificado no mesmo estudo, o gênero “anúncio de 

emprego” parece estar em consonância com a proposta dos PCN-EM (1999:31), documento 

no qual se afirma que o Ensino Médio deve estar vinculado ao mundo do trabalho e à prática 

social.  

 Embora as orientações dos PCN-LE (Brasil, 1998a) e de Ramos (2004) tenham sido 

mantidas na versão 2, os enunciados dessa versão são propostos em língua estrangeira (item 2 

do Quadro 3.1). Na versão 1 do material, a língua materna aparecia nos enunciados das 

atividades introdutórias dos números 1 ao 6, conforme pode ser visto nos trechos 

exemplificados a seguir:  

                                              
Você já procurou emprego?  
Quais são os meios para se procurar um emprego? 
(Atividade 1) 
 
Quem lê anúncios de emprego?                                                        
Qual é a função de um anúncio de emprego? 
Quem escreve o anúncio de emprego a ser publicado no jornal?  
(Atividade 2) 
 

 Preencha o quadro a seguir com os dados dos anúncios da página 1: 
(Atividade 5) 

 



CAPÍTULO 3 – A NOVA VERSÃO DA UNIDADE DIDÁTICA 

 
 

 118 

 Além de aparecer nas atividades introdutórias da versão 1 do material, o português 

estava presente nos enunciados das atividades de números 9, 10, 12, 16 e 20, como pode ser 

visto no próximo trecho: 

 
Observe o próximo anúncio e responda a pergunta a seguir:  
Que tipo de empresa é a Catho? 
O que seria headhunting? 
(Atividade 10) 

 
 Conforme foi sugerido por Nogueira (2005), entretanto, o uso da língua materna nos 

enunciados deveria ser dosado. Por esse motivo, com a intenção de expor mais os alunos à 

língua estrangeira, os enunciados da versão 2 da unidade são apresentados em inglês (item 2 

do Quadro 3.1). Dessa maneira, a fase de “Apresentação do gênero”, proposta por Ramos 

(2004),  foi elaborada com enunciados em língua estrangeira na versão 2 da unidade, 

conforme exemplificam os próximos fragmentos do material:    

 
Have you ever looked for a job? 
What are the ways to look for a job? Make a list.  
(Atividade 1) 

 
What kind of people read a job ad? 
In your opinion, what is the function of a job ad? 
Who writes a job ad? Why? 
(Atividade 2) 

 
Fill in the table with information from the 1st and 2nd ads on page 1. Follow the 
example: 
(Atividade 4) 

 
 Assim como aconteceu com as atividades introdutórias, o português também foi 

substituído pelo inglês nos enunciados ao longo da versão 2 da unidade. Dessa maneira, a fase 

do “Detalhamento do gênero” proposta por Ramos (2004:121), na qual se exploram aspectos 

mais específicos do gênero, como, por exemplo, a organização retórica desses textos e suas 

características léxico-gramaticais, também é proposta em língua estrangeira, como pode ser 

visto nos exemplos a seguir:  

 
In your opinion, why is the job ad beside in English? 
(Atividade 5) 
 
Observe the next job ad and try to answer the following questions with a 
classmate: 
Have you ever heard of “Catho”? What kind of company is this? 
In your opinion, what does “headhunting” mean?  
(Atividade 9) 



CAPÍTULO 3 – A NOVA VERSÃO DA UNIDADE DIDÁTICA 

 
 

 119 

 É importante notar que, embora a língua materna dos enunciados tenha sido 

substituída pelo inglês na fase de “Apresentação do gênero”, proposta por Ramos (2004), a 

versão 2 da unidade manteve entre seus objetivos trabalhar a compreensão textual de anúncios 

de emprego em língua materna (item 2 do Quadro 3.1). Sendo assim, os dois anúncios 

introdutórios em português foram mantidos na versão 2, conforme exemplifica a Figura 3.2:  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Anúncio introdutório em português 

 
A escolha pela manutenção dos dois primeiros anúncios em português na versão 2 do 

material justifica-se pelo fato de que o estudo realizado por Nogueira (2005) sugeriu que os 

alunos daquele estudo tinham pouco conhecimento de mundo sobre o gênero “anúncio de 

emprego” antes de realizar as atividades propostas na versão 1. Também é importante 

lembrar, conforme já descrito no item 2.2.1 do capítulo de metodologia, que o público-alvo 

desta e daquela pesquisa é bastante semelhante, o que me levou a pensar que o mesmo poderia 

acontecer com o público-alvo da versão 2 da unidade. Dessa maneira, assim como acontecia 

na versão 1, os dois anúncios introdutórios em português da versão 2 têm o objetivo de 

apresentar aos alunos o gênero e familiarizá-los com sua estrutura, conforme sugerido na fase 

“Apresentação” da proposta de Ramos (2004) e exemplificado no item 2 do Quadro 3.1.  

 A opção pela utilização dos primeiros anúncios em português também se justifica pelo 

fato de que, de acordo com os PCN-LE (Brasil, 1998a:32), um dos processos centrais de 

construção do conhecimento na língua estrangeira baseia-se naquele conhecimento que o 

aluno já tem em sua língua materna. Dessa maneira, a aprendizagem do inglês pode ser 
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facilitada se for apoiada nas convergências entre o possível conhecimento do aluno sobre 

anúncios de emprego em sua própria língua e a língua estrangeira, conforme sugere o 

documento.  

 Além de aparecer nos anúncios introdutórios da versão 2 da unidade, a língua materna  

foi mantida nas três avaliações de aprendizagem propostas ao longo do material, pois acredito 

que o aluno se sinta mais confortável ao se expressar em sua própria língua. O trecho a seguir 

ilustra uma dessas avaliações, apresentada após o término de todas as atividades: 

 
Você se sente capaz de ler e entender um anúncio de emprego em inglês? 
Dê exemplos.  

 
 Como também pode ser visualizado no item 2 do Quadro 3.1, o objetivo de trabalhar a 

compreensão escrita em nível de compreensão geral, pontos principais e pontos específicos 

foi mantido na versão 2 da unidade, já que ele se mostrou condizente com as orientações dos  

PCN-LE (Brasil, 1998a:20), documento no qual se afirma que a habilidade de leitura deve ser 

priorizada na aula de língua estrangeira. No entanto, ao contrário da versão 1, observa-se, no 

item 2 do Quadro 3.1, que a versão 2 da unidade também tem entre seus objetivos a produção 

oral22. 

 No que diz respeito à descrição de linguagem e aos aspectos linguísticos abordados no 

material, observa-se, nos itens 3 e 4 do Quadro 3.1, que a concepção de linguagem funcional 

foi mantida na versão 2, já que ela se mostrou adequada à proposta de Ramos (2004), que 

considera o gênero como um evento social com funções claramente definidas.  

Como também pode ser visualizado no item 4 do Quadro 3.1, também são exploradas 

em ambas as versões da unidade algumas estruturas gramaticais e áreas do vocabulário 

referentes ao gênero “anúncio de emprego”, mas esse conhecimento é extraído dos textos e 

não trabalhado isoladamente – o que se mostra condizente com a proposta de Ramos (2004) 

para o trabalho com o gênero. 

Conforme descrito no primeiro capítulo, um dos objetivos da proposta pedagógica da 

autora para o trabalho com gêneros textuais é a exploração dos componentes léxico-

gramaticais particulares do gênero. Em minha opinião, entretanto, essa fase da proposta era 

pouco trabalhada na versão 1, pois havia poucas atividades que exploravam o conhecimento 

sistêmico sobre anúncios de emprego. Por esse motivo, algumas características léxico-

                                                 
22 Questões relacionadas à produção oral na versão 2 da unidade serão retomadas e discutidas mais 
detalhadamente na seção 3.2 deste capítulo.  
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gramaticais do gênero “anúncio de emprego”, conforme sugere Ramos (2004:121) na fase de 

“Detalhamento”, foram mais exploradas na versão 2, como descrito nos próximos parágrafos. 

Na versão 1, a atividade que previa o trabalho com sufixos característicos de 

profissões limitava-se a apresentar como modelos algumas frases, conforme ilustra o trecho a 

seguir:  

 
 

Some professions in English end with er, ant or ist, called suffixes. Examples: 
My brother works as a personal trainer and my father is an accountant.  
Mary is a very good dentist.  

  
 Em seguida, o aluno deveria procurar, em um diagrama de caça-palavras, dez 

profissões em inglês: 

 
 

Could you locate these professions in the crossword puzzle below? 
a) manager 
b) babysitter 
c) servant 
d) assistant 
e) webdesigner 
f) engineer 
g) teacher 
h) attorney 
i) journalist 
j) lawyer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 3.3: Diagrama para a realização da atividade de caça-palavras na versão 1 

  
 Na versão 2 do material, a atividade foi ampliada, pois julguei que o número de 

palavras do diagrama era pequeno. Além disso, conforme descrito no item 2.2.2.1 do capítulo 

de metodologia, os participantes deste estudo aparentemente são alunos iniciantes de inglês, o 

que me levou a pensar que o acréscimo de profissões poderia contribuir para aumentar o 

repertório lexical desses alunos. Sendo assim, inicialmente foi acrescentado mais vocabulário 

sobre profissões antes da realização da atividade com o diagrama de caça-palavras, como 

pode ser visualizado no trecho a seguir: 
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Some professions in English end with er, ant or ist, called suffixes. 
Examples: 

• My brother works as a personal trainer.  

• My father is an accountant.  

• Mary is a very good dentist.  
But... 

Some professions don't follow this rule. Look at these examples: 
• Angelina Jolie is a famous actress.  

• My uncle is a mechanic.   

• George works as a judge.  

• Felipe Massa is a good pilot.  

 
 Conforme pode ser visto no próximo trecho, o diagrama da atividade de caça-palavras 

também foi reformulado e passou a contar com mais profissões:  

 
Could you locate these professions in the wordsearch below? Look at the 
example: 
a) webdesigner 
b) architect 
c) artist 
d) babysitter 
e) assistant 
f) nurse 
g) engineer 
h) actor 
i) attorney 
j) journalist 
k) lawyer 
l) manicurist 
m) teacher 
n) dentist 
o) manager 
p) biologist 
q) accountant 
r) policeman 
s) street vendor 
t) servant 

              
 

 Figura 3.4: Diagrama para a realização da atividade de caça-palavras na versão 2 

 
 A escolha pela manutenção do diagrama de caça-palavras na versão 2 da unidade 

mostra-se em consonância com Cunningsworth (1984:13), pois, conforme afirma o autor e foi 

evidenciado em Nogueira (2005:58), o emprego de atividades lúdicas pode ser um recurso 

motivador para o aprendizado de língua estrangeira.  

 Já a segunda parte da atividade, que não aparecia na versão 1, apresenta um quadro no 

qual as palavras encontradas no diagrama de caça-palavras anterior devem ser distribuídas de 

acordo com seus sufixos: 
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Now distribute the professions you found in the wordsearch in the following 
table. Follow the example: 
 

PROFESSIONS ENDING  
IN ER 

PROFESSIONS ENDING  
IN ANT 

PROFESSIONS ENDING  
IN IST 

OTHER PROFESSIONS 

webdesigner    

    

    

    

    

    

Quadro 3.2: Quadro para exploração do conhecimento sistêmico sobre profissões e seus 
sufixos na versão 2 

   

 Com o acréscimo das profissões no diagrama e do quadro para a distribuição das 

palavras, acredito que a versão 2 da unidade contribua para o aprendizado dos participantes 

deste estudo, desenvolvendo seu repertório lexical.  

As outras atividades que procuram trabalhar o conhecimento sistêmico sobre adjetivos 

foram mantidas como na versão 1, pois estão adequadas aos objetivos do material, ou seja, 

trabalhar a compreensão escrita do gênero “anúncio de emprego” em nível de compreensão 

geral, pontos principais e pontos específicos. Além disso, essas atividades se mostram 

adequadas à fase do “Detalhamento” da proposta de Ramos (2004), na qual a autora orienta 

que se trabalhe a organização retórica do gênero e suas características léxico-gramaticais, 

conforme pode ser visto nos trechos a seguir: 

 
Tick the adjectives that best fit the descriptions below:  
1. A person who is ready and willing to talk and give information is... 

a) communicative 
b) ambitious 
c) well-organized  

(Atividade 13) 
 
What characteristics are necessary to the professions below? Together with a 
classmate, use the adjectives from the ads and write: 

a) secretary….........................................................................................  
b) mailman…..........................................................................................  
c) mechanic…........................................................................................ 
d) receptionist: ....................................................................................... 
e) salesman/saleswoman: ..................................................................... 
f) cashier: .............................................................................................. 

(Atividade 15) 
 

Como pode ser visualizado nesses e nos trechos anteriores, a fase de “Detalhamento do 

gênero” proposta por Ramos (2004:121) parece ter sido melhor articulada na versão 2, já que 

nela o conhecimento sistêmico foi mais explorado do que na versão 1 – o que pode contribuir 
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para desenvolver mais o conhecimento lexical dos participantes deste estudo.  

 Em relação aos textos apresentados na unidade, observa-se, no item 5 do Quadro 3.1, 

que a versão 2 apresenta atividades caracterizadas como diálogos, cujo foco é a produção oral, 

como pode ser visualizado a seguir: 

 
Now talk to a classmate:  
How would you describe yourself? Use the adjectives from the exercise 
above. You may use sentences like these: 

� I am...  
� I think I am... 
� I'm not... 

(Atividade 14) 
 
1. Interview a classmate and ask him/her about his/her profession. You may 
use sentences like these: 

� Do you have any job? 
� What is your profession? 

2. Now talk to your classmate about yourself: 
Do you have any profession? What would you like to be in the future? You 
may use sentences like these: 
� I'm a/an... 
� I work as a/an... 
� I don't have any profession.  

(Atividade 19) 

 
 Ainda em relação aos textos do material, observa-se, no item 5 do Quadro 3.1, que os 

quadros foram mantidos na versão 2 da unidade, pois concordo com Scarcella e Oxford 

(1992:33) quando os autores afirmam que tabelas, quadros, gráficos e ilustrações são 

considerados suportes visuais eficientes para facilitar o aprendizado. Um dos quadros da 

versão 2 encontra-se a seguir: 

 
ADS 8

TH
 AD 9

TH
 AD 10

TH
 AD 11

TH
 AD 

Job abroad false    

Salary     

Professional experience     

Personality      
Quadro 3.3: Quadro como exemplo de texto visual adotado na  

unidade 
  
 Outro exemplo de texto visual do material é o diagrama da atividade de cruzadinha, 

exemplificado na Figura 3.5, que foi incluído na versão 2 (item 5 do Quadro 3.1): 
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Do this crossword using some professions in English: 

    ACROSS 
2. This professional designs, builds or maintains engines, machines, bridges, 
railways, etc. 
4. A person whose job is designing pages on the Internet. 
7. Somebody who helps a doctor to look after sick or injured people.  
8. A person who takes care and treats hands and nails.  
9. This professional designs buildings and supervises the process of 
constructing them. 
10. A person who works in an office, usually for another person, dealing with 
letters, typing, etc and making appointments and arrangements. 

 

DOWN 
1. A person whose job is treating people's teeth. 
3. Somebody who takes care of a baby or a child, especially as a job. 
5. This professional writes and publishes material in newspapers and 
magazines or on television and radio.   
6. Somebody whose job is to maintain public order, deal with crime and make 
people obey the law. 
11. A person who acts on the stage, on television or in films. 
12. Somebody who teaches, especially in a school.  
 

 

                  1      

                D      

         2 E N G I N E E R     

     6           N      

     P       3    T      

     O  5  4 W E B D E S I G N E R 

     L  J     A    S      

     I  O     B    T      

     C  U     Y          

7 N U R S E  R     S  12        

    8 M A N I C U R I S T        

     A  A     T  E        

     N  L   11  T  A        

       I   A  E  C        

       S   C  R  H        

 9 A R C H I T E C T    E        

          O    R        

  10 S E C R E T A R Y           

 

Figura 3.5: Diagrama para a realização da atividade de cruzadinha na versão 2 
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 A inclusão da atividade de cruzadinha na versão 2 do material também se mostra em 

consonância com as orientações de Cunningsworth (1984:13), pois, conforme mencionado 

anteriormente, atividades lúdicas podem ser motivadoras no ensino-aprendizagem de uma 

língua estrangeira. Além disso, a inclusão dessa atividade reflete um dos resultados de 

Nogueira (2005:58), no qual se evidenciou que a unidade didática “Anúncios de emprego em 

inglês” poderia apresentar mais atividades caracterizadas como passatempo. 

 Por fim, como também pode ser observado no item 5 do Quadro 3.1, todos os  textos 

do gênero “anúncio de emprego”, tanto na versão 1 como na versão 2 do material, são 

autênticos, ou seja, não foram elaborados para fins didáticos, mas sim para a utilização no 

cotidiano. A opção pela utilização de textos autênticos em ambas as versões da unidade está 

coerente com as orientações de Ramos (2004:118), ou seja, ao propor um trabalho com 

gênero, como é o caso da unidade didática “Anúncios de emprego em inglês”, é fundamental 

que o professor selecione textos autênticos retirados de meios de comunicação reais, como é o 

caso desse material, para que os aprendizes possam se familiarizar com os textos e vivenciar 

aquilo que circula no mundo real. Além disso, conforme argumentam Scarcella e Oxford 

(1992:98), o contato com a língua real é importante até mesmo para aqueles aprendizes com 

nível básico de proficiência em língua estrangeira, como parece ser o caso do público-alvo 

deste estudo. Por fim, conforme argumenta Nunan (1999:27), um material didático deve 

apresentar a maior quantidade possível de textos autênticos – o que, segundo Leffa (2003:24), 

pode ser uma maneira de facilitar a transferência daquilo aprendido na escola para a vida real. 

A Figura 3.6, a seguir, ilustra como exemplo um dos anúncios autênticos do material:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.6: Anúncio de emprego autêntico 

 
 Ao contrário do que acontecia na versão 1, que previa o trabalho com gêneros 

diferentes em uma de suas atividades – um anúncio de venda de uma casa e dois anúncios de 

emprego, observa-se, no Quadro 3.1 (item 5), que a versão 2 do material trabalha com a 

exploração de um único gênero – o anúncio de emprego. Dessa maneira, a 3ª atividade da 
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versão 1, que tinha como objetivo comparar esses gêneros, não foi incluída na versão 2. Tal 

escolha justifica-se pelo fato de que, ao trabalhar com as características de um único gênero, a 

versão 2 da unidade pôde explorar mais detalhadamente determinadas características dos 

textos, como, por exemplo, seus componentes lexicais, conforme propõe Ramos (2004) na 

fase do “Detalhamento”. Além disso, a 11ª atividade da versão 1, que previa a comparação de 

quatro anúncios para o posterior preenchimento de um quadro com suas características, 

também deixou de ser incluída na versão 2, já que sua estrutura era semelhante à 14ª 

atividade23, que foi mantida na versão 2. Por fim, com o objetivo de comparar os anúncios e 

preencher o quadro, o aluno deveria manusear, por várias vezes, três páginas do material – o 

que poderia dificultar a localização dos anúncios e prejudicar a realização da atividade. Por 

esses motivos, optei por não inserir a 11ª atividade na versão 2, eliminando, também, os 

quatro anúncios utilizados para fazê-la.   

 Em relação ao conteúdo explorado ao longo da versão 2 do material, observa-se, no 

item 6 do Quadro 3.1, que o mesmo é organizado como na versão 1, pois sua exploração está 

condizente com a descrição de linguagem adotada no material, que é funcional e privilegia a 

exploração das características do gênero “anúncio de emprego”, conforme sugere Ramos 

(2004), que considera o gênero como um evento social com funções claramente definidas. 

Sendo assim, tanto a versão 1 como a versão 2 têm ênfase no assunto abordado, como pode 

ser visto na atividade a seguir, retirada da versão 2, cujo objetivo é descrever as características 

necessárias a algumas profissões, utilizando os adjetivos extraídos dos anúncios de emprego 

da unidade:   

 
What characteristics are necessary to the professions below? Together with a 
classmate, use the adjectives from the ads and write: 
 

a) secretary: ................................................................................................ 
b) mailman: ….............................................................................................. 
c) mechanic: …............................................................................................ 

(Atividade 15) 
  
 Além disso, seguindo as orientações dos PCN-LE (Brasil, 1998a:29-31), o item 6 do 

Quadro 3.1 ilustra que em ambas as versões o conteúdo é organizado também com base no 

reconhecimento das estruturas textuais dos anúncios da unidade, como pode ser visto na 

próxima atividade da versão 2, cujo objetivo é comparar dois anúncios em português e inglês 

a fim de que o aluno perceba que ambos os textos apresentam a mesma estrutura: 

 

                                                 
23 A 14ª atividade da versão 1 corresponde à 16ª atividade na versão 2.  
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Now compare the job ad in English with the job ad of Vivara and answer: What 
are the characteristics of the job ad in English? 
(Atividade 5) 

 
 Por fim, observa-se, no item 6 do Quadro 3.1, que o conteúdo na versão 2 também é 

organizado tendo como base o conhecimento linguístico, o que está de acordo com as 

orientações dos PCN-LE (Brasil, 1998a) e de Ramos (2004). O fragmento a seguir foi 

extraído de uma atividade cujo objetivo é identificar que palavras são utilizadas nos anúncios 

para descrever os candidatos: 

 
What kind of words are used in the job ads to describe the candidates? Tick:  
(      ) adjectives (      ) nouns 
(      ) adverbs  (      ) prepositions 
(      ) verbs  (      ) conjunctions 
(Atividade 12) 

  
 Em relação ao modo pelo qual o conteúdo é sequenciado ao longo da versão 1, pode 

ser visto no item 7 do Quadro 3.1 que ele foi mantido na versão 2, pois considero que tal 

sequência esteja de acordo com as orientações dos PCN-LE (Brasil, 1998a:29-31). Sendo 

assim, a maneira pela qual o conteúdo é explorado sugere que há uma progressão de 

conhecimento ao longo da unidade, como propõe o documento, ou seja, o conteúdo é 

organizado no material a partir daquilo que o aluno talvez já saiba ao explorar seu 

conhecimento de mundo sobre anúncios de emprego nas atividades iniciais – o que pode ser 

mais fácil – para, nas atividades seguintes, explorar a organização textual e o conhecimento 

sistêmico sobre anúncios de emprego – o que pode ser mais difícil para o aprendiz.  

 Ainda em relação ao item 7 do Quadro 3.1, que descreve o sequenciamento do 

conteúdo ao longo do material, pode ser observado que ele foi mantido como na versão 1, já 

que ele se mostrou condizente com a proposta de Ramos (2004), ou seja, a autora sugere que a 

abordagem de linguagem com base na exploração do gênero parta da exposição geral do 

conteúdo para a mais específica e de forma espiralada, na qual são apresentados novos itens e 

retomados pontos já apresentados. A 2ª atividade da versão 2, por exemplo, procura explorar 

aspectos relacionados ao lugar onde o gênero circula e ao reconhecimento do gênero e dos 

contextos de situação e de cultura, conforme propõe a autora. Já na 5ª atividade, o 

conhecimento sobre as partes que compõem um dos anúncios é retomado e novamente 

explorado, como pode ser visto nos próximos trechos: 

 
What kind of texts are these?  
Where can these texts be found?   
What kind of people read a job ad? 
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In your opinion, what is the function of a job ad? 
Who writes a job ad? Why? 
(Atividade 2) 
 
Now compare the job ad in English with the job ad of Vivara and answer: What 
are the characteristics of the job ad in English? 
(Atividade 5) 

 
 Com a descrição do público-alvo, dos objetivos e dos conteúdos explorados na versão 

2 da unidade, encerro esta seção e descrevo, a seguir, a metodologia adotada no material.  

 

3.2 A METODOLOGIA ADOTADA NA UNIDADE 
 
 Na segunda seção deste capítulo, oriento-me, novamente, pelos critérios de Ramos 

(1998) para descrever e analisar a metodologia adotada na versão 2 da unidade didática 

“Anúncios de emprego em inglês”. Para isso, discuto aspectos relacionados às técnicas de 

ensino-aprendizagem empregadas na unidade, aos tipos de atividades propostas no material, à 

interação e aos recursos necessários para a utilização da unidade, pois esses são itens que 

espelham as bases teóricas escolhidas para a reconstrução do material em relação à visão de 

ensino-aprendizagem. Para iniciar a seção, retomo o Quadro 1.2, apresentado no primeiro 

capítulo, desta vez com a descrição e a análise da metodologia da versão 2 da unidade 

didática:  

 
Critérios para avaliação de materiais didáticos Descrição e análise da versão 2 da unidade didática  

“Anúncios de emprego em inglês” 
Metodologia 

1. Que teoria(s) de aprendizagem embasa(m) o curso? • sociointeracionista. 
 
2. Que técnicas de ensino-aprendizagem são utilizadas? 

• trabalhos em grupos; 
• trabalhos em pares; 
• trabalhos individuais. 

 
3. Que tipos de exercícios/tarefas são propostos? 

• compreensão escrita e produção oral; 
• atividades com uma única resposta e atividades 

com várias respostas possíveis;  
• tarefas.  

4. Que tipos de interação o material propicia?   • alunos ⇔ professor; 
• alunos ⇔ alunos. 

 
5. Que recursos são necessários? 

• fotocópias das atividades; 
• anúncios de emprego retirados de jornais e 

revistas (opcional).  

Quadro 3.4: Descrição e análise da metodologia da versão 2 da unidade “Anúncios de emprego em inglês”  
(critérios selecionados da lista elaborada por Ramos, 1998) 

 

Conforme descrito no estudo conduzido por Nogueira (2005), a versão 1 da unidade 

didática “Anúncios de emprego em inglês” foi elaborada tendo como base a visão 

sociointeracionista de ensino-aprendizagem (Vygotsky, 1933/1987, 1933/1991). Os trechos a 

seguir ilustram os enunciados de duas atividades dessa versão, cujos objetivos são, 
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respectivamente, comparar e diferenciar dois anúncios de diferentes gêneros e comparar dois 

anúncios em português e inglês a fim de perceber que ambos os textos apresentam a mesma 

estrutura: 

 
Compare este classificado com os anúncios de número 1 e 2: 

a) O que diferencia um texto do outro? 
b) Quais são os objetivos de cada um? 

(Atividade 3)  
 
Now compare the job ad in English with the job ad Vivara: What are the 
characteristics of the job ad in English? 
(Atividade 6)  

 
 Como pode ser visto no item 1 do Quadro 3.4, a versão 2 também foi elaborada sob a 

mesma visão, já que os PCN-LE (Brasil, 1998a) e a proposta de Ramos (2004), documentos 

que embasam teoricamente a unidade, mostram-se condizentes com essa abordagem. Um dos 

resultados do estudo conduzido por Nogueira (2005:75), entretanto, sugeriu que a unidade 

poderia proporcionar mais momentos de interação entre os alunos ao propor atividades em 

duplas ou grupos. Sendo assim, como pode ser visto no item 2 do Quadro 3.4, a versão 2 da 

unidade apresenta atividades em grupos ou em pares. A segunda parte da 1ª atividade e as 

atividades de números 2, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 e 19 da versão 2 propõem trabalhos com um 

ou mais colegas, como pode ser visto nos fragmentos a seguir: 

 
Join a group and, together with your classmates, observe these passages taken 
from some ads and answer:  
(Atividade 8) 
 
Observe the next job ad and try to answer the following questions with a 
classmate: 
(Atividade 9) 

 
 Conforme mostra o item 2 do Quadro 3.4, a versão 2 da unidade também propõe 

trabalhos individuais, pois concordo com Graves (2000:155) quando a autora afirma que um 

material didático deve propor tanto atividades individuais como em grupos para que os alunos 

possam ter contato com diferentes práticas e responsabilidades. Sendo assim, a primeira parte 

da 1ª atividade, a 5ª atividade e a segunda parte da 10ª atividade da versão 2 propõem 

atividades individuais, como pode ser visto no exemplo a seguir:  

 
Answer the following question individually: Have you ever looked for a job?  
(Atividade 1)  

 
 Já os enunciados das atividades de números 3, 4, 6, 7, 10, 13, 16 e 18 foram mantidos 

como na versão 1 da unidade, ou seja, não explicitando nos enunciados o tipo de trabalho 
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proposto. A justificativa para o fato de que esses enunciados tenham sido mantidos como na 

versão 1 é que, ainda que algumas atividades do material não sugiram, explicitamente, algum 

tipo de interação, todas as atividades podem ser realizadas tanto individualmente como em 

grupo. Tal opção parece estar de acordo com as orientações de Prabhu (1987:82), pois, em sua 

visão, determinados alunos preferem trabalhar sozinhos e, por esse motivo, o professor deve 

respeitar diferentes estilos de aprendizagem e dar aos alunos a opção de buscar ajuda nele ou 

em um colega quando necessário. Dois dos enunciados da versão 2 encontram-se a seguir: 

 
Now take a look at the following advertisement and number the correct 
information.  
(Atividade 7) 
 
Compare the ads below and fill in the table with true or false according to what 
the ads offer.  
(Atividade 16) 

 
 Assim como acontecia na versão 1, observa-se, no item 3 do Quadro 3.4, que a 

compreensão escrita é priorizada na versão 2 da unidade – o que se mostra condizente com as 

orientações dos PCN-LE (Brasil, 1998a:20) e dos PCN+ (Brasil, 2006:97), documentos nos 

quais se afirma que a habilidade de leitura deve ser priorizada na aula de língua estrangeira.  

 Conforme foi evidenciado em Nogueira (2005), a unidade poderia propor mais 

atividades em grupos ou em duplas. Sendo assim, observa-se, no item 3 do Quadro 3.4, que a 

versão 2 da unidade também tem entre seus objetivos a produção oral, pois acredito que esse 

tipo de atividade pode proporcionar mais momentos de interação entre os alunos. Como pode 

ser visto nos fragmentos a seguir, na versão 1 a 18ª atividade tinha como objetivo que o aluno 

descrevesse a si mesmo, utilizando adjetivos da atividade anterior; já a de número 20 tinha 

como finalidade propiciar que o aluno descrevesse a profissão de seus pais, sua própria 

profissão ou a profissão que gostaria de ter. Nessa versão, entretanto, o trabalho não era 

proposto em pares: 

 

How would you describe yourself? Use the adjectives of the exercise above: 
I am... 
(Atividade 18)  
 

Responda:  
Qual é a profissão de seus pais? 
Você tem alguma profissão? Caso não tenha, que profissão você gostaria de 
seguir? 
(Atividade 20) 

 



CAPÍTULO 3 – A NOVA VERSÃO DA UNIDADE DIDÁTICA 

 
 

 132 

 Na versão 2, o objetivo da primeira atividade exemplificada anteriormente foi 

mantido, ou seja, o aluno deve descrever a si mesmo, utilizando adjetivos da atividade 

anterior. No entanto, ela foi ampliada e seu enunciado propõe trabalho em duplas, além de 

apresentar mais modelos de frases para que o aluno possa se descrever para um colega:  

 
Now talk to a classmate:  
How would you describe yourself? Use the adjectives from the exercise 
above. You may use sentences like these: 

� I am...  
� I think I am... 
� I'm not... 

(Atividade 14) 

 
 Já a outra atividade exemplificada da versão 1 foi dividida em duas partes na versão 2 

e teve seus objetivos modificados: na primeira parte, o objetivo é propor que o aluno 

entreviste um colega de classe e pergunte a ele sobre sua profissão; já na segunda, o objetivo é 

incentivar o aluno a conversar com um colega de classe sobre sua própria profissão ou sobre a 

profissão que gostaria de ter no futuro: 

 
1. Interview a classmate and ask his/her about his/her profession. You may 
use sentences like these: 

� Do you have any job? 
� What is your profession? 

2. Now talk to your classmate about yourself: 
Do you have any profession?  What would you like to be in the future? You 
may use sentences like these: 

� I'm a/an... 
� I work as a/an... 
� I don't have any profession.  
� Someday I will be a/an... 
� I would like to work as a/an... 
� I will be a/an... 

(Atividade 19) 

 
 Tais alterações se mostram em consonância com as orientações dos PCN – Introdução 

(Brasil, 1998b:91), documento no qual se afirma que a organização de atividades que 

proponham a interação entre os alunos deve ser proposta na aula de língua estrangeira. Além 

disso, sob a ótica sociointeracionista de ensino-aprendizagem proposta por Vygotsky 

(1933/1987), a aprendizagem efetiva dá-se através da interação. Por fim, Ramos (2004:118) 

sugere que a abordagem de linguagem centrada na exploração do gênero precisa garantir a 

adoção de procedimentos que facilitem e promovam a interação em sala de aula.  

 Também é importante notar que, embora os PCN-LE (Brasil, 1998a:20) e os PCN+ 

(Brasil, 2006:97) orientem que a compreensão escrita deva ser a habilidade priorizada na aula 
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de língua estrangeira, o enfoque em mais de uma habilidade, como é proposto na versão 2 do 

material, não vai de encontro às orientações dos documentos, já que ambos não excluem a 

possibilidade de se trabalhar com outras habilidades.  

 Em relação aos tipos de atividades propostas na versão 2 da unidade, também se 

observa, no item 3 do Quadro 3.4, que optei por mantê-las como na versão 1, pois elas eram 

variadas e estavam adequadas aos objetivos do material. Além disso, acredito que a 

diversidade nos tipos de resposta pode ser uma maneira de permitir que os aprendizes adotem 

estratégias diferentes e as alterne. Desse modo, as atividades de números 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 

13, 16 e 18 admitem um único tipo de resposta; já as atividades de números 1, 3, 5, 9, 11, 14, 

15, 17 e 19 admitem várias respostas possíveis, como pode ser visto nos próximos exemplos: 

  

Observe the 2nd ad and number the information below: 
(      ) benefits offered 
(      ) characteristics of the candidate 
(      ) job offered 
(      ) characteristics of the company 
(      ) logo of the company 
(      ) address to send the curriculum 
(Atividade 2)  
 
Join a group and, after observing the 6th and 7th ads, discuss the following 
question with your classmates:  
In your opinion, what is the real intention of a company if only an e-mail is 
offered to send the curriculum? 
(Atividade 11) 
 
What kind of words are used in the job ads to describe the candidates? Tick:  
(      ) adjectives (      ) nouns 
(      ) adverbs  (      ) prepositions 
(      ) verbs  (      ) conjunctions 
(Atividade 12) 

 
What characteristics are necessary to the professions below? Together with a 
classmate, use the adjectives from the ads and write: 

d) secretary: ................................................................................................ 
e) mailman: ................................................................................................. 
f) mechanic: ............................................................................................... 

(Atividade 15) 
 

Outra justificativa para a alternância entre os tipos de atividades propostas no material 

é o fato de que, de acordo com as orientações de Cunningsworth (1995:16), um material 

didático deve encorajar os aprendizes a pensarem por si mesmos sobre os temas propostos, 

discutindo-os com os colegas. Além disso, conforme argumentam Dudley-Evans e St John 

(1998:171-172), um material didático para o ensino de uma língua deve incentivar o aluno a 
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pensar sobre o seu uso, estimulando o seu processo cognitivo ao invés de propor atividades 

mecânicas – o que parece estar em consonância com as atividades propostas no material.  

A fim de explorar as características próprias do gênero anúncio de emprego, observa-

se, no item 3 do Quadro 3.4, que tanto a versão 1 como a versão 2 da unidade propõem a 

realização de tarefas, tendo como base a definição de Ellis (2003:9-10). A 1ª atividade 

proposta na fase de “Apresentação do gênero”, juntamente com as atividades de números 14 e 

19, aproxima-se da descrição de tarefa do autor, ou seja, têm um resultado comunicativo 

claramente definido; contêm um tipo de lacuna, na qual o aluno deve expressar sua opinião; 

envolvem o processo cognitivo dos aprendizes e, por fim, têm o foco primário no significado 

e não na forma. O próximo trecho ilustra uma atividade caracterizada como tarefa proposta na 

versão 2 do material: 

 
Now talk to a classmate:  
How would you describe yourself? Use the adjectives from the exercise 
above. You may use sentences like these: 

� I am...  
� I think I am... 
� I'm not... 

(Atividade 14) 
  
 Em relação aos recursos necessários para a utilização do material, são necessárias 

fotocópias das atividades (item 5 do Quadro 3.4). Além disso, o professor pode optar pela 

utilização de materiais de apoio, como, por exemplo, anúncios de emprego retirados de 

jornais ou revistas. Dessa maneira, esses textos autênticos adicionais poderiam auxiliar o 

professor no trabalho com o gênero e, conforme afirma Leffa (2003:24), tornar-se-iam uma 

maneira de facilitar a transferência daquilo que foi aprendido na escola para a vida real. 

 Com a descrição da metodologia proposta na versão 2 da unidade didática “Anúncios 

de emprego em inglês”, encerro a segunda seção deste capítulo. Na terceira e última seção, 

descrevo o layout da versão 2 da unidade.  

 

3.3 O LAYOUT DA UNIDADE 
 

Na terceira e última seção deste capítulo, norteio-me pelos argumentos de Silva 

(1985), Araújo (1986), Hurlburt (1986), Ribeiro (1987), Camara (2005) e Lupton (2006) para 

descrever e analisar o layout da versão 2 da unidade didática “Anúncios de emprego em 

inglês”. Conforme descrito no primeiro capítulo deste estudo, investigações relacionadas à 

diagramação e tipografia não são centrais em um trabalho na área de Linguística Aplicada, 
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como é o caso deste estudo. No entanto, advogo que questões relativas ao aspecto visual de 

um material didático também devem ser levadas em conta quando se elaboram esses 

materiais, pois, conforme colocam Ellis e Ellis (1987:90), o layout de um material didático, se 

bem elaborado, pode auxiliar significativamente o processo de aprendizagem, em especial 

quando se trata de uma língua estrangeira. 

 A fim de apresentar o layout da versão 2 do material, discuto aspectos relacionados à 

fonte empregada na unidade e aos recursos para destacar informações no texto, aos recursos 

utilizados para decorar e ilustrar o material, à composição das páginas e à utilização de cor, 

uma vez que esses são itens que refletem as bases teóricas empregadas para reconstruir a 

unidade quanto ao seu aspecto visual. A fim de descrever e analisar o aspecto visual da versão 

2, retomo o Quadro 1.4, apresentado no primeiro capítulo, desta vez com a descrição e a 

análise do layout da versão 2 da unidade: 

 

Critérios para avaliação do layout de materiais 
didáticos 

Descrição e análise do layout da versão 2 da unidade didática 
“Anúncios de emprego em inglês” 

 
15. Que tipos de fonte são utilizadas nos textos do 

material?  

• no corpo do texto – fonte Arial, sem serifas, do tipo 
redondo ou comum; 

• nas legendas de seis anúncios – fonte Times New 
Roman, com serifas, do tipo redondo ou comum. 

 
16. Que recursos são utilizados para destacar títulos, 

palavras, frases e/ou parágrafos no corpo do 
texto? 

 

• negrito; 
• itálico; 
• sublinhado; 
• entrefiletes/bordas; 
• sombreamento. 

17. Que tamanho de fonte é utilizado nos textos do 
material? 

• no corpo do texto – médio, tamanho 11; 
• nas legendas de seis anúncios – médio, tamanho 9. 

18. Que tipo de alinhamento é adotado nos textos do 
material? 

• à esquerda.  
 

19. Que recurso de alinhamento é utilizado para 
destacar parágrafos no corpo do texto? 

• sangramento. 
 

20. Que tipo de entrelinhamento é utilizado nos 
textos do material? 

• simples. 

21. Como são compostos os espaços para responder 
as atividades ao longo do material? 

• pontilhado. 
 

22. Que tipo de entrelinhamento é utilizado nos 
espaços para responder as atividades ao longo 
do material? 

 
• simples. 
 

23. Que recursos são utilizados para decorar o 
material? 

• entrefiletes/bordas; 
• balão. 

24. Que recurso é utilizado para ilustrar o material? • anúncios de emprego retirados de jornais e revista.  
25. Como são compostas as páginas ao longo do 

material?  
• preto sobre o branco. 

26. Como são dispostas as ilustrações ao longo das 
páginas do material? 

• assimetricamente. 

27. De que maneira as ilustrações são utilizadas ao 
longo do material? 

• para complementar e/ou destacar algo do texto. 

28. De que maneira a cor é utilizada ao longo do 
material? 

• para complementar e/ou destacar algo do texto. 

Quadro 3.5: Descrição e análise do layout da versão 2 da unidade didática 
 “Anúncios de emprego em inglês” 

(com base em Silva, 1985; Araújo, 1986; Hurlburt, 1986; Ribeiro, 1987; Camara, 2005 e Lupton, 2006) 
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 Com o objetivo de ilustrar alguns itens descritos no Quadro 3.5 e, também, descrever e 

analisar o layout da versão 2 da unidade, reproduzo, na Figura 3.7, a seguir, a primeira página 

da unidade em dois momentos diferentes: na versão 1, que aparece ao fundo24; e na versão 2, 

em primeiro plano. Os itens destacados circulados de (A) a (D) são descritos e analisados nos 

parágrafos posteriores:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7: Reprodução da primeira página da unidade na versão 1 e na versão 2  
e suas modificações no layout 

  
 Em relação ao tipo de letra utilizada na versão 2 do material, pode ser observado, no 

item 1 do Quadro 3.5 e no item (A) da Figura 3.7, que a mesma fonte sem serifas da versão 1 

da unidade foi mantida na versão 2. Tal escolha está de acordo com as orientações de Ribeiro 

(1987:69-70), já que o autor afirma que caracteres do tipo comum e orientados no sentido 

vertical, como a fonte Arial, são simples e legíveis. Também é importante notar que, na 

opinião de Hurlburt (1986:105) e Martins Filho (1997:64), as fontes sem serifas têm boa 

legibilidade. Além disso, a fonte em tamanho 11 aproxima-se bastante daquela considerada 

                                                 
24 A cópia colorida da versão 1 da unidade não pôde ser recuperada.  

A 
B 

C 

D 
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por Ribeiro (1987:68-69) como ideal para a composição do corpo de um texto. Por fim, com o 

objetivo de manter a uniformidade do material, o mesmo tipo de fonte foi mantido ao longo 

dos textos da versão 2, já que, de acordo com Ribeiro (1987:56), o emprego de caracteres de 

uma só família torna uma composição sugestiva e eficaz.  

 A fim de diferenciar as legendas dos seis anúncios de emprego distribuídos nas 

páginas 6 e 8 da versão 2, entretanto, observa-se que optei por utilizar uma fonte diferente e 

menor daquela empregada no corpo do texto (item 1 do Quadro 3.5). Nesses casos, procurei 

empregar uma letra de tamanho bem próximo daquele utilizado no corpo do texto, já que Ellis 

e Ellis (1987:92) afirmam que o emprego de fontes de tamanhos semelhantes dá maior 

uniformidade à página. A Figura 3.8, a seguir, ilustra uma dessas legendas:  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 3.8: Legenda de um anúncio com fonte Times  

New Roman em tamanho 9 
 
 Conforme indicado no item 2 do Quadro 3.5 e visualizado no item (A) da Figura 3.7, o 

negrito, o itálico e o sublinhado foram empregados para destacar a numeração das atividades e 

algumas palavras ao longo da versão 2, pois, de acordo com Ribeiro (1987:69-70) e Lupton 

(2006:94), a utilização desses recursos é uma maneira eficiente de destacar frases ou 

expressões no corpo de um texto. Pelo mesmo motivo, as palavras destacadas em negrito e 

sublinhadas na versão 1 da unidade foram mantidas na versão 2, como pode ser visto no 

Domingo, 3 de fevereiro de 2002 – O Estado de São Paulo 

 



CAPÍTULO 3 – A NOVA VERSÃO DA UNIDADE DIDÁTICA 

 
 

 138 

fragmento a seguir, retirado da atividade que trabalha com sufixos característicos de 

profissões: 

 
 

Some professions in English end with er, ant or ist, called suffixes. 
Examples: 

• My brother works as a personal trainer.  

• My father is an accountant.  

• Mary is a very good dentist.  
  
  
 Em relação ao alinhamento dos parágrafos ao longo da versão 2, nota-se, no item 4 do 

Quadro 3.5 e no item (B) da Figura 3.7, que o alinhamento à esquerda, empregado na versão 

1, foi mantido na versão 2, já que, conforme afirma Lupton (2006:84-85), tal recurso evita o 

espacejamento irregular entre as palavras e faz com que grandes buracos não apareçam nas 

linhas do texto.  

 Seguindo as orientações de Erbolato (1981:59), pode ser visualizado, no item (B) da 

Figura 3.7 e no item 5 do Quadro 3.5, que os enunciados da versão 2 da unidade foram 

sangrados, ou seja, um espaço em branco foi deixado no lado esquerdo dos parágrafos dos 

enunciados da unidade. Conforme descreve Lupton (2006:102), tal recurso cria no texto uma 

espécie de hierarquia tipográfica, capaz de organizar os conteúdos ao longo da unidade e 

ajudar o leitor-aprendiz a se localizar em sua leitura ao longo do material. Por fim, conforme 

ilustra o item 6 do Quadro 3.5, o entrelinhamento simples da versão 1 foi mantido na versão 

2, pois, conforme descreve Lupton (2006:83), ele torna o texto bem distribuído e legível.  

 Com o objetivo de facilitar e orientar a escrita nos espaços para as respostas ao longo 

do material, também pode ser visto, no item 7 do Quadro 3.5 e no item (C) da Figura 3.7, que 

linhas pontilhadas foram acrescentadas nos espaços destinados às respostas na versão 2 que, 

assim como nos textos do material, foram elaborados com entrelinhamento simples. 

 Como também pode ser visualizado no item (D) da Figura 3.7, optei por identificar as 

partes que compõem dois anúncios25 da versão 2 com números circulados, pois, de acordo 

com Ribeiro (1987:172), a utilização exagerada de componentes como figuras – nesse caso, as 

setas empregadas na versão 1 – provoca no leitor um maior esforço visual, o que dificulta a 

captação visual do conteúdo. Ainda de acordo com o autor, a moderna concepção gráfica dá 

preferência ao emprego de grandes áreas brancas para valorização das partes impressas, pois 

um material simplificado e com número reduzido de elementos torna a aparência do impresso 

mais agradável e concentra mais a atenção do leitor-aprendiz.  

                                                 
25 O outro anúncio no qual tal recurso foi empregado encontra-se na página 4 da versão 2.  
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 If you want further information about jobs and professions, visit  
 one of these sites on the Internet: 

    www.catho.com.br 
    www.assessoriarh.com 
    www.ciee.org.br 
 

 Em relação aos recursos empregados para decorar o material, observa-se, nos itens 2 e 

9 do Quadro 3.5, que foram utilizadas bordas para realçar alguns elementos na versão 2 da 

unidade, pois, de acordo com Erbolato (1981:58), esse é um recurso eficiente para dar 

destaque a determinados textos. A Figura 3.9, a seguir, ilustra, em um texto destacado com 

bordas, as sugestões de endereços eletrônicos inseridas ao final da versão 2 da unidade: 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.9: Texto destacado com bordas na versão 2 
 
 É importante notar, entretanto, que as sugestões de endereços eletrônicos não se 

caracterizam propriamente como uma das atividades do material. No entanto, a inserção 

dessas sugestões na versão 2 parece estar em consonância com as orientações dos PCN-LE 

(Brasil, 1998a:55), documento no qual se afirma que o aluno deve ser incentivado a 

desenvolver atitudes de pesquisa e reflexão sobre suas descobertas,  tornando-se autônomo em 

seu aprendizado. 

 Além da utilização de bordas para decorar o material, observa-se, no item 9 do Quadro 

3.5 e na Figura 3.10, a seguir, que um balão foi inserido na versão 2 para destacar as 

informações sobre prefixos característicos de profissões, já que, conforme afirmam Ellis e 

Ellis (1987:93), as ilustrações constituem um meio eficiente de explicar determinado 

vocabulário, definir, contextualizar ou consolidar algo abordado nos textos: 

 

 

But... 

Some professions don't follow this rule. Look at these examples: 
• Angelina Jolie is a famous actress.  

• My uncle is a mechanic.   

• George works as a judge.  

• Felipe Massa is a good pilot.  
 
 
 
 

Figura 3.10: Balão inserido na versão 2 para destacar informações sobre prefixos  
característicos de profissões 

 
 Além dos aspectos até aqui discutidos, observa-se que anúncios de emprego retirados 

de jornais e revistas são utilizados para ilustrar a unidade didática “Anúncios de emprego em 
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inglês” (item 10 do Quadro 3.5). A opção pela manutenção dessas figuras na versão 2 se 

justifica pelo fato de que esses anúncios são empregados no material de acordo com as 

orientações de Ellis e Ellis (1987:93), ou seja, não têm a função de substituir os textos da 

unidade, mas sim a de contextualizar ou consolidar algo neles abordado.  

 Uma das alterações mais importantes no material refere-se à qualidade visual dos 

anúncios de emprego. Na versão 1, vários anúncios eram borrados e de difícil visualização – o 

que, de certa maneira, poderia dificultar sua leitura e compreensão e até mesmo comprometer 

a aprendizagem. A Figura 3.11, a seguir, retirada da versão 1, exemplifica dois desses 

anúncios:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11: Anúncios borrados e de difícil visualização na versão 1 da unidade 
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 Conforme pode ser visualizado na Figura 3.12, a seguir, que ilustra os mesmos 

anúncios da Figura 3.11, os anúncios aparecem mais nítidos na versão 2 – o que pode facilitar 

sua leitura e compreensão e facilitar o aprendizado:  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12: Anúncios com melhor nitidez na versão 2 da unidade 

 
 A composição das páginas da versão 2 da unidade está de acordo com as orientações 

de Silva (1985:32), ou seja, em preto sobre o branco (item 11 do Quadro 3.5). Tal composição 

foi mantida na versão 2 por estar condizente com as orientações de Tomlinson (1998:7) e 

Ribeiro (1987:231), ou seja, a utilização de figuras e grandes áreas brancas, como acontece 

em ambas as versões da unidade, tornam um texto atrativo e a aparência do impresso mais 

agradável.  
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 Assim como acontecia na versão 1 da unidade didática, as figuras e os textos na versão 

2 também são distribuídos assimetricamente (item 12 do Quadro 3.5). A opção pela 

manutenção do arranjo assimétrico nessa versão está de acordo com as orientações de Ribeiro 

(1987:172), já que, conforme afirma o autor, a composição assimétrica, por ser mais dinâmica 

e possibilitar maior variedade no arranjo das ilustrações, tem mais possibilidades de despertar 

o interesse do leitor-aprendiz. A Figura 3.13, a seguir, ilustra duas páginas da versão 2 do 

material: 

 
 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 3.13: Páginas da unidade em composição assimétrica 

 
 Outra consideração importante a ser feita em relação à distribuição de figuras, e 

também visualizada na Figura 3.15, é o fato de que elas foram empregadas de maneira 

condizente com as orientações de Silva (1985:120), ou seja, são proporcionais ao tamanho da 

página, o que parece ter dado uniformidade às páginas do material, motivo pelo qual optei por 

manter a distribuição assimétrica na versão 2 da unidade.  

 
 Por fim, outra alteração na versão 2 do material didático refere-se à utilização da cor. 

Na versão 1, todos os anúncios de emprego eram apresentados em preto e branco, já que, na 

época em que aquela versão foi elaborada, não foram encontrados anúncios coloridos para 
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ilustrar o material. Hoje em dia, entretanto, é possível encontrar vários anúncios de emprego 

coloridos, tanto em jornais como em revistas. Por esse motivo, optei por inserir dois anúncios 

em cores na versão 2 (item 14 do Quadro 3.5). A Figura 3.14, a seguir, ilustra um dos 

anúncios coloridos26 na versão 2 da unidade:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14: Anúncio colorido inserido na versão 2 

 
 A inclusão de anúncios coloridos na versão 2 está condizente com as orientações de 

Ellis e Ellis (1987:93), ou seja, a cor é um recurso cada vez mais utilizado em materiais 

didáticos para chamar a atenção do aluno. No entanto, é importante observar que a cor não é 

utilizada na versão 2 do material para distrair os aprendizes, mas sim para complementar e 

destacar os textos da unidade – o que, de acordo com os autores, é importante em um material 

didático.  

 Conforme descrito no início deste capítulo, esta pesquisa teve como ponto de partida 

os resultados de Nogueira (2005), estudo no qual foi aplicada a versão 1 da unidade. Nesse 
                                                 
26 O outro anúncio colorido da versão 2 encontra-se na página 6 da unidade.   
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trabalho, pude verificar que o material poderia proporcionar mais momentos de interação 

entre os alunos ao propor atividades em grupos ou em duplas. Também verifiquei nesse 

estudo que, com o objetivo de expor mais os alunos à língua estrangeira, o uso da língua 

materna no material poderia ser dosado, com menor quantidade de atividades em português. 

Seus resultados ainda sugeriram que o layout de um material contribui para a aprendizagem e 

apontaram para a necessidade de nova diagramação da unidade.  

 A fim de solucionar os problemas relacionados à interação, pode ser observado, no 

decorrer do capítulo, que a versão 2 da unidade apresenta algumas atividades em grupos ou 

em duplas. Em relação à exposição à língua estrangeira no material, os enunciados da nova 

versão são apresentados em inglês. Por fim, quanto aos problemas encontrados no layout do 

material, a unidade ganhou nova diagramação.  

 Com a descrição e análise da versão 2 da unidade didática “Anúncios de emprego em 

inglês”, encerro a apresentação do material. No próximo capítulo, apresento e discuto os 

resultados da aplicação desse material. 
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CAPÍTULO 4 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
 
 Neste capítulo, sempre buscando manter um diálogo constante entre a base teórica 

deste trabalho e as perguntas de pesquisa, são apresentados e discutidos os resultados da 

aplicação da versão 2 da unidade didática “Anúncios de emprego em inglês”.   

 Conforme havia sido afirmado anteriormente, este estudo tem como objetivo verificar 

que contribuições a reconstrução de um material didático preparado pela professora-

pesquisadora pode trazer para o aprendizado de um grupo de alunos. A fim de alcançá-lo, 

procuro responder as seguintes perguntas de pesquisa:  

4. Como as bases teóricas escolhidas para a reconstrução da unidade aparecem na nova 

versão do material?  

5. Como são tratados os problemas encontrados na antiga versão do material didático?  

6. Quais são as percepções dos alunos sobre seu aprendizado e sobre o layout da unidade 

com a aplicação da nova versão do material? 

 
 No quarto capítulo deste trabalho, busco responder a terceira pergunta de pesquisa.  

Conforme já descrito no item 2.4 do capítulo de metodologia, a coleta de dados para este 

estudo foi direcionada para as percepções dos alunos sobre sua aprendizagem ao fazer as 

atividades da versão 2 da unidade e para suas percepções sobre o layout do material. Em 

relação à aprendizagem, foram investigados os seguintes aspectos: a interação, o uso da língua 

materna, o aprendizado dos alunos em relação ao gênero “anúncio de emprego” e suas 

dificuldades na realização das atividades da versão 2 da unidade. Quanto ao layout, foram 

investigadas as percepções dos alunos sobre o aspecto visual do material.  

 Assim, este capítulo se divide em duas seções e tem o objetivo de apresentar as 

seguintes investigações: na primeira seção, são apresentados e discutidos os resultados 

relacionados às percepções dos alunos sobre sua aprendizagem ao utilizar a versão 2 unidade; 

na segunda, são apresentadas e discutidas as percepções dos alunos sobre o aspecto visual 

desse material.  
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4.1 A APRENDIZAGEM  
 
 Nesta seção, o foco da análise concentra-se nas percepções dos alunos sobre sua 

aprendizagem ao utilizarem a versão 2 da unidade didática “Anúncios de emprego em inglês”. 

Para isso, a seção é organizada em quatro partes distintas: inicialmente, apresento e discuto 

dados relacionados à interação; em seguida, apresento e discuto dados relacionados ao uso da 

língua estrangeira e da língua materna no material; como terceiro passo, apresento e discuto 

dados referentes ao aprendizado do gênero “anúncio de emprego”; por fim, apresento e 

discuto dados, tendo em vista as dificuldades encontradas pelos alunos na realização das 

atividades da unidade e as estratégias que utilizaram a fim de superá-las.  

 

 4.1.1 INTERAÇÃO   
 
 Nesta subseção, o foco da análise concentra-se na interação durante a aplicação da 

versão 2 da unidade didática “Anúncios de emprego em inglês”. Inicialmente, analiso como se 

deu a colaboração entre os alunos durante a aplicação do material; em seguida, apresento 

como os alunos estudam e aprendem melhor e de que maneira eles veem a colaboração entre 

os participantes durante a realização de atividades em grupos; por fim, discuto questões 

relacionadas à presença do par mais competente nas atividades em grupos.  

 Como descrito na seção 3.2 do terceiro capítulo, com o objetivo de proporcionar mais 

momentos de interação entre os alunos durante a aplicação do material, algumas atividades da 

versão 2 são propostas em duplas ou em grupos. Durante a aplicação da 1ª e da 2ª atividades, 

em que a primeira atividade propõe trabalho individual e em duplas e a segunda propõe 

trabalho em duplas, é provável que a maioria dos alunos tenha prestado ajuda aos colegas ao 

fazê-las, conforme pode ser observado neste trecho27 do meu diário: 

 
Deixei os alunos livres para fazer as atividades individualmente ou em grupos. Houve certo 
tumulto para a organização da sala, mas logo os alunos se organizaram em grupos para 
fazer as atividades. (...) Somente um aluno, Gilberto, fez as atividades individualmente. 
Entre o restante dos alunos, a interação parece ter ocorrido. Em alguns casos, os alunos me 
perguntavam sobre algumas dúvidas que haviam surgido, mas os próprios colegas 
esclareciam algumas dessas dúvidas. (D1)28   

 

                                                 
27 Os grifos em negrito dos excertos são meus e têm o objetivo de destacar informações discutidas na 
apresentação dos resultados deste estudo. 
28 Como descrito no Quadro 2.6 do segundo capítulo, as letras maiúsculas Q, D e G entre parênteses identificam, 
respectivamente, dados extraídos dos questionários de pesquisa, dos diários reflexivos e das gravações em áudio 
e vêm acompanhadas de números que identificam quando os dados foram coletados: (D1), por exemplo, indica 
que o excerto foi retirado do 1º diário; já (Q4) identifica um trecho retirado do 4º questionário e assim 
sucessivamente.  
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   Como pode ser visto na minha observação, é possível que os alunos tenham 

interagido ao fazer as atividades 1 e 2 do material. Embora não tenha sido possível investigar 

de que maneira se deu essa interação, é possível que ela tenha ocorrido de acordo com a 

descrição de Malamah-Thomas (1987:12), pois a autora afirma que, em algumas situações de 

interação em sala de aula, alguns colegas de classe podem servir de “professores” para outros 

aprendizes, orientando-os em seu aprendizado.  

 Conforme também descrito na seção 3.2 do terceiro capítulo, com o objetivo de dar ao 

aluno a opção de fazer as atividades 6 e 7 individualmente ou de buscar ajuda no professor ou 

em um colega no momento de realizá-las, seus enunciados não explicitam o tipo de trabalho 

proposto. Durante a realização dessas atividades, cinco participantes focais aparentemente 

ajudaram seus colegas de grupo, como pode ser visto nos excertos a seguir: 

 
Angelina: [Ajudei meu colega João] um tirando a dúvida do outro. João [me ajudou], tirando 
minhas dúvidas de tradução. Eu fui perguntando as palavras e ele foi falando em português: 
é assim, assim e assim, foi traduzindo. (Q4) 
 
Cristiano: [Ajudei] traduzindo algumas palavras como por exemplo: personality e 
professional experience. (Q4) 
 
João: [Ajudei] a Angelina, em algumas dificuldades, como traduzir algumas palavras, (...) um 
ajudando o outro nas dificuldades de algumas palavras, (...) e com a ajuda da professora. 
(Q4) 
 
Leonardo: Expliquei o significado de alguns enunciados. (Q4) 

 
 Tendo como base os PCN-LE (Brasil, 1998a:57), os excertos anteriores sugerem que 

esses alunos desempenharam o papel de par mais competente entre seus colegas, ajudando-os 

a interpretar palavras e frases da unidade – o que pode ter levado à criação da ZPD, conforme 

descreve Vygotsky (1933/1978:86). Além disso, um desses alunos, João, também parece ter 

encontrado na ajuda da professora um meio de solucionar suas dificuldades – o que também 

se mostra em consonância com as orientações do autor.  

 Os cinco alunos restantes, por outro lado, afirmaram que não tinham ajudado seus 

colegas a fazer as atividades, como pode ser visto no próximo exemplo: 

 
Gilberto: eu fiz as atividades, mas não ajudei meus colegas do grupo. (Q4) 

 
 Embora Gilberto e os outros quatro alunos focais não tenham ajudado seus colegas na 

produção das atividades, é possível que outros colegas do grupo tenham desempenhado o 

papel de par mais competente para seus pares, ajudando-os a fazer as atividades.  

 Na mesma ocasião, fiz o seguinte registro em meu diário:  
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Havia poucos alunos e eles formaram aleatoriamente dois grupos maiores e duas duplas. 
Acho que o tipo de atividade de hoje não favoreceu tanto o trabalho em grupo, já que corrigi 
a [6ª] atividade da aula anterior, que deveria ser feita individualmente, e depois, (...) os alunos 
deveriam numerar as partes do anúncio na 7ª atividade. No entanto, acho que isso está 
condizente com essas atividades, já que seus enunciados não são propostos em grupos ou 
duplas. (...) Alguns alunos, como César [participante não focal], Cristiano e Leonardo, 
parecem ter ajudado alguns colegas, explicando em português o significado de algumas 
palavras. (D4) 

 
 Como pode ser observado nesse excerto, minhas percepções sobre a aplicação das 

atividades 6 e 7 parecem corroborar as colocações feitas pelos alunos, ou seja, alguns optaram 

por fazer essas atividades individualmente e outros buscaram ajuda nos colegas. Tendo como 

base esses dados, vejo que essa interação se mostra condizente com as orientações de Prabhu 

(1987:82), ou seja, devem ser respeitados diferentes estilos de aprendizagem do aluno e dar a 

ele a opção de buscar ajuda no professor ou em um colega quando sentir necessidade.  

 Na realização das atividades 10 e 11 (Q6), em que a 10ª atividade não definia o tipo de 

trabalho e a 11ª sugeria a realização da atividade em grupos, o papel de par mais competente 

aparentemente não foi desempenhado por Gilberto, Hélio, João e Maurício, já que eles 

afirmaram, na ocasião, que haviam feito as atividades, mas que não tinham ajudado seus 

colegas a executá-las. José, por sua vez, além de não fazer as atividades previstas, também 

não ajudou os colegas. Conforme descrito no capítulo de metodologia, esses alunos estão 

entre aqueles pouco participativos ou introvertidos do grupo focal – o que talvez justifique o 

fato de que eles não prestaram ajuda aos seus colegas.  

 Dentre os outros cinco participantes, os alunos aparentemente ajudaram seus colegas 

na produção das atividades 10 e 11. Embora não tenha sido possível investigar qual dessas 

atividades os alunos se referiam especificamente, Cristiano, Leonardo, Marcos e Renato, por 

exemplo, afirmaram que tinham ajudado os colegas, explicando-lhes, em português, o 

significado de algumas palavras ou frases. Leonardo, por sua vez, também traduziu para os 

colegas os enunciados das atividades. Por fim, Angelina afirmou que havia explicado 

oralmente como a atividade deveria ser feita.  

 A percepção sobre a ajuda prestada pelos alunos ao fazer as atividades 10 e 11 

também foi registrada por mim em um trecho do diário: 

 
Todos os alunos se sentaram em grupos para fazer as atividades [10 e 11] de hoje. É 
interessante que todos os alunos interagem, mas parece não haver um único líder entre eles. 
Leonardo e Gabriel [um aluno não focal], por exemplo, parecem ter mais facilidade em 
explicar os significados das palavras para os colegas. Angelina também explicou o significado 
de algumas palavras para sua colega Pâmela [uma aluna não focal] e explicou como as 
atividades deveriam ser feitas. (D6) 
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 Conforme pode ser visto neste excerto, é possível que mais de um membro tenha 

desempenhado o papel de par mais competente entre seus colegas ao fazer as atividades 10 e 

11, o que sugere que a interação entre os alunos ocorreu e que o papel de par mais competente 

foi alternado entre os participantes.   

 A colaboração entre os alunos foi novamente investigada durante a aplicação das 

atividades 12, 13 e 14, em que a de número 13 não definia o tipo de trabalho e as de números 

12 e 14 propunham trabalhos em duplas. Nessa ocasião, o papel de par mais competente 

parece não ter sido ocupado por Gilberto, já que ele afirmou que havia feito as atividades, mas 

não havia ajudado seus colegas de grupo a fazê-las. As colocações dos nove alunos restantes, 

por outro lado, sugerem que eles prestaram ajuda aos colegas, como pode ser visto no Quadro 

4.1 (Q7) a seguir: 

 

Atividades 12, 13 e 14 Como os alunos prestaram ajuda aos colegas 
Nº de indicações 

Explicando oralmente como as atividades deveriam ser feitas 3 
Traduzindo palavras ou frases  3  
Mostrando os significados de algumas palavras no dicionário de inglês  2 
Traduzindo os enunciados das atividades 1 
Outro modo: dando as respostas 2 
Total de alunos que prestaram ajuda aos colegas 9 

Quadro 4.1: Como os alunos ajudaram os colegas a fazer as atividades 12, 13 e 14 
 

 João, Leonardo e Renato, por exemplo, encontram-se entre aqueles que ajudaram os 

colegas, explicando-lhes oralmente como as atividades deveriam ser feitas. Angelina, José e 

Marcos prestaram ajuda, traduzindo algumas palavras ou frases das atividades. Já Cristiano e 

Hélio utilizaram um dicionário de inglês para mostrar aos colegas o significado de algumas 

palavras. Angelina também ajudou seus pares, traduzindo os enunciados das atividades. João 

e Maurício, por fim, auxiliaram seus colegas, dando-lhes as respostas das atividades.  

 Embora as colocações desses participantes não sugiram, explicitamente, a geração de 

conflitos e soluções de problemas – características que poderiam levar à criação da ZPD, 

conforme descreve Vygotsky (1933/1978:86), aparentemente houve colaboração e a presença 

de um par mais competente entre os alunos.  

 Conforme pode ser visto no Quadro 4.1, a maioria dos alunos parece ter interagido 

com seus colegas de classe ao fazer as atividades 12, 13 e 14. Não foi possível investigar, 

entretanto, se essa interação se deu pelo fato de que duas dessas atividades propunham 

trabalho em grupos ou se ela ocorreu de acordo com as intervenções da professora. 

 Ainda que não tenha sido possível investigar mais detalhadamente de que maneira se 

deu essa interação, dois trechos do meu diário sugerem que eu tenha desempenhado o papel 
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de par mais competente entre os alunos e fornecem indícios de como eu os ajudei a fazer a 13ª 

e a 14ª atividades, que propunham trabalho em duplas: 

 
Na 13ª atividade, eu lia em voz alta as frases que definiam os adjetivos e perguntava em inglês 
e português aos alunos o que diziam aquelas descrições. (...) Em algumas palavras que os 
alunos não haviam entendido, como “talk” e “wealth”, procurei gesticular para que eles 
entendessem o que significavam. Vários alunos aparentemente conseguiram entender o que 
eu gesticulava e traduziram oralmente essas e outras palavras. Todos os alunos acertaram as 
definições corretas nas alternativas da atividade. (D7) 
 
No início [ao fazer a 14ª atividade], alguns alunos aparentemente ficaram com receio de 
conversar em inglês com os colegas e descreverem-se usando os adjetivos aprendidos na aula. 
Enquanto eu andava entre eles, entretanto, procurava incentivá-los a se descrever em inglês, 
com frases como “How would you describe yourself, César [um aluno não focal]?”, como 
aparece no enunciado da atividade. Isso parece ter incentivado os alunos porque, enquanto eu 
andava entre os grupos e me descrevia, eles também procuravam se descrever para mim e 
para os colegas do grupo. Se algum aluno demonstrasse que não havia entendido o que eu 
havia falado, eu repetia a frase mais devagar, procurando gesticular e mostrar em mim ou 
em um aluno as características aprendidas na aula. Alguns alunos, como Leonardo e 
Angelina, até pediram que eu conversasse com eles em inglês para que eles pudessem se 
descrever. Outros, inicialmente, utilizavam palavras em português para se descrever, mas, 
como eu respondia em inglês, eles respondiam também em inglês. Embora muitos tenham tido 
inicialmente alguns erros de pronúncia, após algumas tentativas conseguiram se descrever 
corretamente, quase sem inibições. Até mesmo Cristiano, que parece ser introvertido, 
descreveu a si mesmo. (D7) 

 
 Conforme pode ser visualizado nos fragmentos anteriores, há indícios de que a 

utilização de gestos, como sugere Tomlinson (1998:19), tenha sido uma maneira de ajudar os 

alunos a fazer a 13ª e a 14ª atividades do material.  Também há evidências nesses excertos de 

que a interação ocorreu como decorrência das intervenções da professora sobre como fazer as 

atividades – ações docentes que, de acordo com os PCN-LE (Brasil, 1998a:55), podem 

promover a autonomia do aprendiz. Nesses casos, é provável que a professora tenha 

desempenhado o papel de par mais competente entre os alunos. 

 Nos três excertos a seguir, há mais indícios de que a mediação da professora tenha 

colaborado para que os alunos descrevessem a si mesmos, objetivo da 14ª atividade: 

 
Para fazer a 14ª atividade, escrevi na lousa as frases modelos “I am...”, “I think I am...” e 
“I’m not...”, sugerindo aos alunos como eles poderiam se descrever. Também fiz a eles 
descrições de mim mesma, primeiro na frente de todos e, depois, nos grupos. Para isso, 
utilizava frases como aquelas sugeridas na atividade, como “I am consistent”, “I think I am 
well-organized” e “I”m not flexible”. (D7) 
 
Andrea: What about you, Angelina? How would you describe yourself? 
Angelina: I am… quais as características?   
Andrea: Yes!  
Angelina: I am dynamic, communicative and enthusiastic. Como fala?  
Andrea: Enthusiastic, yes! 
Angelina: É isso! (G8) 
 
Leonardo: Professora, pergunta pra mim. 
Andrea: Ok! How would you describe yourself, Leonardo? 
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Leonardo: I am dynamic, flexible.  
Andrea: What else? O que mais? Are you communicative? Are you well-organized, 
Leonardo? 
Leonardo: No, no! 
Andrea: Are you ambitious?   
Leonardo: No. (G8) 

 
 Como pode ser observado nesses excertos, é possível que a mediação da professora 

tenha colaborado para que Angelina e Leonardo interagissem e utilizassem o conhecimento 

adquirido para a construção do significado – o que se mostra condizente com a visão 

vygotskiana de ensino-aprendizagem, já que, segundo Vygotsky (1933/1978:86), aquilo que 

um aprendiz é capaz de fazer hoje somente com a ajuda de alguém mais competente 

possivelmente será capaz de fazer sozinho no futuro.  

 Por fim, fiz a seguinte observação sobre a aplicação da 14ª atividade: 

 
De todas as atividades propostas até agora na unidade, acredito que essa [14ª] foi a que mais 
proporcionou interação em sala de aula, ainda que os alunos tenham interagido mais comigo 
do que com os colegas dos grupos. Pode ser que essa interação seja consequência do tipo de 
atividade proposta, já que ela previa, necessariamente, a conversa com outro colega. (D7) 

  
 Tendo como base o excerto anterior, é possível supor que a 14ª atividade tenha 

alcançado seu objetivo, que era incentivar o aluno a descrever a si mesmo, utilizando os 

adjetivos dos anúncios e da atividade prévia. Conforme descrito no item 3.2 do capítulo de 

descrição da unidade, tal atividade se caracteriza como tarefa, ou seja, tem um resultado 

comunicativo claramente definido; contém um tipo de lacuna, na qual o aluno deve expressar 

sua opinião; envolve o processo cognitivo dos aprendizes; e, por fim, tem o foco primário no 

significado e não na forma, conforme define Ellis (2003:9-10). 

 Baseando-me nesses dados, considero, também, que a ideia de propor atividades 

caracterizadas como tarefas, como é o caso da 14ª, fez com que os alunos interagissem entre 

si e entre eles e a professora durante a realização das atividades propostas. 

 As maneiras como os alunos prestaram ajuda uns aos outros durante a aplicação da 

unidade foram novamente investigadas durante a realização das atividades 15 e 16, em que a 

primeira era proposta em dupla e a segunda não determinava o tipo de trabalho proposto. Na 

ocasião, somente Angelina explicitou em sua colocação que havia tido a ajuda de um par mais 

competente para fazer as duas atividades, como pode ser observado em sua resposta: 

 
Angelina: João, ele me ajudou a falar as palavras e algumas traduções. (Q9) 

 
 Conforme ilustra o Quadro 4.2 (Q9), a seguir, entretanto, cinco alunos aparentemente 

prestaram ajuda aos colegas na produção das atividades: 
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Atividades 15 e 16 Como os alunos prestaram ajuda aos colegas 
Nº de indicações 

Traduzindo palavras ou frases 4 
Traduzindo os enunciados das atividades  2 
Explicando como as atividades deveriam ser feitas 1 
Total de alunos que prestaram ajuda aos colegas 5 

Quadro 4.2: Como os alunos ajudaram os colegas a fazer as  
atividades 15 e 16 

 

 Embora não tenha sido possível investigar em qual dessas atividades especificamente 

os cinco alunos prestaram ajuda uns aos outros, pode ser visualizado, no Quadro 4.2, que ao 

menos quatro participantes, entre eles Angelina, Hélio, Leonardo e Renato, ajudaram os 

colegas, traduzindo algumas palavras ou frases, enquanto que dois alunos, Leonardo e 

Marcos, traduziram para os colegas os enunciados das atividades propostas. Outro aluno, 

Marcos, afirmou que também havia explicado aos colegas como as atividades deveriam ser 

feitas. Dessa maneira, cinco participantes, entre os dez focais, aparentemente prestaram ajuda 

aos seus colegas de classe durante a realização das atividades 15 e 16.   

 Assim como aconteceu em outros momentos da aplicação da unidade, as percepções 

sobre a aplicação das atividades 15 e 16 mostram-se em consonância com as orientações dos 

PCN-LE (Brasil, 1998a:57), já que cinco alunos parecem ter desempenhado o papel de par 

mais competente entre seus colegas, ajudando-os a fazer as atividades. Nesses casos, é 

provável que essa interação tenha propiciado a geração de conflitos e soluções de problemas – 

características que propiciam a criação da ZPD, conforme descreve Vygotsky (1933/1978:86).  

 Após a aplicação da 19ª atividade do material, que também se caracteriza como tarefa 

(Ellis, 2003) e cujo enunciado prevê, necessariamente, a realização de atividade em duplas, 

foram feitas as últimas investigações sobre a cooperação entre os alunos em sala de aula. Na 

ocasião, registrei a seguinte observação em meu diário: 

 
Assim como aconteceu na 14º atividade, que também previa interação, inicialmente eles [os 
alunos] parecem ter se sentido encabulados em perguntar aos outros sobre suas profissões. 
Notei que alguns alunos relutaram em pronunciar as palavras, talvez com medo de 
pronunciá-las de modo errado. Nesses casos, eu procurava assumir o papel de entrevistadora 
e perguntava a eles sobre suas profissões. Já no segundo momento da atividade, em que os 
alunos deveriam falar sobre qual profissão gostariam de ter no futuro, acredito que eles 
tenham se sentido mais a vontade e interagido mais com os colegas. (...) Ao final dessa 
atividade, alguns alunos, como Leonardo, Cristiano e Angelina até quiseram falar em voz 
alta sobre quais profissões gostariam de ter no futuro. (D11) 

 
 Conforme pode ser visto nesse excerto, a intervenção da professora em relação às 

orientações sobre como lidar com a 19ª atividade e organizá-la, mais uma vez parece ter 

orientado esses alunos em seu aprendizado.  Embora não tenha sido possível investigar de que 

maneira se deu a interação entre os outros alunos, é possível que a 19ª atividade tenha 
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alcançado seu objetivo, ou seja, fazer com que o aluno interagisse com um colega e 

conversasse sobre a profissão do colega, sobre a própria profissão ou sobre a profissão que 

gostaria de ter no futuro.  

 Por fim, fiz a seguinte observação sobre a aplicação da 19ª atividade em meu diário: 

 
Pensando na atividade de hoje [19ª], acho que ela proporcionou mais interação do que as 
outras atividades entre os colegas, talvez pelo fato de que ela previa, necessariamente, que os 
alunos conversassem entre eles. Essa não seria uma garantia, entretanto, de que os alunos 
iriam desenvolvê-la. No entanto, notei que os alunos gostaram de fazê-la. Acho que consegui 
atingir meu objetivo com a unidade, que era, entre outras coisas, proporcionar mais 
interação entre os alunos. (D11) 

  
 Como pode ser observado no fragmento anterior, é possível que a versão 2 da unidade 

tenha atingido seus objetivos e proporcionado momentos de interação entre alguns alunos – o 

que se mostra em consonância com as orientações dos PCN-LE (Brasil, 1998a) e a proposta 

de Ramos (2004), que defendem a realização de atividades que proporcionem a interação na 

aula de língua estrangeira. Em vários momentos dessa aplicação, também foi possível 

perceber a presença de um par mais competente que ajudava os alunos a fazer as atividades – 

o que, conforme descrito por Vygotsky (1933/1978:86), pode propiciar a criação da ZPD e 

impulsionar a maturidade do aprendiz. 

 Além disso, foi possível observar, em alguns momentos da aplicação do material, que 

a ajuda da professora foi importante para que os alunos fizessem as atividades. Embora eles 

nem sempre tenham deixado claro que tipo de ajuda foi dada por mim, alguns excertos, já 

exemplificados anteriormente, forneceram exemplos de como eu os ajudei. Durante a 

aplicação da 13ª e da 14ª atividades, por exemplo, foram mostrados indícios que corroboram 

as orientações de Tomlinson (1998:19), já que, na visão do autor, a utilização de desenhos e 

gestos pode ser uma maneira de auxiliar os alunos no aprendizado de uma língua estrangeira. 

 Em outros excertos, a seguir, o uso da tradução parece ter sido um meio de ajudar os 

aprendizes a fazer as atividades, uso esse descrito em Palmer (1917/1968:49-53) como um 

dos meios para auxiliar a aprendizagem: 

 
Andrea: Ladies and gentlemen, could you sit down in groups, please? (…) My dear pupils, now 
you will do activity number fifteen, on page number seven. What characteristics are necessary 
to the professions below? Let’s take a look: a secretary, what is a secretary? 
Alunos: Secretária.  
Andrea: Mailman? 
Alunos: Carteiro. 
Andrea: Mechanic?  
Alunos: Mecânico.   
Andrea: Receptionist? 
Alunos: Recepcionista. 
Andrea: Salesman or saleswoman?  
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Leonardo: Salesman ou saleswoman? 
Andrea: What does this word mean? Sale.  
Marcos: Vendedor? 
Andrea: Vendedor, Marcos. Vendedor e vendedora. Don’t forget: “salesman” for a man and 
“saleswoman” for a woman. Cashier, what is a “cashier”? 
Angelina: Caixa.  
Andrea: And what about a street vendor? 
Marcos: Vendedor de rua, ambulante. (G10) 
 
No 9º anúncio, vários alunos já haviam ouvido falar da “Catho” e sabiam que se tratava de 
uma empresa de recursos humanos. Muitos, entretanto, parecem ter chegado a essa conclusão 
ao ler o anúncio, já que nele aparece a sigla “RH”. A palavra “headhunting” parece ter 
causado certa dúvida nos alunos. Dei-lhes a dica, na lousa, de que “hunt” significa “caçar” 
e, com isso, Leonardo e Gabriel [um aluno não focal] deduziram, no momento em que eu 
explicava, que a palavra significava “caça-talentos”. (D5) 

 
 Conforme pode ser observado nesses e em outros excertos, a interação entre os alunos 

e a professora parece ter sido importante para a aprendizagem dos participantes deste estudo.  

Uma possível justificativa para que isso tenha acontecido pode ser o fato de que todos eles 

afirmaram que preferem um professor para esclarecer suas dúvidas e para dar explicações 

sobre como fazer as atividades durante as aulas. Algumas dessas justificativas se encontram a 

seguir: 

 
Angelina: A professora tem mais experiência e paciência. (Q4)  
 
Cristiano: Porque [tirar dúvidas dos alunos e explicar como fazer as atividades] é a função do 
professor em sala de aula. (Q4)  
 
João: Porque ela [a professora] sabe mais as coisas. (Q4) 

 
Leonardo: [O professor] dá melhores exemplos em relação à matéria. (Q4) 
 
Maurício: O professor tem mais especialidade e facilidade para ensinar. (Q4)  
 
Renato: O professor sabe mais e tem mais experiência e os meus colegas também estão lá 
para aprender. (Q4) 

 
 Conforme pode ser visto nos depoimentos acima, o professor parece ser visto por esses 

alunos como aquele que tem mais experiência e capacidade de ensinar – o que, na opinião 

desses alunos, parece qualificá-lo para esclarecer eventuais dúvidas, dar exemplos e explicar-

lhes como fazer as atividades durante as aulas.  

 Tendo como base tais dados, acredito que, embora alguns alunos tenham 

desempenhado o papel de par mais competente durante a realização das atividades, a maioria 

dos participantes deste estudo vê o professor, e não os colegas do grupo, como aquele mais 

capaz de ensinar e esclarecer dúvidas. Tal observação talvez justifique o fato de que eles 

preferem um professor para esclarecer suas dúvidas e explicar como fazer as atividades. 
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 Ao contrário do que eu esperava com a reconstrução da unidade, entretanto, pude 

observar, em alguns momentos da aplicação do material, que nem todos os alunos fizeram 

aquelas atividades que previam interação em conjunto com outros colegas. Uma possível 

justificativa para isso pode ser o fato de que cinco dos dez participantes deste estudo 

afirmaram que estudam e aprendem melhor sozinhos, como pode ser visto no Quadro 4.3 

(Q1), a seguir: 

 

Como os alunos estudam e aprendem melhor Nº de indicações 

Sozinhos 5 
Com um colega de classe 2 
Com dois colegas de classe 1 
Com vários colegas de classe 2 

Quadro 4.3: Como os alunos estudam e aprendem melhor 

 

 A capacidade de se concentrar melhor ao estudar sozinho parece ser um ponto positivo 

para três desses participantes, pois eles fizeram as seguintes colocações: 

 
Angelina: Não tem ninguém para tirar a atenção e estudar no silêncio é a melhor coisa. (Q1) 
 
Leonardo: Consigo interiorizar melhor o que preciso, só depois podendo expor o que aprendi. 
(Q1) 
 
Renato: Porque eu posso me concentrar mais e prestar mais atenção. (Q1) 

 
 Já os outros dois alunos, que estudam e aprendem melhor sozinhos, deram as seguintes 

justificativas: 

 
Marcos: Porque o aprendizado é focado, [o professor] seria concentrado no aluno e assim 
ficaria fácil. (Q1) 
 
Maurício: Você tendo um professor particular, ele iria dar atenção apenas para você.  (Q1) 

 
 Percepção semelhante a desses dois alunos foi registrada por mim em um trecho do 

diário:  

 
Ao que parece, os alunos preferem tirar suas dúvidas comigo ao invés de consultar um 
colega. Embora conversem entre eles durante a realização das atividades, explicando às vezes 
como fazê-las, eles geralmente perguntam a mim sobre os significados de algumas palavras e 
alguns enunciados que não entenderam. (D4) 
 

 Tendo como base essas percepções, retomo a colocação de Prabhu (1987:82), que 

afirma que cada aprendiz tem sua própria personalidade e, por esse motivo, o professor deve 

respeitar diferentes estilos de aprendizagem e dar ao aluno a opção de buscar ajuda nele ou 

em um colega de classe quando sentir necessidade. 
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 Como também pode ser visto no Quadro 4.3, cinco participantes deste estudo, por 

outro lado, afirmaram que estudam e aprendem melhor com um ou mais colegas. As seguintes 

justificativas foram dadas por dois alunos que afirmaram aprender e estudar melhor com um 

colega de classe: 

 
Cristiano: Duas cabeças pensam melhor. (Q1) 
 
Hélio: Porque nós discutimos e ficamos tentando até acertar. Para isso, nós ficamos tirando 
conclusões, lendo para entender.  (Q1) 

  
 Aparentemente, Cristiano e Hélio veem no trabalho em dupla uma oportunidade de 

trocar opiniões e solucionar dúvidas a respeito das atividades. Pode ser que esses alunos sejam 

conscientes de que atividades feitas em duplas se tornam mais fáceis, já que, desse modo, 

cada um pode opinar sobre o modo de fazê-las.  

 João, por sua vez, deu a seguinte justificativa para o fato de que prefere trabalhar com 

dois colegas de classe: 

 
João: Aí podemos falar melhor o inglês. (Q1) 

 
 Embora João não deixe claro o que seja “falar melhor o inglês”, talvez ele veja nas 

atividades em grupos uma oportunidade de dialogar em inglês durante as aulas. Também é 

possível que, ao fazer as atividades com dois colegas, ele se sinta mais confortável por não se 

expor diante de um grupo maior de alunos, ou até mesmo individualmente, diante de todos os 

colegas de classe.  

 Os dois alunos que preferem fazer atividades com vários colegas de classe fizeram as 

seguintes colocações: 

 
Gilberto: Várias pessoas pensam melhor. (Q1) 
 
José: Para que um colega explique para o outro a lição. (Q1) 

  
 Conforme pode ser visto nos excertos de Cristiano, Hélio, João, Gilberto e José, eles 

aparentemente aprendem melhor com um ou mais colegas e veem o trabalho conjunto como 

uma oportunidade de trocar opiniões e solucionar dúvidas a respeito das atividades. Embora 

não fique claro nas colocações feitas por eles, é possível que esses alunos considerem mais 

produtivo o trabalho em grupo ou em duplas, mas considerem o professor como a pessoa que 

sabe mais, tem mais experiência e explica melhor. Ainda que não fique explícito nesses 

excertos e nos anteriores, também é possível que, ao trabalhar com um ou mais colegas 

durante a aplicação do material, esses alunos tenham exercido, alternadamente, o papel de par 
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mais competente entre seus pares, dando suas opiniões sobre como executar as atividades, 

ajudando-os e solucionando suas dúvidas. Nesses casos, é possível que essa interação tenha 

ocorrido conforme já descrito na literatura por Malamah-Thomas (1987:12), ou seja, os 

alunos atuaram como “professores” para outros colegas e os orientaram em seu aprendizado.  

 Em outros excertos, dois alunos também sugeriram que as atividades em grupos são 

mais fáceis de serem feitas do que as individuais: 

 
Andrea: Por que a aula [com as atividades em grupos] ficou mais interessante, Angelina? 
Angelina: Porque tá tendo mais oportunidade da gente aprender mais, eu tô muito mais 
interessada.  
Andrea: O que, por exemplo, é oportunidade de aprender mais?  
Angelina: Através de comunicarmos, as comunicações, as dúvidas que a gente tem a senhora 
vai ao lugar tirar. (G2) 
 
Andrea: Por que você acha que a aula assim [com as atividades em grupos] fica mais 
interessante?  
João: Porque fica mais dinâmica, fica mais fácil pra gente entender as coisas.  
Andrea: O que você achou melhor, por exemplo, João? 
João: Trabalhar em grupo. 
Andrea: Você achou mais fácil por quê? 
João: Fica mais fácil porque aí cada um ajuda o outro. (G2) 

  
 Conforme também foi evidenciado em alguns momentos de aplicação do material, 

alguns alunos relataram que não tinham tido a presença de um par mais competente nas 

atividades em grupos, apesar de terem tanto recebido ajuda de outros colegas quanto os 

ajudado na produção das atividades. Por esse motivo, considero pertinente para este trabalho 

verificar de que maneira esses alunos veem a colaboração nas atividades feitas em grupos.  

 Os dez participantes deste estudo afirmaram que o fato de um colega de classe ajudar 

o outro a fazer as atividades não faz com que ele seja visto pelos colegas como alguém mais 

capacitado para ensinar – o que, talvez, justifique o fato de que eles não apontaram a presença 

de algum colega que atuasse como “professor” e os ajudasse a fazer algumas atividades. Sete 

desses participantes, por exemplo, deram respostas como as seguintes: 

 
Angelina: No meu ponto de vista, ajudar o próximo é ajudar a si mesmo, um precisa do 
outro. (Q9) 
 
Gilberto: Porque um líder 29 tem que ajudar os outros a fazer as atividades. (Q9) 
 
João: (...) Todos têm que ajudar uns aos outros. (Q9) 
 
Hélio: Todo mundo ajuda todo mundo, como eu ajudo meu colega e ele me ajuda. (Q9) 
 
Leonardo: (...) Assim como ajudei, também fui ajudado na mesma proporção. (Q9) 

                                                 
29 Para a coleta de dados deste estudo, optei por utilizar nos questionários de pesquisa o termo “líder” para me 
referir àquela pessoa que ajuda na realização das atividades e atua como um “professor” para outros colegas. 
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 Como pode ser visto nesses excertos, é provável que esses alunos tenham alternado o 

papel de par mais competente entre os colegas e variado seus papéis na interação em seus 

grupos. Suas colocações também sugerem que eles acreditam que os alunos assumam papéis 

semelhantes ao fazer atividades em grupos e que, nesses casos, nenhum deles tenha mais 

destaque do que os outros. É possível que as atividades em grupos deem a eles oportunidades 

de ajudar os colegas – o que, no entanto, não faz com que eles considerem um colega de 

classe como alguém mais competente para atuar como “professor”.  

 Os três alunos restantes fizeram colocações como as seguintes: 

 
José: Porque eu acho que um líder é aquele que sabe tudo de inglês. (Q9) 
 
Maurício: Para ser líder não significa ajudar alguma pessoa a fazer algo. Um líder é aquele 
que explica detalhadamente como fazer as atividades, é aquele que passa todas e quaisquer 
informações. (Q9) 

 
 Ao se observar as colocações de José e Maurício, percebe-se que sua descrição 

daquele que presta ajuda e atua como “professor” para os outros parece aproximar-se não da 

ideia de um colega de classe, mas sim da figura de um especialista, ou seja, alguém que tenha 

mais experiência e capacidade de ensinar, domine metodologias e conteúdos ensinados – 

papel tradicionalmente desempenhado pelo professor.  

 Como pode ser visualizado no Quadro 4.4 (Q9), apresentado a seguir, a função do par 

mais competente para a maioria dos participantes deste estudo parece estar condizente com o 

papel tradicionalmente desempenhado pelo professor, já que a maioria parece acreditar que é 

função do professor esclarecer de que maneira as atividades devem ser feitas e explicar o 

significado de palavras e frases: 

 

Função do par mais competente nas atividades em grupos Nº de indicações 
Alguém que explique como as atividades devem ser feitas 8 
Alguém que traduza palavras e frases 7 
Alguém que mostre os significados de algumas palavras no dicionário de inglês 3 
Alguém que corrija as atividades 3 
Alguém que saiba mais do que os outros do grupo 3 
Outra definição: alguém que ajude o aluno nas horas em que ele não entende 1 

Quadro 4.4: Função do par mais competente nas atividades em grupos 

 

 Embora tenham tido um número menor de menções, também é importante notar, no 

Quadro 4.4, que três alunos consideram o par mais competente como aquele que sabe mais do 

que os outros do grupo e corrige as atividades – funções quase sempre desempenhadas por um 

professor. Conforme já exposto anteriormente, embora alguns alunos provavelmente tenham 

desempenhado o papel de “professores” para alguns colegas, todos os participantes desta 
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pesquisa preferem um professor para esclarecer suas dúvidas e explicar-lhes como fazer as 

atividades durante as aulas – o que é mais uma evidência de que eles o consideram como 

alguém mais capacitado para ensinar do que um colega de classe.    

 Em relação à interação proposta pela aplicação da versão 2 do material, baseio-me nos 

dados para afirmar que as atividades realizadas em grupos promoveram a interação entre a 

maioria dos alunos e entre os alunos e a professora, o que colaborou para a aprendizagem 

desse grupo de alunos. Um ponto importante a ser notado é o fato de que até mesmo 

Angelina, Leonardo, Marcos, Maurício e Renato, que afirmaram estudar e aprender melhor 

sozinhos, optaram por fazer algumas atividades em conjunto com um ou mais colegas de 

classe. Essa interação se mostra em consonância com a visão vygotskiana de ensino-

aprendizagem e com as orientações dos PCN-LE (Brasil, 1998a:57-58), ou seja, a organização 

em duplas ou em grupos, proposta em algumas das atividades na versão 2 da unidade, fez com 

que os alunos interagissem entre si e entre eles e a professora, contribuindo para a construção 

do significado e auxiliando na aprendizagem da língua. Tal interação também está de acordo 

com a proposta pedagógica de Ramos (2004:118), já que, na visão da autora, a abordagem de 

linguagem centrada na exploração do gênero, como é o caso da unidade didática “Anúncios 

de emprego em inglês”, deve garantir a adoção de procedimentos que facilitem e promovam a 

interação em sala de aula. 

 Uma observação a ser feita sobre a aplicação do material e já evidenciada em 

Nogueira (2005) é o fato de que a interação entre os alunos e a professora é fundamental para 

a aprendizagem dos alunos. Outro ponto importante a ser observado em relação à maneira 

pela qual a interação se deu na aplicação da versão 2 da unidade diz respeito às atividades 14 

e 19, que se caracterizam como tarefa (Ellis, 2003). Conforme pôde ser visto na ocasião de 

sua aplicação, essas atividades parecem ter sido aquelas que mais proporcionaram momentos 

de interação durante as aulas. Tendo como base tais resultados, acredito que a unidade 

didática “Anúncios de emprego em inglês” poderia propor mais atividades caracterizadas 

como tarefas, já que, conforme afirma Ellis (2003:10), uma das características que definem 

uma tarefa é o seu resultado final comunicativo claramente definido.   
 Com observações sobre a interação proposta durante a aplicação da versão 2 do 

material, encerro a primeira parte desta seção. A seguir, apresento e discuto dados referentes 

ao uso da língua estrangeira e da língua materna na unidade e durante sua aplicação.  
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 4.1.2 USO DA LÍNGUA ESTRANGEIRA E DA LÍNGUA MATERNA 
  
 Na segunda subseção deste capítulo, o foco da análise concentra-se no uso do inglês e 

do português na unidade. Inicialmente, apresento e analiso dados referentes ao uso da língua 

materna nas atividades de apresentação do gênero “anúncio de emprego”; em seguida, 

investigo dados relacionados ao uso da língua estrangeira ao longo da versão 2 da unidade; 

por fim, busco investigar as dificuldades encontradas pelos alunos em ler e interpretar os 

anúncios em inglês na unidade e as estratégias empregadas para superá-las. 

  Conforme descrito no item 3.1 do terceiro capítulo, os dois anúncios introdutórios em 

português foram mantidos na versão 2 do material, pois eles têm o objetivo de apresentar aos 

alunos o gênero “anúncio de emprego” e familiarizá-los com sua estrutura, conforme sugerido 

na fase “Apresentação” da proposta de Ramos (2004). Além disso, de acordo com os PCN-LE 

(Brasil, 1998a:32), a aprendizagem do inglês pode ser facilitada se for apoiada nas 

convergências entre o possível conhecimento do aluno sobre anúncios de emprego em sua 

própria língua e a língua estrangeira.  

 Aparentemente, os participantes deste estudo foram capazes de assimilar a estrutura 

dos anúncios em português e transferir esse conhecimento para o aprendizado em língua 

estrangeira. Após a introdução dos anúncios em inglês na unidade, ao fazer as atividades 5 e 6 

os dez alunos afirmaram que as atividades com anúncios de emprego em português, feitas na 

aula anterior, os haviam ajudado na produção das atividades em inglês. Cinco alunos, por 

exemplo, justificaram suas afirmativas, como nos excertos a seguir: 

 
Hélio: [Com os anúncios em português] pude entender melhor o anúncio em inglês. (Q3) 
 
João: Algumas coisas nos anúncios em inglês são parecidas com o português.  (Q3) 
 
Leonardo: Pude basear-me na atividade anterior [com anúncios em português], muito 
semelhante com a que fiz hoje [em inglês]. (Q3) 

 
 Na ocasião, registrei a seguinte observação no meu diário: 

 
Hoje foi o primeiro dia de trabalho com anúncios em inglês. Parece que os alunos não 
tiveram dificuldades em fazer as atividades, mesmo estando tudo em inglês. Acredito que isso 
tenha acontecido pelo fato de que os primeiros anúncios foram apresentados em português, 
como vários alunos disseram durante a aula. (D3) 

 
 Como pode ser visto nesses excertos, é provável que esses alunos tenham assimilado a 

estrutura dos anúncios em língua materna e transferido esse conhecimento para o aprendizado 

de língua estrangeira. Também é possível que o trabalho com anúncios em português, feito na 
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aula anterior, que tinha o objetivo de familiarizar os alunos com o gênero, de fato tenha sido 

utilizado como conhecimento prévio para a realização das atividades em inglês do material. 

 Além disso, há evidências de que cinco alunos usaram itens familiares como cognatos 

e palavras conhecidas para interpretar os textos da unidade, fato que corrobora outros 

trabalhos já descritos na literatura, como o de Ramos (1992) e o de Holmes (1986), por 

exemplo. Os alunos fizeram colocações como as seguintes:  

 
Angelina: Algumas palavras em inglês [dos anúncios] são parecidas com o português e isso 
ajuda a traduzir um pouco.   (Q3) 
 
Hélio: Eu aprendi que sempre deve ler as palavras que você sabe primeiro e depois selecionar 
as difíceis para você entender mais fácil. (Q6) 
 
Andrea: Como você fez Marcos, pra responder? 
Marcos: Eu usei algumas palavras que eu já conhecia e algumas eu comparei. (G7) 
 
Maurício: A maioria das palavras [dos anúncios] era igual nas primeiras atividades e nas de 
hoje.  (Q3) 

 
 Já para dois alunos, as atividades com anúncios em língua materna aparentemente os 

ajudaram a traduzir palavras nos anúncios em inglês, como pode ser visto nas suas 

afirmações: 

 
Cristiano: [O trabalho com anúncios em português ajudou] porque na hora de responder [em 
inglês] eu sei a tradução de algumas palavras, por exemplo: job offered.  (Q3) 
 
Gilberto: Ajudou a compreender [o anúncio] e traduzir as palavras em inglês.  (Q3) 

 
 Assim como em Nogueira (2005), as colocações desses alunos sugerem que a fase de 

“Apresentação”, relacionada à familiarização do gênero proposta por Ramos (2004:118), foi 

bem articulada na unidade didática. Esses dados também apontam que a opção de propor o 

gênero inicialmente em português, na versão 2 da unidade, foi uma estratégia eficiente para 

apresentá-lo e contextualizá-lo, já que aquele estudo também evidenciou que o conhecimento 

de mundo dos alunos sobre anúncios de emprego era limitado antes da aplicação do material.  

Com base nesses resultados, considero que uma das possibilidades de familiarizar os 

alunos com o gênero em um material didático é apresentá-lo inicialmente em língua materna, 

como foi feito na versão 2 da unidade didática “Anúncios de emprego em inglês”, 

especialmente naqueles casos em que os alunos não têm conhecimento prévio do gênero 

proposto, como parece ser o caso dos participantes deste estudo. Já em situações nas quais os 

alunos já tenham familiaridade com o gênero, concordo que na fase de “Apresentação” 

proposta por Ramos (2004) a atividade já possa ser feita diretamente em língua estrangeira e, 

portanto, acionar o que a autora denomina de conscientização sobre o gênero. Dessa maneira, 
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o conhecimento pré-existente do aluno sobre o gênero é ativado ao mesmo tempo em que ele 

é exposto a um contato maior com a língua-alvo – o que, de acordo com Dudley-Evans e St 

John (1998:171), pode incentivar mais os aprendizes a usá-la.  

Também foram investigadas as percepções dos alunos sobre o uso da língua 

estrangeira ao longo da unidade. Antes da introdução dos anúncios de emprego em inglês no 

material, oito participantes do estudo afirmaram que o uso da língua estrangeira na unidade 

não lhes traria dificuldades na realização das atividades propostas. Conforme pode ser visto 

em alguns dos excertos a seguir, a unidade apresentada quase toda em inglês parece ser uma 

forma de incentivar esses alunos no aprendizado de língua estrangeira, possibilitando-lhes ter 

mais contato com a língua e aprendê-la:  

 
Angelina: O fato de ela [a unidade] ser toda em inglês incentiva cada vez mais meu 
aprendizado. (Q2) 
 
José: Se for quase tudo em inglês fica mais fácil para aprender porque incentiva mais. (Q2) 
 
Hélio: [Com a unidade quase toda em inglês] você se esforça mais para entender e assim você 
aprende mais.  (Q2) 
 
Renato: Quanto mais a apostila estiver em inglês, melhor para o meu aprendizado.  (Q2) 
 
Leonardo: Talvez não dificultará, mas sim dará possibilidade de expandir melhor a minha 
compreensão do inglês. (Q2) 

 
 Como pode ser observado nos trechos anteriores, o fato de a versão 2 da unidade ter 

sido elaborada em inglês parece ter tido o papel importante de expor os alunos deste estudo à 

língua. Isso corrobora as orientações de Dudley-Evans e St John (1998:171) sobre o papel 

fundamental do material didático de expor os aprendizes à língua-alvo da maneira como ela é 

usada para se comunicar na sociedade – o que pode motivar mais os alunos a usá-la.   

 Dois alunos, por outro lado, pareciam acreditar, antes da introdução dos anúncios em 

inglês, que o material proposto quase todo em língua estrangeira poderia trazer-lhes 

dificuldades, já que eles fizeram as seguintes afirmações: 

 
Gilberto: Iria ficar mais difícil de entender o que era pra fazer. (Q2) 
 
Maurício: Pela dificuldade da tradução das palavras. (Q2) 

 
 As colocações feitas por Gilberto e Maurício sugerem que suas dificuldades poderiam 

surgir na compreensão das palavras e dos enunciados das atividades. É importante notar que, 

na ocasião em que esses alunos fizeram tais colocações, os anúncios de emprego em inglês 

ainda não haviam sido introduzidos no material. O contato desses aprendizes com a língua 
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estrangeira, portanto, havia sido somente através das atividades e de seus enunciados, e não 

por meio dos anúncios de emprego.  

 A unidade quase toda em língua estrangeira parece ter trazido dificuldades para seis 

participantes, pois, após fazer todas as atividades do material, eles afirmaram que haviam tido 

dificuldade para as executar devido ao fato de que quase todas estavam em inglês. Para dois 

desses alunos, as dificuldades enfrentadas parecem estar relacionadas ao seu desconhecimento 

lexical, já que eles fizeram as seguintes colocações: 

 
Cristiano: [Tive dificuldades] porque meu inglês é muito fraco. Não consegui entender 
algumas palavras. (Q11) 
 
Maurício: Ficou muito difícil na hora da tradução de algumas palavras, por isso precisamos 
esperar a professora passar a correção. (Q11) 

 
 Ao que parece, Cristiano e Maurício sentem-se dependentes da tradução para 

compreender textos em inglês. Também é possível que, ao contrário do que sugere Ramos 

(1992:162), eles não tenham utilizado palavras cognatas e conhecidas para ler e interpretar as 

atividades em inglês ao longo da unidade – estratégia que, na visão da autora, pode 

desenvolver a autoconfiança de alunos iniciantes ao ler textos em língua estrangeira.  

 Três outros alunos justificaram a dificuldade encontrada para fazer as atividades em 

inglês, ao longo da unidade, da seguinte maneira: 

 
Gilberto: [Com o material quase todo em inglês] fica mais difícil entender o que é para fazer.  
(Q11) 
 
Hélio: [Com o material quase todo em inglês] ficava difícil de entender as perguntas.  (Q11) 
 
José: [Com o material quase todo em inglês] ficava mais difícil de entender e responder.  
(Q11) 

 
 Como pode ser visto nesses excertos, as dificuldades desses alunos também parecem 

ter surgido pela falta de conhecimento lexical. Assim como aconteceu com Cristiano e 

Maurício, é provável que eles não tenham utilizado itens familiares como palavras conhecidas 

e/ou cognatos para ler e interpretar as atividades em inglês ao longo da unidade. Outra 

possibilidade é a de que os enunciados do material não fossem suficientemente claros para 

que eles pudessem lê-los e interpretá-los.  

 O sexto aluno fez a seguinte colocação: 

 
Leonardo: Tive algumas dificuldades no princípio, pois até hoje eu nunca tinha tido um 
ensino de língua inglesa de uma maneira contínua e regular, como tive nesse ano. Nunca 
tinha tido um ensino com anúncios de emprego em inglês, mas não dificultou pelo fato de 
não ter tido aulas com anúncios de emprego. (Q11)  
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 Conforme pode ser visto no depoimento de Leonardo, apesar de ter apresentado 

dificuldades ao fazer as atividades no início da unidade, ele, aparentemente, conseguiu 

superá-las. Seu depoimento ainda sugere que tais dificuldades não tenham surgido devido à 

falta de familiaridade com o gênero explorado no material didático. Embora não fique claro 

em sua resposta, é possível que tais dificuldades tenham surgido devido à falta de 

familiaridade com o tipo de atividade proposta.  

 Entre os seis alunos que apresentaram dificuldade para fazer as atividades em inglês, 

quatro sugeriram que alguns enunciados do material deveriam ser compostos em português e 

outros em inglês: 

 
Hélio: Você entende mais fácil o enunciado [em português e inglês] e consegue responder 
com sucesso. (Q7) 
 
José: Se [o enunciado] tiver algumas palavras em português fica mais fácil de entender.  Q7) 
 
Leonardo: A apostila deveria ser em português para depois progressivamente ser em inglês. 
(...) O enunciado em português é bom para uma atividade extensa e mais complexa, já a 
atividade mais fácil pode ter o enunciado em inglês. (Q7 e Q11) 
 
Maurício: Se [o enunciado] fosse totalmente em português, como nós aprenderíamos o 
inglês? Se fosse totalmente em inglês, ficaria muito complicado. (Q7) 

 
 Ao que parece, o português é uma estratégia utilizada por Hélio, José e Maurício para 

ler e interpretar enunciados em inglês da unidade – o que se mostra condizente com as 

colocações de Palmer (1917/1968:66) sobre o uso da língua materna na aula de língua 

estrangeira. Além disso, a colocação feita por Leonardo parece estar bem próxima de outra 

posição do autor, pois ele parece acreditar que o uso da língua estrangeira deve estar 

adequado ao grau de conhecimento dos alunos em língua estrangeira. Por fim, outro ponto 

importante a ser notado em sua colocação é a sugestão sobre o emprego da língua materna nas 

atividades introdutórias de um material didático, ou seja, o português poderia aparecer nas 

atividades iniciais para, posteriormente, ser substituído pela língua estrangeira – algo bem 

próximo do que acontecia na versão 1 da unidade didática “Anúncios de emprego em inglês”.  

 O quinto aluno que apresentou dificuldade para ler e interpretar as atividades em 

inglês afirmou que os enunciados do material deveriam ser compostos somente em língua 

materna: 

 
Gilberto: [Com os enunciados em português] ficaria mais fácil saber o que é pra fazer. (Q7) 

  
 A resposta dada por Gilberto sugere que ele teve dificuldade para ler e interpretar os 

enunciados em inglês do material. Talvez ele não tenha lançado mão, nesses casos, de 
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estratégias de leitura que poderiam ajudá-lo nesse processo, como, por exemplo, o uso de 

palavras conhecidas ou cognatas. 

 Já para o sexto aluno com dificuldades, os enunciados da unidade deveriam ser 

mantidos em língua estrangeira. Sua colocação se encontra a seguir: 

Cristiano: Tá bom assim [com enunciados em inglês] porque a aula é de inglês e eu consegui 
entender quase tudo o que era pra fazer. (Q7) 

 
 Embora Cristiano não tenha exemplificado sua dificuldade para ler e interpretar os 

enunciados das atividades, sua justificativa sugere que ele conseguiu superá-las. Além disso, 

sua observação aproxima-se da orientação de Dudley-Evans e St. John (1998:171), pois os 

autores afirmam que um material didático tem o papel fundamental de expor os aprendizes à 

língua-alvo. 

 Como pode ser observado, o desconhecimento lexical parece ter sido a principal causa 

das dificuldades desses seis alunos na produção das atividades em inglês. Um recurso para 

solucionar tais dificuldades seria a demonstração dos significados de palavras desconhecidas 

por meio da tradução ou associação material, como orienta Palmer (1917/1968:49-53).  

 A unidade quase toda em inglês parece não ter causado dificuldade para quatro alunos. 

Um deles, Renato, parece ter utilizado palavras conhecidas para fazer as atividades – o que se 

mostra condizente com as colocações de Ramos (1992:162) sobre o uso de palavras 

conhecidas para ler e interpretar textos em língua estrangeira. Outro desses quatro 

participantes, João, aparentemente superou dificuldades enfrentadas através da tradução de 

algumas palavras ao longo do material. Seus depoimentos são apresentados a seguir: 

 
  Renato: As palavras que eu conhecia [ao longo da unidade] ajudavam. (Q11) 
 

João: Mais ou menos [nível de dificuldades], porque eu aprendi a traduzir algumas coisas em 
inglês que eu não sabia.  (Q11) 

 
 Já os dois alunos restantes fizeram os seguintes comentários: 

 
Angelina: [O material quase todo em inglês] não trouxe dificuldade para mim. Pelo contrário, 
nesse ano eu aprendi o que é o inglês.  (Q11)  
 
Marcos: Porque [o material didático] não é de difícil entendimento.  (Q11) 

 
 Embora Angelina não tenha explicitado as estratégias utilizadas para ler e interpretar 

os textos e os enunciados do material, como fizeram alguns de seus colegas, seu depoimento 

sugere que ela, juntamente com Marcos, não teve dificuldade para ler e interpretar os 

enunciados em inglês ao longo da unidade. O depoimento de Marcos sugere, ainda, que os 

enunciados em inglês das atividades não foram difíceis de ser lidos e interpretados.  
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 Entre os quatro alunos que não encontraram dificuldade para fazer as atividades em 

inglês, dois afirmaram que os enunciados deveriam ser compostos somente em língua 

estrangeira, como pode ser visto em suas colocações:  

Angelina: Assim [com os enunciados em inglês] o aprendizado seria melhor, em português 
fica fácil demais. Quanto mais difícil, mais se aprende. (Q7) 
 
Marcos: Porque assim você tem o costume com o inglês e compreenderia mais o inglês. (Q7) 

  
 As respostas dadas por Angelina e Marcos parecem confirmar as colocações feitas por 

eles anteriormente, ou seja, o material composto em inglês parece ser um maneira de expor os 

alunos participantes deste estudo à língua-alvo e os incentivar a aprender a língua – ainda que, 

como afirma Angelina, isso possa trazer dificuldades ao aprendiz.  

 Para os outros dois alunos que não encontraram dificuldade, alguns enunciados 

deveriam ser compostos em português e outros em inglês. Suas justificativas encontram-se a 

seguir: 

 
João: Fica fácil de a gente traduzir para o inglês e o português. (Q7) 

 
Renato: Para ficar mais fácil de traduzir e entender deve ter inglês e português [nos 
enunciados]. (Q7) 

  
 Como pode ser observado nos depoimentos de João e Renato, é possível que eles, 

assim como alguns colegas, se sintam dependentes da tradução para ler e interpretar os 

enunciados em inglês das atividades. 

 Conforme descrito no capítulo de metodologia, duas atividades extras com enunciados 

em português (anexo 5) foram especialmente elaboradas para a coleta de dados deste estudo. 

Com isso, eu esperava ter percepções dos alunos sobre a realização de atividades com 

enunciados em português, já que ao menos seis participantes deste estudo sugeriram que 

alguns enunciados do material deveriam ser apresentados em inglês e outros em português. 

 Após a realização dessas atividades, nove alunos sugeriram que as atividades com 

enunciados em língua materna haviam sido mais fáceis de fazer. Para seis desses alunos, por 

exemplo, o uso do português parece ter facilitado a leitura e interpretação dos enunciados.  

Algumas de suas justificativas se encontram a seguir: 

 
Cristiano: Gostei [das atividades] e achei muito interessante os enunciados em português 
porque fica melhor para entender as perguntas. [Gostei dos enunciados] em português porque 
é mais fácil de entender e responder. (Q8) 
 
João: [Prefiro] os dois [enunciados em português e inglês], porque assim fica mais fácil de a 
gente traduzir ou entender. (Q8) 
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José: [Achei interessante] a mistura do inglês com o português nas atividades. Ficou bem 
mais fácil pra entender o que era pra fazer. [Gostei dos enunciados] em português, porque 
ficou mais fácil de entender as atividades. (Q8) 
Maurício: [Gostei] das novidades. Exemplo: enunciados e instruções em português. Ficou 
mais fácil de entender. [Gostei dos enunciados] em português e inglês. Em português facilita 
na hora de responder e seria a melhor sugestão.  (Q8) 

 
 É importante lembrar que, antes de fazer as atividades com enunciados em português, 

Cristiano havia sugerido que os enunciados do material deveriam ser compostos somente em 

inglês; Gilberto, por sua vez, sugerira que os enunciados fossem elaborados em português; já 

para João, José e Maurício, eles deveriam ser elaborados em ambas as línguas. De qualquer 

maneira, suas colocações mostram-se condizentes com as orientações de Palmer 

(1917/1968:66), pois o autor afirma que, em caso de alunos iniciantes, como parece ser o caso 

desses participantes, a língua materna pode ser usada em sala de aula para demonstrar o 

significado de palavras ou frases.  

 Para Angelina e Leonardo, os enunciados em língua materna parecem ter sido uma 

estratégia para reforçar palavras ou pontos abordados em atividades anteriores. É importante 

retomar que, antes de fazer as atividades com enunciados em português, a aluna sugerira que 

os enunciados da unidade deveriam ser compostos em inglês; já para Leonardo, eles deveriam 

ser compostos em ambas as línguas.  Eles fizeram as seguintes colocações: 

 
Angelina: Eu achei [a atividade com enunciados em português] interessante (...). Foi bem fácil 
porque já havíamos aprendido todas as palavras. [Gostei] com enunciados e instruções em 
português, porque fica até mais fácil para resolver e entender.  (Q8) 
 
Leonardo: As respostas das questões estavam nas questões anteriores e isso reforça a 
matéria em que estamos trabalhando. [Gostei das atividades] com enunciados e instruções em 
português, porque assim posso me concentrar mais na resolução das questões.  (Q8) 

   
 Conforme pode ser observado nas respostas desses alunos, eles aparentemente não 

encontraram dificuldade para fazer as atividades pelo fato de que elas estavam em português. 

Também é provável que eles as tenham considerado como uma espécie de “reforço” de 

atividades anteriores. Suas colocações ainda se mostram condizentes com as orientações dos 

PCN+ (Brasil, 2006:97), pois, assim como sugere o documento, eles aparentemente 

conseguiram relacionar elementos textuais em língua estrangeira aos seus equivalentes na 

língua materna.  

 Percepção semelhante à de Leonardo sobre a aplicação das atividades com enunciados 

em português foi registrada por mim:  

 
 As atividades de hoje eram bem parecidas com outras duas atividades da unidade [18 e 13], 
mas apresentavam enunciados em português. Embora os alunos aparentemente tenham 
achado mais fácil fazê-las assim, com instruções e enunciados em português, acho que elas 
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foram fáceis demais. Na hora de fazê-las, por exemplo, eles fizeram tudo muito rápido, até 
mesmo sem minha ajuda e dos colegas, já que estava quase tudo em português. Parece que a 
atividade em inglês é mais desafiadora para os alunos e noto que eles parecem interagir mais 
comigo e com os colegas. Também pode ser que eles tenham feito tudo muito rápido e não 
encontrado dificuldades pelo fato de que aquilo que vimos hoje – adjetivos e profissões – já 
havia sido dado nas aulas anteriores. Acredito que talvez por isso os alunos viram as 
atividades como uma espécie de “revisão” daquilo que eles já haviam aprendido, e por isso 
não tiveram dificuldades em fazê-las. (D8) 

 
 Como pode ser visto no trecho do meu diário e nas colocações dos alunos, é possível 

que a semelhança com duas atividades feitas anteriormente tenha contribuído para que os 

alunos as achassem mais fáceis de fazer. Outra hipótese é a de que os alunos não tenham 

encontrado dificuldade para fazer essas atividades pelo fato de que seus enunciados estavam 

em português.  

 O nono aluno fez as seguintes observações sobre as atividades com enunciados em 

português: 

 
Marcos: [Gostei dos enunciados] em português, apesar de eu ter falado que é melhor em 
inglês, mas com o uso do português facilita muito nas questões. (Q8) 
 
Andrea: Que tipo de atividades você mais gostou de fazer? Com enunciados e instruções em 
português ou em inglês? Você disse que gostou mais em português, apesar de ter falado antes 
que era melhor em inglês, mas tudo bem. O uso do português facilita. Por quê?  
Marcos: Antes eu achava que devia ser tudo em inglês, mas com o uso do português você 
consegue interpretar melhor o texto nas atividades, apesar de ter respondido que era melhor 
com o inglês.  
Andrea: Então você acha que se estiver o enunciado em português você entende melhor?  
Marcos: É, mas o uso dos dois, pra mim, tanto faz, eu consegui aprender com os dois, 
entendeu? (G10) 

  
 Conforme o próprio aluno observa em uma de suas colocações, ele afirmara, 

anteriormente, que os enunciados do material deveriam ser elaborados em inglês. Embora não 

deixe claro de que maneira o uso do português poderia facilitar o seu aprendizado de inglês, 

pode-se supor que, assim como propõem os PCN+ (Brasil, 2006:97), Marcos tenha visto nos 

enunciados em português uma estratégia para relacionar elementos textuais em língua 

estrangeira aos seus equivalentes na língua materna.  

 Após fazer as atividades com enunciados em português, somente um aluno sugeriu 

predileção por atividades com enunciados em língua estrangeira, justificando-se da seguinte 

maneira:  

 
Hélio: [Nas atividades extras] teve o enunciado em inglês e português e consegui entender o 
que era pra fazer. [Gosto dos enunciados] em inglês, porque você se esforça mais e assim 
você aprende mais.  (Q8) 

  
 Conforme Hélio sugere em seu depoimento, as atividades com enunciados em 

português aparentemente foram mais fáceis de fazer. No entanto, ele parece ter preferência 
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por enunciados em língua estrangeira. Sua justificativa mostra-se condizente com as 

orientações de Dudley-Evans e St John (1998:171), quando os autores afirmam que um 

material didático tem o papel fundamental de expor os aprendizes à língua-alvo da maneira 

como ela realmente é usada para se comunicar na sociedade – o que pode incentivá-los a usá-

la.    

 Em um trecho do diário, registrei a seguinte observação sobre a utilização da língua 

materna nos enunciados da unidade: 

 
Depois da aula de hoje [atividades extras], acredito que talvez o português possa aparecer em 
alguns enunciados, talvez naquelas atividades mais complexas. No entanto, fico um pouco 
relutante em voltar a introduzir o português na unidade, afinal, a aula é de inglês, não é 
mesmo? Acho que os alunos têm certa “preguiça” de se esforçar em fazer aquelas atividades 
que trazem desafios, como, por exemplo, uma atividade toda em língua estrangeira. A meu 
ver, se o uso do inglês nas atividades da unidade realmente estivesse trazendo dificuldades 
para os alunos, eles já teriam expressado essas dificuldades anteriormente, tanto durante as 
aulas como nos questionários de pesquisa. No entanto, não foi isso o que aconteceu: o nível 
de dificuldades até então não parece ter sido grande, o que me leva a acreditar que o inglês 
poderia ser mantido na unidade, sem o uso do português. (D8) 

 
 Tendo como base as percepções dos alunos e da professora sobre o uso do português e 

do inglês nos enunciados da unidade, acredito que eles tenham tido mais facilidade ao fazer as 

atividades com instruções em português – o que, de certa maneira, já era previsto antes da sua 

aplicação. No entanto, considero que os enunciados em língua estrangeira foram uma maneira 

de incentivar mais os alunos na realização das atividades e de os expor mais à língua-alvo – o 

que me leva a crer que a opção de ter reconstruído a unidade com enunciados em inglês 

contribuiu para o aprendizado dos alunos. Isso não significa, entretanto, que alguns 

enunciados em língua materna não possam ser incluídos em um material didático, dependendo 

das necessidades, da faixa etária e do nível de proficiência dos alunos na língua estrangeira.  

 Também foram investigadas neste estudo as dificuldades apresentadas pelos alunos em 

ler e interpretar os enunciados em língua estrangeira da unidade. Aparentemente, 9 alunos 

sugeriram ter encontrado dificuldade nesse sentido. O Quadro 4.5 (Q6), a seguir, ilustra os 

elementos que colaboraram para que eles apresentassem tais dificuldades: 

 

Elementos dificultadores na leitura e interpretação 
dos enunciados em inglês  

Nº de indicações 

Presença de algumas palavras desconhecidas 6 
Vocabulário difícil 2 
Falta de clareza nas instruções das atividades 1 
Total de alunos que apresentaram dificuldades  9 

Quadro 4.5: Elementos dificultadores na leitura e interpretação  
dos enunciados em inglês 
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 Entre esses alunos, Angelina, Cristiano, Gilberto, João, José e Marcos afirmaram que 

vinham encontrando dificuldade para ler e interpretar os anúncios de emprego em inglês da 

unidade pelo fato de que não conheciam algumas palavras – o que, mais uma vez, sugere que 

o desconhecimento lexical tenha sido um elemento dificultador na aprendizagem desses seis 

alunos.  

 Observando-se o Quadro 4.5, pode-se perceber, também, que as dificuldades da 

maioria dos nove alunos em ler e interpretar os enunciados parecem estar relacionadas à 

presença de palavras novas e ao desconhecimento lexical – o que, de certa forma, já era 

previsível em um material didático para o ensino de língua estrangeira. Conforme já havia 

sido descrito no capítulo de metodologia, é importante ressaltar que pelo menos metade dos 

dez participantes deste estudo classificou seu nível de inglês como fraco ou muito fraco, o que 

talvez justifique a dificuldade enfrentada para ler e interpretar os enunciados em inglês da 

unidade. Também é importante notar, no Quadro 4.5, que somente um aluno, Hélio, sugeriu 

falta de clareza nos enunciados do material. Por fim, nenhum aprendiz afirmou que a presença 

de muitas palavras desconhecidas havia dificultado a leitura e interpretação dos enunciados.  

 Uma possível maneira de solucionar as dificuldades dos alunos para ler e interpretar 

palavras desconhecidas do material foi dada por um aluno. Perguntado se acrescentaria ou 

tiraria alguma atividade do material, ele deu a seguinte resposta: 

 
João: Só [mudaria] uma coisa: uma tabela com a tradução de algumas palavras. (Q11) 

 
 No Quadro 4.6 (Q6), a seguir, são ilustradas as estratégias empregadas pelos alunos 

para ler e interpretar os enunciados em inglês do material. Se esse quadro for comparado com 

o Quadro 4.5, poderemos perceber que todos os alunos que apresentaram dificuldade para ler 

e interpretar os enunciados em inglês do material aparentemente conseguiram superá-la: 

 

Estratégias utilizadas pelos alunos para ler e 
interpretar os enunciados em inglês 

Nº de indicações 

Pedir explicações e auxílio da professora 9 
Usar cognatos 6 
Usar palavras conhecidas 5 
Pedir explicações e auxílio de um ou mais colegas 4 
Total de alunos que superaram as dificuldades 9 

Quadro 4.6: Estratégias utilizadas pelos alunos para ler e  
interpretar os enunciados em inglês da unidade 

 

  Observando-se o Quadro 4.6, pode-se supor que as explicações dadas pela professora 

foi a estratégia mais utilizada pelos alunos a fim de superar a dificuldade enfrentada para ler e 
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interpretar os enunciados do material. Já o item que se refere à ajuda e explicação dos colegas, 

embora só tenha recebido quatro menções, também sugere que a interação entre os alunos foi 

um meio adicional de superar suas eventuais dificuldades para ler e interpretar os enunciados 

em língua estrangeira, o que evidencia que alguns colegas desempenharam o papel de 

“professores” para outros. Sendo assim, a ajuda do par mais competente pode ter ajudado na 

construção do significado e, consequentemente, auxiliado na aprendizagem de inglês.  

  Outro ponto importante que o Quadro 4.6 sugere é o fato de que os cognatos e as 

palavras conhecidas também parecem ter sido estratégias utilizadas, ao menos pela metade 

dos alunos, para superar a dificuldade que tiveram para ler e interpretar os enunciados da 

unidade. Nesses casos, é provável que esse tenha sido um fator positivo para desenvolver a 

autoconfiança desses participantes na leitura de textos em inglês. 

 Em relação ao uso da língua estrangeira no material, concluo que os alunos 

apresentaram algumas dúvidas em ler e interpretar os enunciados em inglês da unidade – o 

que, de certa maneira, eu já havia previsto antes da sua aplicação. No entanto, essas dúvidas 

aparentemente foram superadas por meio da ajuda da professora ou dos colegas. Os dados 

também sugerem que os alunos fizeram uso de estratégias de leitura, como, por exemplo, 

palavras cognatas ou parecidas, a fim de ler e interpretar os enunciados em inglês ao longo do 

material – estratégias essas descritas por Holmes (1986:36) e Ramos (1992:162) como 

facilitadoras do aprendizado.  

 Com a análise sobre o uso da língua estrangeira e da língua materna na versão 2 do 

material, finalizo mais uma subseção do capítulo. Na próxima subseção, apresento e discuto 

dados referentes ao aprendizado do gênero “anúncio de emprego” ao fazer as atividades da 

versão 2 da unidade didática “Anúncios de emprego em inglês”.  

 

 4.1.3 APRENDIZADO DO GÊNERO  
  
 Na terceira subseção deste capítulo, inicio com percepções sobre a familiarização e o 

aprendizado de características próprias do gênero “anúncio de emprego”, conforme propõe 

Ramos (2004:118) na fase de “Apresentação” do trabalho com gênero. Em seguida, foco a 

apresentação nas percepções sobre o aprendizado dos componentes léxico-gramaticais 

particulares desse gênero, como propõe Ramos (2004:121) na fase denominada 

“Detalhamento”. 

 O aprendizado das características de um anúncio de emprego foi mencionado por sete 

participantes deste estudo ao fazer as atividades 3 e 4 do material, cujos objetivos eram, 
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respectivamente, comparar dois anúncios em português a fim de identificar suas 

características e localizar as partes que compõem esses anúncios. Algumas de suas colocações 

podem ser vistas a seguir: 

 
Cristiano: [Aprendi] a identificar as características [de um anúncio de emprego] como 
logotipo e benefícios. (Q2) 
 
Gilberto: Aprendi a ver as características de um anúncio, como o tipo de emprego, o salário 
e as condições do candidato. (Q2) 
 
Hélio:  [Aprendi] os benefícios do trabalho, o salário e o local da empresa para poder se 
apresentar. (Q2) 
 
Leonardo:  [Aprendi] que [o anúncio] começa com a apresentação da empresa, depois com os 
requisitos do candidato e, por fim, os benefícios e endereços.  (Q2) 

 
 Conforme apresentado na seção 3.1 do capítulo de descrição da unidade, os 

participantes deste estudo parecem ter pouco conhecimento de mundo sobre o gênero 

“anúncio de emprego”. Tais atividades, portanto, parecem ter alcançado seus objetivos ao 

apresentar aos alunos o gênero “anúncio de emprego” e os familiarizar com sua estrutura, 

conforme orienta Ramos (2004:118) na fase de “Apresentação” de sua proposta.  

 
 Nessa ocasião, registrei a seguinte observação em meu diário:  

 
Hoje trouxe alguns exemplares do jornal “O Estado de São Paulo” com alguns anúncios, 
muitos deles coloridos. Dois alunos, Marcos e Leonardo, também trouxeram exemplares da 
“Folha Metropolitana”, de Guarulhos. Outros trouxeram exemplares do “Amarelinho” 30. 
Para que os alunos pudessem ver os anúncios, coloquei todos na parede. Vários alunos 
ficaram curiosos e foram vê-los. Acredito que o uso de jornais como material de apoio foi 
proveitoso, já que os alunos puderam vê-los em seu contexto real. Também foi importante o 
fato de que os jornais que os alunos trouxeram eram de Guarulhos, o que está mais próximo 
da realidade deles, além do fato de terem sido trazidos pelos próprios alunos. (D2) 

  
  Embora não fique explícito nas percepções dos alunos, pode-se supor, a partir da 

leitura desse trecho do meu diário, que o trabalho com jornais da cidade de Guarulhos foi uma 

maneira eficiente para que os participantes deste estudo pudessem se familiarizar com 

anúncios de emprego autênticos e, conforme orienta Ramos (2004:118) no trabalho com 

gênero, vivenciar aquilo que circula no mundo real.  

A colocação de outro aluno também se mostra condizente com as orientações de 

Ramos (2004:117), pois ele parece ter se conscientizado de que as estruturas genéricas 

presentes nos anúncios de emprego não são prescritivas: 

 

                                                 
30 A “Folha Metropolitana” e o “Amarelinho” são jornais de circulação na cidade de Guarulhos.  
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Renato: Um anúncio é diferente do outro; os tipos de anúncios de emprego, cada um exige 
uma coisa.  (Q2) 

 
 Embora dois participantes não tenham deixado explícito em suas colocações que se 

sentiam capazes de identificar as diferentes partes que compõem um anúncio de emprego, eles 

fizeram as seguintes colocações: 

 
Angelina: Um bom emprego, um bom salário, uma boa oportunidade, etc. que ajuda você a 
procurar um bom emprego e também incentiva a ler mais, com anúncio nos jornais, sites e 
revistas, demonstra que você é capaz de obter um bom cargo. (Q2) 
 
João: Com o anúncio de emprego a gente tem mais oportunidades de arrumar um bom 
emprego, com as oportunidades que o anúncio dá.  (Q2)  

  

Conforme pode ser visto nas respostas dadas por Angelina e João, o trabalho com 

anúncios de emprego parece ter aumentado o seu conhecimento sobre o mercado de trabalho e 

maneiras de procurar emprego – o que também se mostra em consonância com as orientações 

de Ramos (2004:118), pois a autora sugere que a fase de “Apresentação” do gênero pode criar 

condições para que ele seja observado sob uma perspectiva mais ampla, na qual se 

evidenciam aspectos relacionados ao contexto de situação e de cultura, como, por exemplo, 

onde o gênero circula, quem são seus usuários, de que maneira isso é feito e interesses.  

 Tendo como base esses dados, pode-se supor que as atividades 3 e 4 do material 

atingiram seus objetivos, já que, após fazê-las, os alunos deram indícios de que haviam 

aprendido a identificar as características dos dois primeiros anúncios de emprego e a localizar 

as partes que compõem esses textos. Embora não fique explícito em suas respostas, é possível 

que a utilização de anúncios em língua materna para fazer essas atividades tenha colaborado 

para que os alunos tenham manifestado tais percepções.  

 Um aluno também parece ter se conscientizado da veiculação de anúncios em inglês 

em jornais brasileiros, pois ele fez a seguinte colocação: 

 
Leonardo: [Aprendi sobre] a existência de anúncios em inglês nos jornais brasileiros. (Q3) 

 
 Outra observação importante a ser feita é o fato de que esses dados corroboram os 

resultados do estudo conduzido por Nogueira (2005), ou seja, a fase de “Apresentação” por 

meio da familiarização do gênero da proposta de Ramos (2004) foi bem articulada na unidade 

didática “Anúncios de emprego em inglês”.   

 Assim como já acontecera em Nogueira (2005:67), cinco alunos sugeriram que a 

inclusão do e-mail em um anúncio é uma forma de selecionar candidatos com conhecimentos 

de informática, pois eles fizeram colocações como as seguintes na realização da 11ª atividade, 
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cujo objetivo foi conscientizar o aluno da importância de se ter conhecimento de informática 

para se ter um emprego: 

Angelina: Eu aprendi uma das formas que a empresa seleciona e como ela se interessa em 
saber se sabe ou não mexer no computador.  (Q6) 
 
Leonardo: Que algumas empresas selecionam pessoas que têm um conhecimento básico de 
informática, começando pelo currículo. (Q6) 
 
Renato: De empresas que recebem o curriculum por e-mail para saber se o candidato sabe 
mexer no computador.  (Q6) 

 
 Como pode ser observado nesses excertos, é provável que a 11ª atividade tenha 

alcançado seu objetivo e colaborado para que esses alunos analisassem os anúncios de 

emprego com senso crítico, entendendo como eles são construídos e por que se estruturam 

dessa maneira. 

 Em outros excertos, também há indícios de que alguns alunos se conscientizaram de 

que a inclusão do e-mail nos anúncios é uma maneira de facilitar o recebimento de currículos 

na empresa: 

 
Andrea: Então, meninos, por que a empresa só pôs o e-mail nesse anúncio? 
Roberto [um aluno não focal]: Porque fica mais fácil pra selecionar os candidatos.  
Marcos: Também pra facilitar pra pessoa que vai mandar o currículo, por causa da inclusão 
digital.  
Roberto: Porque tem um monte de gente e aí pela Internet fica mais fácil, e também a 
tecnologia tá bastante avançada.  
Marcos: E também como a Mariana [uma aluna não focal] disse, é mais cômodo pra empresa, 
facilita bastante pra empresa, é a inclusão digital.  
Andrea: É isso que você falou, Marcos. Quem não sabe mandar um currículo pela Internet 
consegue mandar?  
César [um aluno não focal]: Eu não sei e mando! 
Andrea: Mas daí chega lá na empresa e, uma hora ou outra, vão acabar descobrindo! 
Marcos: Essa é uma maneira de selecionar pessoas que têm bastante experiência na área de 
computação. (G7) 
 
Leonardo: Pra mim é porque a tecnologia tá avançando, não tem mais a necessidade de ir 
até lá. É menos trabalho pra empresa.  
Marcos: É porque a pessoa não precisa mais ir até lá pra enviar o currículo. Pelo e-mail já 
chega na hora que você envia.  
Andrea: Também é isso, Marcos. 
Júlio [um aluno não focal]: Também pode ser que eles estejam procurando pessoas que 
trabalham em casa, no computador.  
Marcos: E também pra ver se a pessoa sabe mexer no computador.  
Andrea: É isso mesmo. (G7) 

 
 Tendo como base os excertos sobre a aplicação da 11ª atividade, acredito que a 

unidade tenha colaborado para desenvolver o pensamento crítico dos alunos, orientando-os no 

desenvolvimento da sua autonomia intelectual e do seu pensamento crítico e preparando-os 

para a sua integração ao mundo do trabalho, como orientam os PCN-EM (Brasil, 1999:22).  
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 Três alunos parecem ter aumentado seu conhecimento de mundo sobre empresas que 

trabalham como agências de emprego com a produção da 9ª atividade, como mostram seus 

excertos: 

João: O que significava a palavra headhunting e eu não conhecia a palavra e a empresa 
Catho. (Q5) 
 
Marcos: Sobre agências, empregos e profissões em inglês. (Q5) 
 
Renato: Eu aprendi que a Catho é uma empresa de RH e sobre as profissões em inglês. (Q5)  

 
 Conforme descrito no capítulo de metodologia deste estudo, João e Renato, entre esses 

três alunos, não tinham experiência no mercado de trabalho. Os excertos sugerem, portanto, 

que a 9ª atividade alcançou seu objetivo, que era comparar e diferenciar o anúncio de uma 

empresa e o de uma agência de empregos. Além disso, esses dados corroboram os resultados 

obtidos em Nogueira (2005), ou seja, a unidade alcançou seu objetivo ao apresentar aos 

alunos o gênero “anúncio de emprego” e os familiarizar com sua estrutura. 

 Também foram investigadas neste estudo percepções relacionadas ao aprendizado de 

componentes léxico-gramaticais particulares do gênero “anúncio de emprego”, conforme 

orienta Ramos (2004:121) na fase de “Detalhamento” do trabalho com gêneros textuais. 

  Cinco participantes relataram o aprendizado de profissões e palavras novas ao fazer as 

atividades 5 e 6, como ilustram alguns excertos a seguir: 

  
José: Muitas palavras em inglês, como juiz, que é judge, etc. (Q3) 
 
Gilberto: Algumas palavras que eu não conhecia, como: accountant e engineer. (Q3) 
 
Hélio: Algumas palavras que eu não conhecia, como, por exemplo, architect e street vendor. 
(Q3) 
 
Renato: Anúncios de emprego em inglês e nomes de várias profissões. (Q3) 

  
 Após corrigir a segunda parte da 6ª atividade e propor aos alunos que fizessem a 

atividade de número 7, cujo objetivo era identificar as partes de um dos anúncios de emprego 

do material, fiz a seguinte observação em meu diário: 

  
Após a correção [da segunda parte da 6ª atividade], eu e os alunos lemos em voz alta todas as 
profissões: eu pronunciava as palavras e pedia a eles que as repetissem. Embora algumas 
palavras tenham sido escritas por eles de modo errado, todos conseguiram distribuir as 
profissões nas colunas corretas.(G4) 

  
 Conforme pode ser visto nos próximos excertos, o aprendizado de palavras novas foi 

mencionado por quatro alunos ao fazer essa correção. Embora essas atividades não tivessem 

como objetivo trabalhar a compreensão oral, também é possível supor, com base nas respostas 
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de Angelina e Marcos, que eles parecem ter aprendido a pronunciar algumas palavras em 

inglês – o que, provavelmente, foi facilitado pela leitura em voz alta que eu fazia das 

profissões durante a aula: 

Angelina: Falar um pouco em inglês, conhecimento de outras palavras: engineer, job, 
address, place, etc. (Q4) 
 
João: Mais palavras em inglês, como place of work. (Q4) 
 
José: Eu aprendi palavras novas como mechanical, job offered, etc. (Q4) 
 
Marcos: Eu aprendi mais sobre a pronúncia das profissões. (Q4) 
 
Maurício: Tradução dos nomes de profissões. Ex: engineer, dentist and coach. (Q4) 

    
 Ao que parece, a 18ª atividade, que tinha como objetivo preencher uma cruzadinha 

com profissões em inglês, também aumentou o conhecimento lexical de seis alunos, pois eles 

fizeram observações como as seguintes após fazê-la:  

  
 Gilberto: [Aprendi] algumas palavras em inglês, como office e nurse. (Q10) 
 
Maurício: Aprendi a brincar de cruzadinhas em inglês e a tradução de algumas palavras. Ex: 
profissões. (Q10)  
 
João: [Aprendi] novas palavras, como across=vertical e down=horizontal. (Q10)  
 
José: Na aula de hoje eu aprendi novas palavras de anúncios em português como 
office=escritório, etc. (Q10)  

  
 Como pode ser observado nesses e em vários outros excertos sobre a aplicação da 

versão 2 da unidade, é provável que as atividades do material tenham aumentado o 

conhecimento lexical desses alunos. Tendo como base tais percepções, é possível afirmar que 

os alunos conseguiram relacionar elementos textuais em língua estrangeira aos seus 

equivalentes na língua materna no âmbito morfológico, conforme orientam os PCN+ (Brasil, 

2006:97), o que os possibilitou fazer uma correlação entre ambas as línguas e compreender 

esses elementos. 

 Ao fazer a primeira parte da 6ª atividade, na qual o aluno deve identificar, em um 

caça-palavras, algumas profissões em inglês através de seus sufixos, dois participantes, 

aparentemente, aprenderam a identificar os sufixos que caracterizam determinadas profissões, 

já que eles fizeram as seguintes colocações: 

  
Leonardo: Aprendi o emprego de er, ant e ist. (Q3) 
 
Maurício: Professions ending in er, ant and ist. (Q3) 
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 Já após fazer a segunda parte da 6ª atividade, cujo objetivo foi distribuir as profissões 

em um quadro de acordo com seus sufixos, fiz a seguinte observação em meu diário: 

  
Acho que a segunda parte da 6ª atividade [distribuição das profissões em um quadro] foi 
eficaz para explorar o conhecimento sobre sufixos das profissões. Os alunos quiseram, por 
vontade própria, corrigir a atividade e preencher o quadro com as profissões na lousa. (...) 
Embora algumas palavras tenham sido escritas por eles de modo errado, todos conseguiram 
distribuir as profissões nas colunas corretas.  (...) Além disso, acho que o exemplo da palavra 
webdesigner no caça-palavras e na primeira coluna ajudou os alunos a entender sem 
dificuldades como a atividade deveria ser feita.  (D4) 

  
 Conforme pode ser visto neste excerto, o acréscimo do quadro para a exploração do 

conhecimento sistêmico sobre sufixos característicos de profissões na 6ª atividade parece ter 

atingido seu objetivo. Comparando a maneira pela qual essa atividade foi elaborada na versão 

1, na qual o aluno deveria somente procurar em um diagrama dez profissões em inglês, e na 

versão 2 do material, na qual foi inserido o quadro, acredito que ela tenha sido mais bem 

elaborada nessa versão, pois nela foi acrescentado o quadro para a distribuição das atividades 

de acordo com seus sufixos. 

 O aprendizado de outros componentes gramaticais característicos do gênero “anúncio 

de emprego” foi mencionado por três participantes ao fazer a 8ª atividade, como mostram os 

próximos excertos:  

  
Gilberto: Aprendi algumas palavras em inglês como: headhunt, selecting, seeking, looking 
for, hiring. (Q5) 
 
Hélio: Aprendi algumas palavras que vêm em anúncios, como looking for, que é procurando 
o candidato. (Q5)  
 
Leonardo: [Aprendi] a função do “is”/“are” antes do verbo, pois complementam o verbo. 
(Q5)  

 
 Ao que parece, no caso desses alunos a 8ª atividade alcançou seus objetivos, já que 

eles foram capazes de identificar a função de trechos específicos de seis anúncios e 

reconhecer nos anúncios verbos que significam “contratar”.  

 Os dez alunos ainda mencionaram o aprendizado de profissões e adjetivos ao fazer as 

duas atividades extras, que tinham os respectivos objetivos de preencher uma cruzadinha com 

profissões e relacionar alguns adjetivos em inglês e suas respectivas descrições: 

  
Cristiano: Aprendi que qualified é qualificado em inglês. (Q8) 
 
Hélio: [Aprendi] várias profissões em inglês, como mailman, cashier e lawyer. (Q8) 
 
João: Palavras novas como mailman, que é carteiro. (Q8) 
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José: Nomes de profissões como lawyer, accountant, manager, etc. (Q8) 
 
Renato: Aprendi sobre as profissões e os adjetivos. (Q8) 

  
 O aprendizado de adjetivos também foi mencionado por alguns alunos ao fazer as 

atividades 12, 13 e 14, que tinham, respectivamente, os seguintes objetivos: identificar, em 

um anúncio, o trecho que descreve o perfil do candidato através do uso de adjetivos e 

identificar que palavra é utilizada nos anúncios para descrever os candidatos; relacionar 

alguns adjetivos e suas respectivas descrições; e, por fim, descrever a si mesmo, utilizando os 

adjetivos da atividade anterior. Alguns de seus excertos são ilustrados a seguir: 

  
João: [Aprendi] palavras novas como ambitious, flexible, e o que é young, jovem. (Q7) 
 
José: Eu aprendi novas palavras como well-organized, que significa bem organizado. (Q7) 
  
Leonardo: Aprendi alguns novos adjetivos: dynamic, consistent, well-organized, qualified, 
flexible. (Q7)  
 
Renato: [Aprendi] a falar a qualidade das pessoas em inglês. (Q7) 

  
Ainda nessa ocasião, quatro alunos aparentemente aprenderam a se descrever para os 

colegas, pois eles fizeram as seguintes colocações: 

  
Cristiano: [Aprendi] a me descrever em inglês. (Q7) 
 
Gilberto: Eu aprendi a me descrever em inglês. Exemplos: I am dynamic; I think I am 
ambitious e I’m not well-organized. (Q7)  
 
Hélio: I am: eu sou; I think I am: eu acho que sou; I’m not: eu não sou. Mesmo as palavras 
que eu sabia o que juntas significavam são de grande ajuda nos empregos que utilizam o 
inglês.  (Q7) 
 
Marcos: [Aprendi] sobre as descrições das características pessoais. (Q7)  

  
Conforme pode ser observado nesses e nos excertos anteriores, as atividades 12, 13 e 

14 aparentemente atingiram seus objetivos. Comparando a maneira pela qual a 14ª atividade 

foi elaborada na versão 1, que tinha o objetivo de incentivar o aluno a se descrever, mas não 

previa a realização em duplas, acredito que ela tenha sido mais bem elaborada na versão 2, já 

que, nessa versão, ela prevê, necessariamente, a realização de atividades em pares – o que 

pode ter incentivado o aluno a se descrever para os colegas. Conforme exposto no capítulo de 

descrição do material, na versão 2 tal atividade se caracteriza como tarefa (Ellis, 2003:9-10), 

ou seja, tem um resultado comunicativo claramente definido e envolve o processo cognitivo 

dos aprendizes. Portanto, retomo a colocação feita na subseção 4.1.1 deste capítulo e volto a 



CAPÍTULO 4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 179 

afirmar que seria interessante a inclusão de mais atividades caracterizadas como tarefa no 

material. 

 Assim como acontecera em Nogueira (2005) durante a aplicação da versão 1 da 

unidade, é possível notar, em várias fases de aplicação do material, que o “Detalhamento”, 

segunda fase da proposta de Ramos (2004:121) para o trabalho com gêneros textuais, foi bem 

articulado na unidade, pois os alunos aparentemente conseguiram utilizar e vivenciar na 

prática a organização retórica do gênero “anúncio de emprego” e suas características léxico-

gramaticais. No entanto, conforme observado no capítulo de descrição do material, considero 

que essa fase foi mais bem articulada na versão 2, já que nela o conhecimento sistêmico foi 

mais explorado do que na versão 1.  

Com considerações a respeito das percepções sobre o aprendizado do gênero “anúncio 

de emprego”, encerro mais uma subseção deste capítulo. Na quarta e última subseção do 

capítulo sobre aprendizagem, apresento e discuto dados referentes às dificuldades dos alunos 

ao fazer as atividades da versão 2 da unidade didática “Anúncios de emprego em inglês”.  

 

 4.1.4 GRAU DE DIFICULDADES 
    
 O foco inicial desta subseção se concentra nas dificuldades encontradas pelos alunos 

ao fazer as atividades da versão 2 do material. Em seguida, apresento e discuto as estratégias 

utilizadas para superar tais dificuldades; como próximo passo, analiso percepções sobre as 

atividades mais difíceis e as mais fáceis do material e aquelas que mais agradaram e menos 

agradaram aos alunos; por fim, busco investigar quais foram as estratégias mais utilizadas 

pelos alunos para superar suas dificuldades ao fazer as atividades da versão 2 da unidade.  

 Durante a realização da atividade 5 e da primeira parte da atividade 6, cujos objetivos 

eram, respectivamente, comparar dois anúncios em português e um em inglês a fim de 

perceber que ambos apresentam a mesma estrutura e identificar em um diagrama de caça-

palavras algumas profissões em inglês, oito alunos afirmaram que estavam tendo pouca 

dificuldade na produção das atividades do material até aquele momento. Entre eles, sete 

alunos justificaram suas colocações, como nas respostas a seguir: 

  
Angelina: Muitas palavras eu já tinha conhecimento, como por exemplo: babysitter, 
manicurist, policeman, benefits, candidate, curriculum, offered, etc. (Q3) 
 
Cristiano: Eu conhecia algumas palavras: benefits, company, candidate, etc. 
 
Gilberto: Eu já conhecia algumas palavras em inglês – engineer, teacher, street vendor. 
Facilitou também porque tem algumas palavras em inglês parecidas com o português: 
accountant, artist, assistant, engineer.  (Q3) 
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 Um ponto importante a ser notado nessas colocações é o fato de que, embora esses 

alunos afirmem ter encontrado dificuldade ao fazer as atividades, eles, aparentemente, 

conseguiram superá-las, lançando mão de seu conhecimento prévio para fazer as atividades do 

material – o que está de acordo com a orientação de Ramos (1992:162) sobre a utilização 

desse recurso ao ler e interpretar textos em língua estrangeira. No caso de Gilberto, é 

importante notar que ele também utilizou palavras cognatas, outro recurso descrito por 

Holmes (1986:36) e por Ramos (1992:162) como facilitador da leitura em língua estrangeira. 

 Além da utilização do conhecimento prévio para superar as dificuldades, três alunos 

que vinham apresentando pouca dificuldade mencionaram, também, a ajuda da professora 

como elemento facilitador do aprendizado:  

  
João: [Tive poucas dificuldades] por saber algumas coisas e ter ajuda e explicação da 
professora.  (Q3) 
 
José: Eu já conhecia algumas palavras e tive a explicação da professora.  (Q3) 
 
Marcos: Não foi de difícil entendimento e a professora ajudou nas atividades explicando 
como fazer.  (Q3) 

  
 Embora esses alunos não deixem claro que tipo de ajuda e explicações foram dadas 

por mim no momento de fazer as atividades, percebe-se que essa ajuda e o conhecimento 

prévio desses aprendizes parecem ter sido elementos facilitadores de sua aprendizagem.  

 O oitavo aluno justificou seu nível de dificuldade como pequeno da seguinte maneira: 

  
Hélio: [Tenho tido um pouco de dificuldades] nas palavras que não se parecem com o 
português, como truck driver, etc. (Q3) 

  
 Conforme pode ser visto na resposta de Hélio, ele aparentemente encontrou alguma 

dificuldade para ler e interpretar os enunciados da unidade – o que, de certo modo, já era 

previsível em um material elaborado para o ensino de língua estrangeira. De qualquer 

maneira, percebe-se, em seu depoimento, que essas palavras desconhecidas não prejudicaram 

a leitura e interpretação das atividades, já que ele afirmou que vinha apresentando pouca 

dificuldade em fazer as atividades. 

 Dois alunos afirmaram que vinham apresentando nível médio de dificuldade para fazer 

as atividades até aquele momento. Assim como Hélio, eles parecem não ter utilizado seu 

conhecimento prévio e cognatos para ler e interpretar os textos e os enunciados do material:  

  
Maurício: [Tive dificuldades] porque algumas palavras eu não conhecia, como beside, 
answer and benefits.  (Q3) 
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Renato: Quando a atividade é em inglês como o anúncio que foi passado eu tive um pouco de 
dificuldade em ler e entender algumas palavras que eu não sabia.  (Q3) 

 
 É importante retomar que essas atividades se encontram entre aquelas que foram 

modificadas na versão 2 da unidade: a 5ª atividade teve seu enunciado reformulado em inglês; 

já na primeira parte da 6ª atividade, foi acrescentado mais vocabulário sobre profissões.  

Conforme pode ser visto nas colocações dos alunos, entretanto, o nível de dificuldade 

encontrado pelos dez alunos ao fazer a atividade 5 e a primeira parte da atividade 6 

aparentemente não foi grande e parece ter sido causado pelo seu desconhecimento lexical. 

Também é importante notar, por outro lado, que o uso do conhecimento prévio parece ter sido 

fundamental para desenvolver a confiança desses alunos ao ler textos em língua estrangeira.  

 Outra observação relevante é o fato de que as explicações e a ajuda da professora 

também parecem ter surgido como elementos facilitadores para que esses alunos fizessem 

essas atividades – o que se mostra em consonância com a visão de ensino-aprendizagem 

proposta por Vygotsky (1933/1987, 1933/1991). Embora somente três alunos tenham 

explicitado esse tipo de percepção em seus depoimentos, é possível supor que essa percepção 

se estenda, também, aos outros alunos da turma, como já foi evidenciado anteriormente, na 

primeira subseção deste capítulo. Por fim, tais colocações corroboram o fato de que os 

participantes deste estudo veem no professor a pessoa mais competente para explicar como 

fazer as atividades, conforme já evidenciado na mesma subseção.  

 No Quadro 4.7 (Q6), a seguir, são ilustradas as dificuldades dos alunos ao fazer as 

atividades 10 e 11, cujos objetivos eram, respectivamente, relacionar algumas profissões em 

inglês com suas traduções em português e conscientizar o aluno da importância do 

conhecimento de informática para a obtenção de um emprego: 

 

Atividades 10 e 11  Dificuldades dos alunos ao fazer as atividades  
Nº de indicações 

Ler e interpretar os anúncios de emprego em inglês 3 
Desconhecer algumas palavras dos anúncios de emprego em inglês 2 
Ler e interpretar os enunciados das atividades 2 
Desconhecer algumas palavras das atividades 1 
Total de alunos que apresentaram dificuldades 6 

Quadro 4.7: Dificuldades dos alunos ao fazer as atividades 10 e 11 

 

 Como já descrito no terceiro capítulo, a 10ª atividade não foi modificada na versão 2 

da unidade; já a 12ª teve seu enunciado elaborado em inglês e propõe trabalho em grupos. 

Embora os alunos não especifiquem quais dessas atividades foram difíceis de ser executadas, 

pode ser visualizado, no Quadro 4.7, que a dificuldade enfrentada para ler e interpretar os 
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enunciados e os anúncios foi evidenciada mais uma vez, ainda que para um número pequeno 

de alunos.   

 As dificuldades dos alunos foram novamente investigadas após a realização das 

atividades de números 15 e 16, cujos objetivos eram, respectivamente, descrever as 

características necessárias a algumas profissões, utilizando adjetivos retirados dos anúncios de 

emprego, e compreender pontos detalhados de quatro anúncios. Na ocasião em que a aula foi 

dada quase toda em inglês, seis participantes afirmaram que haviam apresentado dificuldade 

para fazer as atividades, como pode ser visualizado no Quadro 4.8 (Q9), a seguir: 

  

Atividades 15 e 16 Dificuldades dos alunos ao fazer as atividades  
Nº de indicações 

Ouvir e entender as explicações em inglês da professora  4 
Ler e interpretar os enunciados das atividades 2 
Desconhecer algumas palavras das atividades 2 
Desconhecer algumas palavras dos anúncios em inglês 2 
Total de alunos que apresentaram dificuldades 6 

Quadro 4.8: Dificuldades dos alunos ao fazer as atividades 15 e 16 
  

 Conforme pode ser visto no Quadro 4.8, quatro alunos focais creditaram suas 

dificuldades ao fato de ouvir e compreender as explicações em inglês dadas pela professora, o 

que sugere que o uso da língua estrangeira durante a aula prejudicou a realização das 

atividades da unidade para esses alunos. Algumas de suas justificativas se encontram a seguir: 

  
José: Porque tudo em inglês fica mais complicado em resolver. (Q9) 
 
Leonardo: Porque ainda me considero muito “atrasado” em inglês e a falta de português me 
deixa um pouco “perdido”.  (Q9) 
 
Maurício: Assim [com a aula quase toda em inglês] não aprendi quase nada e apresentei 
muitas dificuldades. (Q9)  

  
 Quatro alunos não apontaram dificuldade para ouvir e entender as instruções em 

língua estrangeira. Seus excertos ainda sugerem que eles consideraram seu aprendizado como 

produtivo, já que fizeram colocações como as seguintes: 

  
Angelina: A aula se torna um pouco diferente, mais interessante. (Q9) 
 
Cristiano: Eu acho que é bom para que o aluno aprenda como se pronunciam as palavras e 
não só aprenda como se escreve. (Q9) 
Hélio: Eu aprendi mais, como nas outras aulas, e foi legal a aula de hoje. (Q9)  

  
 Ao que parece, não foi difícil para esses alunos entender as instruções dadas em língua 

estrangeira durante a aula de inglês. No caso de Cristiano, é importante observar que a aula 

ministrada em inglês parece ter sido uma maneira de praticar a habilidade de compreensão 
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oral. Conforme descrito no capítulo de metodologia da pesquisa, Cristiano classifica seu nível 

de inglês como muito fraco, mas afirma que tem interesse em aprender a língua – o que talvez 

justifique seu interesse nas aulas ministradas em inglês.   

 Também é importante notar, no Quadro 4.8, que ao menos dois alunos tiveram 

dificuldade para ler e interpretar os enunciados das atividades, como pode ser visto no 

exemplo a seguir:  

 
Gilberto: Ficou mais difícil de traduzir os enunciados. (Q9) 

  
 Embora Gilberto não tenha exemplificado o que lhe trouxera tal dificuldade, é possível 

supor que a presença de vocabulário novo tenha contribuído para sua colocação. Já o 

desconhecimento de palavras das atividades e dos anúncios em inglês, embora tenham tido 

duas menções cada, parece ter surgido, mais uma vez, como elemento dificultador para ler e 

interpretar os enunciados e os anúncios em inglês da unidade, como já evidenciado em outros 

momentos de aplicação do material. Conforme havia sido descrito no capítulo de 

metodologia, pelo menos cinco participantes deste estudo classificaram seu nível de inglês 

como fraco ou muito fraco, o que talvez justifique suas dificuldades para entender as 

explicações dadas em língua estrangeira e também para ler e interpretar o material.  

 Uma observação importante sobre a aula ministrada quase toda em língua estrangeira 

se refere ao fato de que, antes de iniciar a aplicação do material, quatro participantes deste 

estudo afirmaram que gostariam que as aulas fossem ministradas sem o uso do português. 

Dois desses alunos, por exemplo, pareciam acreditar que a aula em língua estrangeira seria 

uma maneira mais rápida e eficiente de aprender inglês; já dois alunos sugeriram que a aula 

em inglês seria uma maneira eficiente de treinar as habilidades de compreensão e produção 

oral: 

  
Cristiano: Porque é mais fácil acostumar com ele [o inglês], para ter mais contato com ele. 
(Q1) 
 
Hélio: Para melhorar nosso inglês e nós entendermos como se fala. (Q1) 
 
João: Aí a gente iria falar ou saber mais como dialogar com os outros, mas tem que ter algo 
em português para a gente traduzir. (Q1)  
 
Marcos: Porque aprenderíamos mais rápido, teríamos convivência com a língua e seria mais 
fácil com o tempo. (Q1) 

 
 Os seis alunos que afirmaram que não gostariam que as aulas fossem ministradas em 

inglês parecem sentir-se dependentes da tradução para aprender a língua, como sugerem 

algumas de suas respostas:  
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Gilberto: Porque as lições dadas só em inglês iriam dificultar mais a entender o que está 
escrito. (Q1) 
 
Leonardo: É impossível aprender o inglês sem entendê-lo por meio do português. É preciso 
saber o significado de tudo em português, primeiro eu tenho que colocar o inglês na minha 
realidade brasileira. Eu preciso primeiro tentar o português com o inglês e aí então aprender 
o inglês, mas através do português, porque não dá pra aprender o inglês através do inglês. 
(Q1) 

 
Maurício: Não [gostaria que as aulas fossem dadas sem o uso do português], porque iria 
prejudicar muito no aprendizado do aluno. Teria que ter o português porque aí, pelo menos, 
você saberia traduzir as palavras. (Q1) 

  
 As colocações desses alunos se mostram condizentes com as orientações dos PCN-LE 

(Brasil, 1998a:20) e dos PCN+ (Brasil, 2006:97), pois eles, aparentemente, acreditam que a 

língua materna pode auxiliar no aprendizado de uma língua estrangeira. É importante notar 

que, ao coletar dados sobre uma aula dada em língua estrangeira, nenhuma atividade do 

material havia sido aplicada; portanto, é provável que os alunos tenham feito tais colocações 

baseando-se em suposições de como seria uma aula em inglês ou até mesmo em experiências 

anteriores de aprendizado da língua.   

 Já na aula seguinte, na qual as instruções foram dadas em português e inglês, os 

resultados foram semelhantes. Na ocasião, foram feitas as atividades 17 e 18, cujos 

respectivos objetivos eram compreender pontos detalhados de um dos anúncios e preencher 

uma cruzadinha com profissões em inglês. Conforme pode ser visualizado no Quadro 4.9 

(Q10), a seguir, as dificuldades ao fazer as atividades foram indicadas, mais uma vez, por seis 

alunos: 

 

Atividades 17 e 18 Dificuldades dos alunos ao fazer as atividades 
Nº de indicações 

Ouvir e entender as explicações da professora  3 
Ler e interpretar os anúncios de emprego  3 
Ler e interpretar os enunciados das atividades 2 
Desconhecer algumas palavras das atividades 1 
Desconhecer algumas palavras dos anúncios em inglês 1 
Total de alunos que apresentaram dificuldades 6 

Quadro 4.9: Dificuldades dos alunos ao fazer as atividades 17 e 18 
  

 Assim como acontecera durante a realização das atividades 15 e 16, na aula anterior, 

os dados do Quadro 4.9 sugerem que a dificuldade enfrentada pelos alunos para ouvir e 

entender as explicações da professora parece ter surgido também durante a realização das 

atividades 17 e 18, ainda que para um número menor de alunos. Também é importante 

lembrar que, diferentemente da aula anterior, ministrada em inglês, nessa ocasião as 

instruções foram dadas em português e inglês. Embora não tenha sido possível investigar o 
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que causou tal dificuldade para os alunos, pode ser que as explicações dadas pela professora 

durante a aula não tenham sido suficientemente claras.  

 Também pode ser notado, no Quadro 4.9, que três e dois alunos, respectivamente, 

apresentaram dificuldade para ler e interpretar os anúncios e os enunciados da unidade. Além 

disso, a presença de palavras desconhecidas nas atividades e nos anúncios parece ter sido 

pequena durante a realização das atividades 17 e 18, talvez pelo fato de que os alunos já 

estivessem mais familiarizados com as atividades, com os anúncios de emprego e com o 

vocabulário empregado nos anúncios e nas atividades. 

 Outra investigação deste estudo diz respeito às estratégias utilizadas pelos alunos a fim 

de superar dificuldades encontradas na realização das atividades da unidade. O Quadro 4.10 

(Q5, Q6, Q9 e Q10), a seguir, ilustra as estratégias utilizadas em quatro momentos diferentes 

de sua aplicação: 

 

Atividades  
5 e 6 

Atividades 
10 e 11 

Atividades 
15 e 16 

Atividades 
17 e 18 

Estratégias utilizadas pelos alunos para superar suas 
dificuldades ao fazer as atividades  

Nº de indicações 

Pedir explicações e auxílio da professora 8 4 5 6 
Pedir explicações e auxílio de um ou mais colegas  5  3 3 
Usar cognatos 4 3 3 4 
Usar palavras conhecidas 3 3 2 1 
Esperar a correção da atividade pela professora na lousa    1  
Usar a tabela Fasten English 31 1    
Total de alunos que apresentaram dificuldades 10 6 6 6 
Total de alunos que superaram suas dificuldades 10 6 6 6 

Quadro 4.10: Estratégias utilizadas pelos alunos para superar suas dificuldades  
ao fazer as atividades em quatro momentos diferentes de aplicação do material 

  

 Um ponto importante a ser notado no Quadro 4.10 é o fato de que todos os alunos que 

apresentaram dificuldades aparentemente conseguiram superá-las. O quadro ainda sugere que 

os alunos utilizaram diferentes estratégias a fim de superar suas dificuldades ao fazer as 

atividades propostas na versão 2 da unidade didática “Anúncios de emprego em inglês”. As 

explicações dadas pela professora, entretanto, foram a estratégia mais recorrente nas quatro 

ocasiões indicadas. Embora os alunos não deixem claro de que maneira tais explicações 

tenham solucionado suas dificuldades, tais colocações corroboram o fato de que eles veem o 

professor como o par mais competente para lhes dar explicações e solucionar suas dúvidas de 

como fazer as atividades, conforme já evidenciado na subseção 4.1.1 deste capítulo.   

 Também é relevante notar, no Quadro 4.10, que alguns alunos, aparentemente, 

superaram suas dificuldades nessas quatro ocasiões através da ajuda de um ou mais colegas de 

                                                 
31 Quadro com regras gramaticais e dicas de uso da língua inglesa que Maurício costuma usar em algumas aulas.  
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classe – o que, mais uma vez, sugere que alguns colegas podem desempenhar o papel de 

professor para outros. Outro ponto importante, que deve ser observado no quadro, é o fato de 

que a utilização de cognatos e palavras conhecidas foi mencionada por alguns alunos como 

estratégias recorrentes a fim de superar as dificuldades encontradas ao fazer as atividades do 

material. Embora essas estratégias tenham tido número menor de menções, elas também se 

apresentaram como facilitadoras da aprendizagem. 

 Após o término da aplicação da unidade, os alunos também avaliaram em quais 

atividades do material haviam encontrado mais dificuldade. O Quadro 4.11 (Q11), a seguir, 

ilustra as seis atividades classificadas pelos alunos como as mais difíceis, juntamente com 

seus objetivos, conhecimentos priorizados e tipo de trabalho proposto em cada uma delas: 

  

Nº da 
atividade 

Objetivo da atividade Conhecimentos 
priorizados 

Tipo de  
trabalho 

Nº de 
indicações 

4 Localizar as partes que compõem os dois primeiros 
anúncios em português da unidade. 

Textual  
 

Não 
definido 

4 

5a – Incentivar o aluno a refletir sobre como ele se 
sente ao ler um anúncio de emprego em inglês.  

 
 

5 5b – Comparar dois anúncios em português e inglês 
e perceber que ambos os textos apresentam a mesma 
estrutura. 

 
 
Mundo e textual 
 

 
 
Individual 

 
 

1 

6a – Identificar, em um caça-palavras, algumas 
profissões em inglês através de seus sufixos. 

 
 

6 6b – Distribuir as profissões em uma tabela de 
acordo com seus sufixos. 

 
Sistêmico  

 
Não 
definido 

 
 

1 

10a – Relacionar algumas profissões em inglês com 
suas traduções em português. 

Não 
definido 

 
 

10 10b – Investigar as estratégias utilizadas para 
relacionar as profissões em inglês com suas 
traduções em português.  

 
 
Sistêmico   

Individual 

 
 

1 

 
11 

Conscientizar o aluno da importância de se ter 
conhecimento de informática para se ter um 
emprego. 

 
Mundo  

 
Em grupos 

 
1 

18 Preencher uma cruzadinha com profissões em inglês  Sistêmico Não 
definido 

2 

Quadro 4.11: Atividades classificadas pelos alunos como mais difíceis 

  

 Conforme pode ser visto nos parágrafos seguintes, as justificativas para que as 

atividades 4, 5, 6, 10, 11 e 18 fossem classificadas como as mais difíceis são variadas e 

envolvem desde o conhecimento de língua até a diagramação do material.  

 Três alunos deram justificativas como as seguintes para que a 4ª atividade fosse 

classificada como difícil: 

  
Gilberto: A atividade 4 [foi a mais difícil porque] você tinha que descobrir várias coisas sobre 
as empresas. (Q11) 
  
Marcos: [Atividade] 4, porque era para achar a associação e procurar em cada anúncio, foi 
o mais trabalhoso.  (Q11) 
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 Conforme descrito no Quadro 2.2 do capítulo de metodologia, é importante retomar 

que a 4ª atividade tem como objetivo localizar as partes que compõem os dois primeiros 

anúncios em português do material – o que demanda o manuseio de duas páginas por diversas 

vezes, já que a atividade se encontra na segunda página da unidade, e os anúncios, na 

primeira. Ao que parece, a necessidade do manuseio de diferentes páginas foi a causa para 

que três alunos enfrentassem dificuldade para realizar a atividade. Além disso, a 4ª atividade 

tem um grau de exigência cognitiva maior, já que ela prevê a análise e a comparação de dois 

anúncios diferentes – o que também pode ter dificultado sua realização.  

 Como pode ser observado nos excertos anteriores, as dificuldades desses alunos em 

fazer a 4ª atividade surgiram no modo pela qual a atividade foi elaborada. Sendo assim, o 

ideal talvez fosse que a 4ª atividade fosse organizada de maneira a prever a consulta somente 

de um anúncio ou, até mesmo, o manuseio de uma única página da unidade. Dessa maneira, 

os alunos não teriam a necessidade de comparar diferentes textos e nem mesmo de manusear 

várias páginas para fazê-la.   

 Outro dado importante que esses excertos sugerem é o fato de que, no momento de 

elaboração de um material didático, um designer deve ficar atento para que o material seja 

apresentado de modo a evitar o manuseio de diferentes páginas durante a realização das 

atividades previstas, já que isso pode dificultar sua realização.  

 Já para outro participante, a atividade de número 4 parece ter sido a mais difícil pela 

falta de clareza nos enunciados, pois ele fez a seguinte colocação: 

  
Maurício: Activity 4 [foi a mais difícil], porque eu não entendi e tive dificuldade em fazê-la. 
(Q11) 

  
 As justificativas para que as atividades de números 6 e 18 fossem classificadas como 

as mais difíceis podem ser visualizadas a seguir: 

  
Angelina: [Atividade] 18, porque eu tive um pouco de dificuldade em colocar palavras em 
inglês. (Q11) 
 
João:[Atividades] 18 e 6, porque eu não gosto e porque tinha que achar em inglês as 
palavras e fica mais difícil. (Q11) 

  
Como pode ser visto nos depoimentos de Angelina e João, a dificuldade que 

enfrentaram para fazer essas atividades parece ter surgido pelo fato de que elas estavam em 

língua estrangeira. Embora não deixem claro, é possível que eles não tenham o hábito de fazer 

atividades de passatempo em inglês. Também é interessante notar no depoimento do aluno 

que ele parece não gostar de atividades de passatempo, o que talvez justifique suas 
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dificuldades ao fazer as atividades indicadas. Além disso, sua colocação opõe-se às 

orientações de Cunningsworth (1984:13), pois o autor afirma que atividades que envolvam 

entretenimento com aprendizado, como é o caso das atividades 6 e 18, podem ser úteis na 

aprendizagem.  

 Para dois alunos, o desconhecimento lexical parece ser a justificativa para que as 

atividades de números 5 e 10 fossem classificadas como as mais difíceis, pois eles fizeram os 

seguintes comentários: 

 
Hélio: Activity 5 [foi a mais difícil], porque eu não sabia ler inglês. (Q11) 
 
José: [Atividade] 10, porque tinha palavras que eu não conhecia. (Q11) 

 
 Aparentemente, Hélio e José não utilizaram itens familiares ou cognatos para fazer as 

atividades mencionadas. É importante lembrar que a 5ª atividade é aquela que apresenta, pela 

primeira vez, anúncios em inglês no material; já a 10ª, apresenta uma lista de profissões, 

muitas das quais apareciam pela primeira vez na unidade. As colocações desses alunos se 

assemelham aos resultados obtidos em Nogueira (2005:57), ou seja, as atividades do material 

trouxeram vocabulário não familiar para a maioria dos alunos. Além disso, vejo que as 

considerações daquele estudo se aplicam, também, a este, ou seja, quando um designer 

elabora atividades para o ensino de uma língua estrangeira deve ficar atento para aquelas que 

possuam grande quantidade de palavras desconhecidas, já que esse pode ser um elemento 

dificultador na aprendizagem.  

 Já outro participante deu a seguinte justificativa para que a 11ª atividade fosse 

classificada como a mais difícil:  

 
  Cristiano: [A atividade] 11 tinha que descrever e analisar um anúncio. (Q11) 
 
 É importante notar que a atividade mencionada por Cristiano tem um grau de 

exigência cognitiva maior, já que ela prevê a observação e análise de um anúncio para 

formulação de uma hipótese. Embora Cristiano não deixe claro, é possível que ele não tenha 

lançado mão do conhecimento adquirido na realização das atividades anteriores para fazer a 

11ª atividade e isso tenha lhe trazido dificuldade para fazer a atividade. No seu caso, é 

provável que a atividade não tenha atingido seu objetivo, que era o de conscientizar o aluno 

sobre a importância de se ter conhecimento de informática para a obtenção de um emprego.  

 Somente um aluno parece não ter encontrado dificuldade ao fazer as atividades ao 

longo da unidade, já que ele fez a seguinte colocação: 
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  Renato: Não achei nenhuma [atividade] difícil. (Q11) 
  
 Como pode ser visto nos depoimentos dos alunos sobre quais atividades haviam sido 

mais difíceis de realizar, suas dificuldades aparentemente não estavam relacionadas à 

progressão do conhecimento proposta na unidade e parece não haver uma sequência de 

semanas que justifique o grau de dificuldade ao fazê-las. Ao que parece, tais dificuldades, 

ainda que apontadas por poucos alunos, parecem ter sua origem principalmente no modo pelo 

qual as atividades apontadas como difíceis foram elaboradas e pelo desconhecimento lexical 

dos alunos. 

 Também foram investigadas neste estudo quais atividades da versão 2 haviam sido 

mais fáceis. No Quadro 4.12 (Q11), elas são apresentadas, juntamente com seus objetivos, 

conhecimentos priorizados e tipo de trabalho proposto. As justificativas apresentadas pelos 

alunos para que essas atividades fossem classificadas como as mais fáceis encontram-se nos 

parágrafos posteriores ao quadro: 

 

Nº da 
atividade 

Objetivo da atividade Conhecimentos 
priorizados 

Tipo de  
trabalho 

Nº de 
indicações 

2a – Reconhecer tipos de anúncios de emprego e seu 
contexto de produção.  

Mundo   
2 

2b – Identificar as partes de um anúncio de emprego. Textual 

 
Em duplas 

 
3 

6a – Identificar, em um caça-palavras, algumas 
profissões em inglês através de seus sufixos.  

 
6 

6b – Distribuir as profissões em uma tabela de acordo 
com seus sufixos. 

 
Sistêmico  

 
Não 
definido 

 
8 

8a – Identificar a função de trechos específicos de seis 
anúncios.  

 
8 

8b – Reconhecer nos anúncios verbos que signifiquem 
“contratar”.  

 
Textual e sistêmico  

 
Em grupos 

 
1 
 

10a – Relacionar algumas profissões em inglês com 
suas traduções em português. 

Não 
definido 

10 

10b – Investigar as estratégias utilizadas para 
relacionar as profissões em inglês e suas traduções em 
português.  

 
 
Sistêmico   

Individual 

 
 

2 

13 Relacionar alguns adjetivos e suas respectivas 
descrições. 

Sistêmico  Não 
definido 

4 

15 Descrever as características necessárias a algumas 
profissões, utilizando os adjetivos dos anúncios. 

Sistêmico  Em duplas 1 

18 Preencher uma cruzadinha com profissões em inglês.  Sistêmico  Não 
definido 

2 

19a – Propiciar que o aluno converse com um colega 
e pergunte a ele sobre sua profissão. 

 
 

19 19b – Propiciar que o aluno converse com um colega 
sobre sua própria profissão ou sobre a profissão que 
gostaria de ter no futuro.  

 
 
Sistêmico  

 
 
Em duplas 

 
 

1 

Quadro 4.12: Atividades classificadas pelos alunos como mais fáceis 
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 Ao que parece, a familiaridade com atividades de passatempo foi o motivo para que a 

6ª atividade fosse classificada como a mais fácil por cinco alunos, já que eles fizeram 

comentários como os seguintes: 

 
Leonardo: Activity 6 – mais fácil porque sempre tive o costume de fazer caça-palavras. (Q11) 
 
Maurício: Activity 6, porque eu já tinha brincado de caça-palavras antes. (Q11) 

 
Embora a 6ª atividade seja dividida em duas partes e esses participantes não tenham 

especificado qual delas havia sido mais fácil de ser feita, é possível que se referissem à 

primeira parte, já que ela apresentava o diagrama de caça-palavras, conforme eles indicaram 

em suas respostas. Também é importante notar que a primeira parte da 6ª atividade é simples 

de fazer, já que ela prevê a identificação de profissões em inglês em um diagrama de caça-

palavras. De qualquer maneira, as colocações desses alunos confirmam os resultados obtidos 

em Nogueira (2005) e corroboram a visão de Cunningsworth (1984:13), ou seja, atividades 

que envolvem entretenimento com aprendizado, como jogos, bingos e caça-palavras podem 

ser úteis na aprendizagem à medida que tornam interessante e agradável de fazer aquilo que é 

proposto em um material didático.  

O uso do conhecimento prévio de língua parece ser a justificativa para que as 

atividades de números 2, 6, 13, 15, 18 e 19 fossem classificadas como as mais fáceis, como 

mostram as colocações a seguir: 

 
Angelina: 6, 15 e 13, porque algumas palavras eu já conhecia e eu tive mais facilidade. (Q11) 
  
Renato: 18, 2, 6, 13 e 19, porque eu conhecia algumas palavras e por causa da explicação da 
professora. (Q11) 

 
 Também é interessante notar, no depoimento do aluno, que a professora parece ter 

atuado como par mais competente ao ajudá-lo a fazer as atividades listadas – o que se mostra 

condizente com as colocações de Vygotsky (1933/1987:129) e corrobora o fato de que os 

alunos deste estudo veem no professor a pessoa mais capacitada para lhes ensinar e tirar suas 

dúvidas, conforme sugerido na subseção 4.1.1 deste capítulo.   

 O modo pelo qual as atividades de números 2, 6, 8, 10, 13 e 18 foram elaboradas 

aparentemente colaborou para que os alunos não tivessem dificuldade para executá-las, já que 

eles fizeram as seguintes colocações:   

 
Hélio: Activity 6 [foi a mais fácil], porque tava muito fácil de procurar as palavras. (Q11)  
 
Marcos: 2, 8, 10, 13 e 18. Facilitou para que não precisasse escrever muito e ficou mais 
prático para responder. (Q11)  
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 Um ponto importante a ser notado na colocação de Marcos é o fato de que as 

atividades listadas por ele como as mais fáceis requerem dos alunos a utilização de 

conhecimentos variados – o que, entretanto, parece não ter trazido dificuldades a ele. A 2ª 

atividade, por exemplo, explora os conhecimentos de mundo e textual ao trabalhar com o 

reconhecimento de dois anúncios e seu contexto de produção para, em seguida, propor a 

identificação das partes que compõem um dos anúncios. Já as atividades restantes trabalham 

os conhecimentos de mundo e textual, juntamente com o conhecimento sistêmico: a de 

número 8 propõe a identificação de trechos específicos de diferentes anúncios e o 

reconhecimento dos verbos nos mesmos trechos; a 10ª atividade propõe que o aluno relacione 

algumas profissões em inglês com suas traduções em português; a 13ª, por sua vez, trabalha 

com adjetivos e suas respectivas descrições em inglês; por fim, a última atividade apontada, 

de número 18, propõe o preenchimento de uma cruzadinha com profissões em inglês. De 

qualquer maneira, seu depoimento, juntamente com o de Hélio, sugere que as atividades 

indicadas como as mais fáceis aparentemente mostraram-se simples de fazer.  

 Já para outro aluno, o uso de cognatos parece ter colaborado para que ele classificasse 

as atividades de números 2, 10 e 13 como as mais fáceis: 

 
João: [As atividades] 2, 10 e 13 [foram as mais fáceis], porque tinha palavras parecidas com 
o português. (Q11)  

 
 Como pode ser visto nos depoimentos dos participantes deste estudo sobre as 

atividades consideradas como as mais fáceis da unidade, quase a metade das atividades da 

unidade foi listada como fáceis pelos alunos: oito, no total de dezenove. Além disso, ao se 

comparar o Quadro 4.12, que ilustra as atividades classificadas como mais fáceis, com o 

Quadro 4.11, que ilustra aquelas classificadas como mais difíceis, percebe-se que a 

quantidade de atividades indicadas foi bem próxima, já que seis atividades foram classificadas 

como as mais difíceis. No entanto, comparando-se os quadros percebe-se que as oito 

atividades apontadas como as mais fáceis tiveram número maior de indicações, evidenciando 

que o nível de dificuldade para fazer as atividades da versão 2 da unidade didática “Anúncios 

de emprego em inglês” aparentemente não foi grande.   

 Após fazer todas as atividades da versão 2 do material, os alunos também as avaliaram 

quanto ao seu nível de dificuldade, classificando-as como fáceis, difíceis e muito difíceis.  

 Nessa avaliação, cinco dos dez participantes classificaram-nas como fáceis. Para três 

desses alunos, a ajuda da professora parece ter sido um elemento facilitador para fazer as 
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atividades. Entre eles, um ainda destacou a ajuda de colegas como facilitadora, como pode ser 

visualizado a seguir: 

 
Cristiano: A professora ajudou traduzindo algumas palavras.  (Q11) 
 
Leonardo: [As atividades foram] fáceis pela ajuda dada pelo professor e também porque 
muitas atividades foram feitas em grupo, dessa forma, um colega ajudou o outro.  (Q11) 
 
Marcos: Tinha as explicações da professora e não era de difícil entendimento.  (Q11) 

 
 Assim como aconteceu com Marcos, outro aluno também apontou a clareza dos 

enunciados como justificativa para que as atividades do material fossem classificadas como 

fáceis: 

Renato: Os enunciados estavam claros.  (Q11) 
 
 Como pode ser visto na colocação de Renato, ele aparentemente não teve dificuldade 

para ler e interpretar os enunciados em inglês ao longo da unidade. Conforme descrito no 

capítulo de metodologia, Marcos e Renato encontram-se entre aqueles alunos que classificam 

seu nível de inglês como médio – o que talvez justifique o fato de que eles avaliaram as 

atividades do material como fáceis.  

 Já uma aluna não justificou o fato de ter avaliado as atividades do material como 

fáceis. Sua resposta, entretanto, sugere que o trabalho com anúncios de emprego em inglês foi 

capaz de ampliar seu aprendizado, pois ela fez a seguinte colocação: 

 
Angelina: Eu aprendi muito e adquiri novos conhecimentos.  (Q11) 

 
 Observando-se a resposta de Angelina, é possível supor que as atividades da unidade 

tenham sido relevantes para seu aprendizado de inglês.  

 Para outros cinco alunos, algumas atividades da versão 2 da unidade foram avaliadas 

como fáceis e outras como difíceis. Conforme pode ser visto em seus excertos, há indícios de 

que o desconhecimento lexical tenha sido a causa dessa classificação:  

 
Gilberto: Eu achei algumas [atividades] fáceis e algumas difíceis, porque tinhas palavras que 
eu não conhecia.  (Q11) 
 
João: Tinha algumas [atividades] fáceis e outras difíceis, como os exercícios 2, 10 e 13, que 
foram fáceis.  (Q11) 
 
Hélio: Tinha muitas palavras em inglês nos anúncios.  (Q11) 
 
José: Tinha alguns exercícios fáceis e outros difíceis porque eu não conhecia algumas 
palavras.  (Q11) 
 
Maurício: Apenas alguns [foram difíceis], porque tive muitas dificuldades com palavras 
desconhecidas.  (Q11) 
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 Como pode ser visto na colocação de João, ele não especifica o que lhe trouxe 

dificuldades, como fizeram seus colegas. Conforme foi evidenciado anteriormente, no Quadro 

4.12, que ilustra as atividades classificadas como mais fáceis, é possível que ele tenha 

utilizado itens familiares como palavras conhecidas e cognatos para superá-las – o que parece 

ter colaborado para que as atividades de números 2, 10 e 13 tenham sido classificadas como 

fáceis.  

 Como pode ser visto nos excertos anteriores, é provável que a presença de palavras 

novas e desconhecidas tenha trazido dificuldades para cinco alunos ao fazer as atividades da 

versão 2 da unidade didática “Anúncios de emprego em inglês”.  

 Embora não seja objetivo específico deste trabalho, verifiquei quais atividades do 

material mais agradaram aos participantes deste estudo, pois considero que o interesse do 

aluno em fazê-las pode motivá-lo a aprender.  

 Inicialmente, apresento, no Quadro 4.13 (Q11), atividades apontadas pelos alunos 

como aquelas que eles mais gostaram de fazer, juntamente com seus objetivos, conhecimentos 

priorizados e tipo de trabalho proposto: 

 

Nº da 
atividade 

Objetivo da atividade Conhecimentos 
priorizados 

Tipo de  
trabalho 

Nº de 
indicações 

6a – Identificar, em um caça-palavras, algumas 
profissões em inglês através de seus sufixos  

 
6 

6b – Distribuir as profissões em uma tabela de 
acordo com seus sufixos 

 
Sistêmico  

 
Não 
definido 

 
3 

7 Identificar as partes de um anúncio de emprego Textual  Não 
definido 

1 

15 Descrever as características necessárias a algumas 
profissões, utilizando os adjetivos dos anúncios 

Sistêmico  Em duplas 1 

18 Preencher uma cruzadinha com profissões em 
inglês  

Sistêmico  Não 
definido 

5 

Quadro 4.13: Atividades que os alunos mais gostaram de fazer 

 

 Como pode ser visto nos próximos excertos, a 6ª atividade mostrou-se simples de fazer 

para três alunos. Colocações semelhantes também parecem justificar quatro menções da 18ª 

atividade: 

 
Gilberto: O caça-palavras [atividade 6] e a cruzadinha [atividade 18], porque são atividades 
mais fáceis que gosto de fazer.  (Q11) 
 
José: [Atividade] 6, porque era mais fácil de responder e achar as palavras. (...) Eu gostei de 
todas [as atividades].  (Q11) 
 
Marcos: Cruzadinha [atividade 18], porque foi mais fácil e mais interessante associar os 
textos.  (Q11) 
 
Maurício: Activity 18 and 6, porque eu tive facilidade em fazer. Sempre faço atividades assim.  
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Renato: [Gostei mais de fazer] a cruzadinha [atividade 18], porque é uma atividade diferente. 
Eu gostei de fazer todas.  (Q11) 

 
Embora Gilberto, José e Marcos não deixem claro em suas respostas, é possível que, 

assim como Maurício, eles tenham o costume de fazer atividades de passatempo em seu 

cotidiano. Renato, por sua vez, aparentemente não tem esse hábito. Outra possibilidade é o 

fato de que ele faça atividades desse tipo, mas nunca tenha feito algo parecido em um material 

didático. Por fim, é importante notar, em seu depoimento, que ele aparentemente gostou de 

fazer todas as atividades da unidade.  

 Ao que parece, a atividade de número 7 também se mostrou simples de fazer e, por 

esse motivo, recebeu uma menção:  

 
Cristiano: [Atividade] 7, porque era fácil, só colocar números.  (Q11) 
 

 Já dois alunos fizeram os seguintes comentários para justificar a escolha das atividades 

de números 18 e 15, respectivamente, como aquelas que eles mais gostaram de fazer: 

 
Hélio: Activity 18, porque falava de muitas profissões em inglês, policeman, nurse, babysitter, 
etc, eu não sabia essas profissões em inglês. Gostei de todas [as atividades], pois elas me 
ensinaram muito.  (Q11) 
  
Leonardo: Activity 15. Interessante, porque tinha que dar as características de cada 
profissional, empregando adjetivos que eu não conhecia.  (Q11) 

 
 Como pode ser visto nas colocações de Hélio e Leonardo, é possível que as atividades 

apontadas tenham colaborado para aumentar seu conhecimento sobre adjetivos e profissões.  

  Embora dois alunos não tenham especificado aquelas atividades que mais haviam 

gostado de fazer, eles fizeram os seguintes comentários:  

 
Angelina: Eu gostei de fazer todas, porque em cada atividade eu aprendi um pouco e tive 
mais conhecimento.  (Q11) 
 
João: [Gostei de] quase todas, porque eu aprendi a ler um anúncio em inglês.  (Q11) 

  
 Conforme pode ser visto nesses excertos, a aprendizagem centrada na exploração do 

gênero parece ter sido relevante para esses dois alunos. No caso de João, é provável que as 

atividades do material tenham aumentado seu conhecimento sobre anúncios de emprego em 

inglês. Tendo em vista tais colocações, acredito que a unidade tenha alcançado seu principal 

objetivo, que era capacitar o aluno a ler anúncios de emprego em inglês.   

 Como descrito anteriormente, também foram investigadas as atividades que os alunos 

menos gostaram de fazer na versão 2 da unidade. No Quadro 4.14 (Q11), elas são 
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apresentadas, juntamente com seus objetivos, conhecimentos priorizados e tipo de trabalho 

proposto: 

 

Nº da 
atividade 

Objetivo da atividade Conhecimentos 
priorizados 

Tipo de  
trabalho 

Nº de 
indicações 

3 Comparar dois anúncios em português e identificar 
suas características.  

 Textual 
 

Não 
definido 

1 

5a – Incentivar o aluno a refletir sobre como ele se 
sente ao ler um anúncio de emprego em inglês.  

 
 

5 5b – Comparar dois anúncios em português e inglês 
e perceber que ambos os textos apresentam a mesma 
estrutura. 

 
 
Mundo e textual 
 

 
 
Individual 

 
 

1 

6a – Identificar em um caça-palavras algumas 
profissões em inglês através de seus sufixos.  

 
6 

6b – Distribuir as profissões em uma tabela de 
acordo com seus sufixos. 

 
Sistêmico  

 
Não 
definido 

 
2 

7 Identificar as partes de um anúncio de emprego. Textual  Não 
definido 

1 

16 Compreender pontos detalhados de quatro anúncios. Textual e sistêmico Não 
definido 

1 

18 Preencher uma cruzadinha com profissões em inglês.  Sistêmico  Não 
definido 

1 

Quadro 4.14: Atividades que os alunos menos gostaram de fazer 

 

 Conforme pode ser visualizado nas indicações do Quadro 4.14, aparentemente foram 

poucos os alunos que não gostaram de fazer algumas das atividades do material. Um deles, 

por exemplo, deu a seguinte justificativa em relação à 6ª atividade: 

 
Marcos: 6, porque foi meio ruim procurar as palavras para colocar no exercício seguinte 
[segunda parte da 6ª atividade].  (Q11) 

 
 Embora não fique claro na resposta de Marcos, é possível que ele não tenha o hábito 

de fazer atividades de caça-palavras. Outra possibilidade é a de que ele nunca tenha feito 

atividades dessa forma em inglês – o que pode ter colaborado para que ele não gostasse de 

fazê-la.   

 Outro aluno deu a seguinte justificativa para a menção das atividades 6 e 18:  

 
  João: A 18 e a 6 [eu não gostei de fazer], porque são cruzadinhas e eu não gosto. (Q11) 
  
  Provavelmente, a falta de familiaridade com o tipo de atividade, ou até mesmo o 

desconhecimento lexical, justifiquem a colocação de João, pois, como ele havia mencionado 

ao classificar as atividades mais difíceis do material, nas atividades de números 6 e 18 o aluno 

“tinha que achar em inglês as palavras e fica mais difícil”.  

 A atividade de número 16 recebeu uma menção pelo motivo a seguir: 
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Maurício: Activity 16, porque não consegui fazer e também não gostei. Não entendi o que era 
para fazer.  (Q11) 

  
 A justificativa de Maurício chama atenção para algo que eu não havia notado ao 

analisar a versão 2 da unidade no terceiro capítulo, já que a falta de clareza do enunciado 

parece ter sido a causa para que ele não gostasse de fazer a 16ª atividade. Embora não fique 

claro em sua colocação, também é possível que a maneira pela qual foi elaborada a atividade 

mencionada tenha sido a causa para que o aluno não gostasse de fazê-la, já que ela previa a 

consulta detalhada de quatro anúncios diferentes para o preenchimento de um quadro com as 

características de cada um deles.  

 Já as atividades de números 5 e 7 foram mencionadas pelo seguinte motivo: 

 

Gilberto: [Não gostei de fazer] as atividades sobre anúncios de emprego número 5 e 7, porque 
eu não gosto muito de ficar lendo anúncio de emprego.  (Q11) 

 

 Ao que parece, Gilberto não se interessa em ler anúncios de emprego e não tem o 

hábito de lê-los. Ao contrário do que orienta Cunningsworth (1995:16), é provável que tais 

atividades não tenham despertado seu interesse e desafiado seu intelecto com a inclusão de 

tópicos estimulantes e de seu interesse. Também é importante lembrar que as atividades de 

números 5 e 7 são aquelas que preveem uma consulta mais detalhada e a exploração das 

características textuais dos anúncios, o que também pode ter contribuído para que o aluno não 

gostasse de fazê-las.  

 A atividade de número 3 também foi mencionada por um aluno: 

 

Leonardo: [Não gostei de fazer] activity 3. Nesta atividade, não exercitei o meu inglês.  (Q11) 
 

 Embora Leonardo não deixe claro de que maneira ele poderia “exercitar” seu inglês, é 

possível supor que ele tenha preferência por atividades que explorem mais o conhecimento 

sistêmico, como é o caso, por exemplo, da 15ª atividade, apontada anteriormente como aquela 

que ele mais havia gostado de fazer. Outra possibilidade é a de que ele tenha preferência por 

atividades que priorizem a produção oral, como é o caso das atividades 14 e 19, que se 

caracterizam como tarefas.  

 Conforme pode ser visto nas colocações feitas pelos alunos, as justificativas para que 

alguns não gostassem de fazer as atividades mencionadas são variadas, mas parecem 

envolver, basicamente, o fato de que eles não gostam de atividades de passatempo ou não 
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tenham o hábito de fazê-las. Também é importante lembrar que somente um aluno sugeriu 

que não havia gostado de fazer uma atividade por falta de clareza dos enunciados.  

 Por fim, outro ponto importante a ser notado é o fato de que Angelina, Cristiano, 

Hélio, José e Renato afirmaram que tinham gostado de fazer todas as atividades do material.   

  Após o término da aplicação do material, os alunos também listaram as estratégias 

mais utilizadas a fim de superar as dificuldades enfrentadas na execução das atividades ao 

longo da unidade, ilustradas no Quadro 4.15 (Q11), a seguir: 

 

Estratégias mais utilizadas pelos alunos para superar suas 
dificuldades para fazer as atividades ao longo da unidade 

Nº de indicações 

Pedir explicações e auxílio da professora 10 
Usar cognatos 5 
Pedir explicações e auxílio de um ou mais colegas  4 
Usar palavras conhecidas 4 
Usar conhecimento prévio sobre o assunto abordado 1 

Quadro 4.15: Estratégias mais utilizadas pelos alunos para superar suas  
dificuldades para fazer as atividades ao longo da unidade 

 

 Conforme pode ser visualizado no Quadro 4.15, tais resultados corroboram as 

percepções evidenciadas na subseção 4.1.1, já que todos os alunos afirmam ter buscado nas 

explicações dadas pela professora meios de superar suas dificuldades ao fazer as atividades da 

versão 2 da unidade didática “Anúncios de emprego em inglês” – o que, mais uma vez, sugere 

que o professor seja considerado pelos participantes deste estudo como o par mais competente 

para lhes dar explicações e solucionar suas dúvidas. Também é importante notar que, embora 

mencionadas por um número menor de alunos, as explicações de colegas de classe também 

foram apontadas como estratégias para superá-las – o que evidencia que alguns alunos tenham 

desempenhado o papel de par mais competente durante as aulas de aplicação da versão 2 da 

unidade didática “Anúncios de emprego em inglês”.  

 Outro ponto importante que deve ser destacado no Quadro 4.15, e já evidenciado 

anteriormente, é o fato de que o uso de itens familiares, como cognatos e palavras parecidas, 

parece ter surgido como estratégias importantes para facilitar o aprendizado de uma língua 

estrangeira. Portanto, vejo, mais uma vez, que a presença dessas palavras deve ser levada em 

conta pelo designer de um material didático, seja no momento de sua elaboração ou, como é o 

caso do material deste estudo, no de sua reconstrução. 

 Para finalizar a subseção sobre as dificuldades enfrentadas pelos alunos na realização 

das atividades da versão 2 da unidade, apresento suas percepções em relação às dificuldades 

que tiveram para ler anúncios de emprego em inglês.  
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 Antes da introdução dos anúncios em língua estrangeira no material, três alunos 

sugeriram que a leitura de anúncios de emprego em inglês não lhes traria desconforto, 

justificando-se como nas respostas a seguir: 

 
  Angelina: [Eu me sinto] muito importante, me incentiva mais e mais na aula de inglês. (Q2) 
 
 Hélio: Normal, apesar de me esforçar um pouco para entender [o anúncio]. (Q2)  

 Embora Hélio não deixe claro de que maneira ele procura interpretar os anúncios em 

inglês, percebe-se que para ele e Angelina a leitura de textos em inglês parecia não trazer 

grandes dificuldades.  

 Sete alunos, por outro lado, sugeriram, em suas colocações, certo desconforto ao ler 

um anúncio de emprego em inglês, como pode ser visto em algumas de suas justificativas:  

 
Cristiano: Um pouco confuso. (Q2) 
 
Leonardo: Como um “peixe fora d’água”. (Q2) 
 
João: Eu me sinto meio esquisito, por eu não saber o que está pedindo o anúncio. (Q2)  
 
Marcos: Sem entender o que está escrito. (Q2) 
 
Renato: Sem saber a maioria das palavras. (Q2) 

  
 Ao que parece, esses sete aprendizes não se sentiam capazes de ler um anúncio de 

emprego em inglês. Embora alguns desses alunos não tenham exemplificado o que lhes 

causava desconforto ao ler textos em inglês, como foi o caso de Cristiano e Leonardo, 

percebe-se que a maioria dos alunos participantes deste estudo sugeriu dificuldades ao exercer 

essa tarefa. No entanto, é interessante notar, como expressaram João, Marcos e Renato, que 

essas dificuldades parecem estar relacionadas ao desconhecimento lexical e ao fato de não 

entenderem o que está escrito nesses textos.  

 Conforme já havia sido apontado anteriormente, é importante lembrar que alguns 

desses alunos apresentaram dificuldades relacionadas ao desconhecimento lexical e à 

dependência da tradução ao fazer as atividades do material, o que talvez justifique suas 

colocações. Outra possibilidade é o fato de que a falta de familiaridade com o gênero 

explorado no material tenha trazido a esses alunos desconforto ao ler os anúncios, já que, 

como já havia sido descrito na seção 4.1.3, ao menos sete deles sugeriram falta de 

familiaridade com anúncios de emprego. Outro ponto importante a ser notado em relação a 

essas percepções é o fato de que, nessa ocasião, os anúncios em inglês ainda não haviam sido 

introduzidos no material. Portanto, é possível que esses alunos tenham se baseado em 
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experiências anteriores de leitura de textos em inglês ou até mesmo nos anúncios que seriam 

utilizados posteriormente para fazer as atividades do material.  

 Mais adiante, após fazer várias atividades do material, os participantes deste estudo 

avaliaram novamente seu desempenho ao ler anúncios de emprego em inglês. Conforme pode 

ser visto nas colocações apresentadas nos parágrafos a seguir, ao contrário do que acontecera 

anteriormente todos avaliaram seu desempenho como positivo. Dois participantes, por 

exemplo, afirmaram que se sentiam capazes de resolver coisas que antes não conseguiriam 

resolver. Suas justificativas podem ser vistas a seguir: 

 
José: Porque antes eu via alguns enunciados em inglês e não sabia o que estava escrito e hoje 
eu já entendo alguns enunciados. (Q9) 
 
Leonardo: Sempre encarei o inglês como se ele fosse um “bicho de sete cabeças”. (Q9)  
 

 Conforme pode ser observado na colocação de José, o trabalho com anúncios de 

emprego proposto na unidade aparentemente aumentou sua capacidade de ler e interpretar 

anúncios de emprego em inglês. Já na colocação de Leonardo, é possível perceber que ele, 

aparentemente, sempre apresentou dificuldade para ler e interpretar textos em inglês, já que 

ele compara a língua a um “bicho de sete cabeças”. No entanto, pode-se supor que ele 

aparentemente conseguiu superá-las e vê seu aprendizado como positivo. 

 Os oito alunos restantes, por outro lado, afirmaram que, apesar de terem encontrado 

alguma dificuldade ao ler anúncios de emprego em inglês, se sentiam um pouco melhor ao 

desempenhar tal tarefa. Cinco desses participantes, por exemplo, parecem associar tais 

dificuldades ao seu desconhecimento lexical, como pode ser visto em algumas de suas 

colocações:  

 
Angelina: Às vezes, eu tenho algumas dificuldades em traduzir algumas palavras, mas com 
isso aprendi bastante com a professora.  (Q9) 
Cristiano: Ainda tenho um pouco de dificuldades nas traduções das palavras. (Q9) 
 
Hélio: Porque ainda tem algumas palavras difíceis e não consigo interpretar os anúncios. 
(Q9) 

 
 Ao contrário dos excertos anteriores, um aluno sugeriu, em sua resposta, que o 

trabalho com anúncios de emprego em inglês foi capaz de aumentar seu conhecimento lexical, 

já que ele fez a seguinte colocação:  

 
Marcos: Tinha palavras que eu não sabia associar e o texto ajudou.  (Q9)  

 
 Outro participante deu a seguinte justificativa para o fato de avaliar de maneira 

positiva seu aprendizado: 
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Renato: Eu me sinto melhor [ao ler um anúncio de emprego em inglês], mas ainda tenho muito 
para aprender.  (Q9) 

 
 Como pode ser visto nessa colocação, há indícios de que o trabalho com anúncios de 

emprego tenha capacitado Renato a ler textos desse gênero, embora ele reconheça que ainda 

enfrente dificuldade ao lê-los. Já para outro aluno, o trabalho com anúncios de emprego 

parece ter aumentado sua percepção da importância de se falar inglês no mercado de trabalho, 

pois ele fez a seguinte colocação:  

 
João: Há a possibilidade de poder trabalhar fora ou em um emprego que fale inglês. (Q9)  

 
 Conforme pode ser visto nessa e nas colocações anteriores, há indícios de que o 

trabalho com anúncios de emprego tenha capacitado a maioria dos alunos a ler e interpretar 

anúncios de emprego em inglês, pois afirmaram que, apesar das dificuldades encontradas na 

leitura desses textos, se sentiam um pouco melhores ao desempenhar tal tarefa. É importante 

lembrar que a maioria dos alunos desse grupo parecia apresentar dificuldade dessa natureza 

antes da introdução dos anúncios em inglês na unidade; portanto, o trabalho com anúncios de 

emprego parece ter ajudado esses alunos a superar tal dificuldade.  

 Após fazer todas as atividades do material, seis alunos afirmaram que seriam capazes 

de ler e entender um anúncio de emprego em inglês, como pode ser observado em algumas 

justificativas a seguir: 

 
Hélio: Mais ou menos. Eu já me acho capaz de conseguir, mas com esforço. (Q11) 
 
Leonardo: Sim, porque os anúncios de inglês quase sempre são parecidos uns com os outros 
e as ilustrações são de anúncios originais. (Q11) 
 
Marcos: Em alguns aspectos posso entender, acredito que algumas partes do anúncio eu 
entenderia. (Q11) 

 
 Tendo como base esses depoimentos, acredito que, ao menos no caso desses alunos, a 

unidade didática alcançou seu principal objetivo, que era o de capacitar esses alunos a ler 

anúncios de emprego em inglês. No caso específico de Leonardo, há indícios de que o 

trabalho com o gênero “anúncio de emprego” o tenha possibilitado a perceber que as 

estruturas genéricas presentes nos textos permitem variações, como descreve Ramos 

(2004:117). Por fim, seu excerto também sugere que tal percepção seja decorrente do trabalho 

com anúncios de emprego autênticos – o que também se mostra condizente com as 

orientações da autora para o trabalho com gêneros textuais.  

 Quatro alunos, por outro lado, sugeriram que não se sentiam preparados para ler e 

interpretar um anúncio de emprego em inglês – o que sugere que eles não aprenderam a 
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estrutura genérica dos anúncios e seus componentes léxico-gramaticais. Suas justificativas  

encontram-se a seguir: 

 
Gilberto: Não, porque eu não sei muitas palavras em inglês. (Q11)  

 
Renato: Mais ou menos. Acho que não conseguiria ler um anúncio todo em inglês. (Q11)  
João: Um pouco, algumas palavras sim e outras não. (Q11) 
 
Maurício: Não, pois tive dificuldades nas atividades de anúncios de emprego. (Q11) 

 
 As justificativas dadas por Gilberto e João sugerem que eles ainda se sentem 

dependentes do conhecimento lexical para ler e interpretar anúncios de emprego em inglês. 

Ao menos no caso desses quatro alunos, é possível que a unidade não tenha alcançado seu 

principal objetivo, isto é, capacitá-los a ler anúncios de emprego em inglês. 

 Embora quatro aprendizes tenham sugerido, ao terminar as atividades, que não 

conseguiriam ler e interpretar um anúncio de emprego em inglês, nove alunos afirmaram que 

as atividades com anúncios de emprego poderiam ajudá-los futuramente. Como pode ser 

observado nos próximos excertos, seis desses participantes sugeriram, novamente, ter 

aprendido a estrutura genérica dos anúncios e seus componentes léxico-gramaticais: 

 
Cristiano: Se eu procurar emprego, vou entender os anúncios. (Q11) 
 
Gilberto: Porque você já saberá o que contém um anúncio de emprego. (Q11) 
 
João: A gente tem como saber ler um anúncio de emprego. (Q11) 

  
 Como pode ser observado no próximo exemplo, embora os três alunos restantes não 

tenham especificado de que maneira as atividades do material poderiam ajudá-los no futuro, 

suas colocações sugerem que o trabalho com anúncios de emprego se mostrou socialmente 

relevante – o que se mostra condizente com a proposta de Ramos (2004:126) para o trabalho 

com gêneros textuais: 

 
Angelina: Porque as atividades da apostila estavam nos ensinando a trabalhar 
profissionalmente e nos incentivando. (Q11) 

 
 Outra observação acerca das colocações de Angelina e de outros colegas corrobora os 

resultados de Nogueira (2005). Nesse estudo, evidenciou-se que a abordagem centrada na 

exploração de gêneros textuais pode preparar os aprendizes para futuras utilizações do gênero 

proposto, pois pode torná-los mais conscientes e críticos sobre a real utilização desses textos 

na sociedade e capacitá-los a reconhecer o gênero como um evento comunicativo.  
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  Ao contrário da maioria dos colegas, somente um aluno parece não considerar como 

relevante o trabalho com anúncios de emprego, já que ele fez a seguinte afirmação: 

  
Leonardo: [As atividades] ajudaram a realizar as tarefas, mas não serão decisivas no futuro. 
(Q11) 

 
 Em relação às dificuldades encontradas pelos alunos ao fazer as atividades da versão 2 

da unidade, concluo que o desconhecimento lexical trouxe dificuldades para alguns alunos ao 

fazer as atividades da versão 2 da unidade didática “Anúncios de emprego em inglês”. No 

entanto, há evidências de que os alunos utilizaram seu conhecimento de mundo, textual e 

sistêmico para superar tais dificuldades. Também há evidências de que a ajuda da professora e 

dos colegas tenha colaborado para que os alunos superassem duas dificuldades ao fazer as 

atividades do material. 

Com as percepções dos alunos sobre suas dificuldades ao fazer as atividades da versão 

2 do material, encerro a seção sobre aprendizagem.  Na próxima seção, mudo o foco deste 

capítulo e concentro a apresentação dos dados nas percepções dos alunos sobre o layout da 

unidade didática “Anúncios de emprego em inglês”.  

 

4.2 O LAYOUT  
 
 Na última seção deste capítulo, são apresentados e discutidos os dados relacionados ao 

layout da versão 2 da unidade didática “Anúncios de emprego em inglês”. Inicialmente, 

apresento e discuto resultados referentes às características visuais da unidade didática 

“Anúncios de emprego em inglês”; em seguida, apresento e discuto dados relacionados às 

características de um layout atraente.  

 O Quadro 4.16 (Q11) sintetiza a avaliação de seis aspectos visuais do material, 

discutidos nos parágrafos posteriores: 

 

Avaliação feita pelos alunos e nº de indicações  

Nota mínima                                             Nota máxima 

 
Itens avaliados no layout do material  

Nota 0 Nota 1  Nota 2  Nota 3 Nota 4 Nota 5 
1. Tamanho e tipo de letra    2 3 5 
2. Entrelinhamento das linhas pontilhadas   3 3 3 1 
3. Quantidade de linhas pontilhadas  1  3 3 1 2 
4. Quantidade de figuras 1  2 1 2 4 
5. Qualidade das figuras  1 1  2 2 4 
6. Tabelas32   2 1 2 5 

Quadro 4.16: Avaliação de seis itens da unidade quanto ao seu aspecto visual 

                                                 
32 O termo “tabela” é empregado como sinônimo de “quadro”.  
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 Em relação ao item 1 do Quadro 4.16, observa-se que cinco alunos avaliaram com 

nota máxima a fonte empregada nas atividades. Entre os participantes do estudo, seis 

sugeriram que ela se mostrou legível e foi empregada de modo adequado na unidade didática, 

conforme mostram algumas de suas colocações:  

Angelina: O tamanho [11] e o tipo da letra utilizado na apostila está ótimo para mim. (...) É 
um tamanho mediano, nem pequeno nem grande demais, é legível. (Q5 e Q7) 
 
João: O tamanho está razoável e a letra está boa. (...) [Com a fonte 11] há mais destaque e a 
letra fica mais fácil de ler e entender. (Q5 e Q7) 
  
Leonardo: O tamanho [11] e o tipo de letras estão excelentes. (...) Que continue a fonte do 
mesmo tamanho, ela é intermediária entre a “muito” grande [tamanho 14] e a “muito” 
pequena [tamanho 8].  (Q5 e Q7) 
 
Marcos: [A fonte em tamanho 11] está bem legível.  (...) Não ocupa muito espaço na folha e é 
muito legível assim.  (Q5 e Q7) 
 
Renato: Está no tamanho certo, bem nítido e legível. (...) O tamanho [11] é ideal para mim. Se 
fosse menor, eu teria mais dificuldade em ler.  (Q5 e Q7) 

 

 Como pode ser visto nas colocações desses alunos, a fonte Arial utilizada nas 

atividades da unidade aparentemente apresenta boa legibilidade e foi empregada em um 

tamanho adequado. Esses depoimentos ainda sugerem que o tamanho da letra aparentemente 

seja proporcional aos espaços em branco e às margens – características que, de acordo com 

Ribeiro (1987:56), contribuam para dar uniformidade à página impressa. A resposta dada por 

Renato ainda chama atenção para o fato de que letras pequenas demais podem dificultar a 

leitura do texto, o que se mostra condizente com o argumento de Ribeiro (1987:68-69).  

 Três alunos deram respostas semelhantes e também sugeriram que a fonte foi 

empregada em tamanho adequado e legível. Suas colocações, entretanto, sugerem que um 

texto composto com letras maiores talvez fosse mais legível, como pode ser visto em suas 

justificativas:  

 
Gilberto: O tamanho [11] está bom e a letra está boa de visualizar. [Prefiro o tamanho 14] 
porque eu gosto de letras maiores e mais legíveis.  (Q5 e Q7) 
 
Hélio: Tá legal o tamanho [11].  [Prefiro o tamanho 14 porque] fica mais fácil de entender e 
fica mais separada uma palavra da outra. (Q5 e Q7) 
 
José: A apostila tá boa, o tamanho [11] e o tipo de letra tá ótimo.  [Prefiro o tamanho 14] 
para ficar mais fácil de entender as questões. (Q5 e Q7) 
 
 

 Ainda que o depoimento de Gilberto sugira que a preferência por letras maiores seja 

de gosto pessoal, sua colocação, juntamente com a dos colegas, sugerem que uma fonte em 

tamanho maior poderia tornar o texto mais legível.  
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 Somente um aluno parece não ter aprovado o tamanho da letra empregada no material, 

pois ele fez o seguinte comentário: 

 
Maurício: Na minha opinião, [a fonte utilizada na unidade] deveria ser maior. [Prefiro o 
tamanho 14] porque é maior, mais visível e adequado à apostila. (Q5 e Q7)  

 Conforme pode ser visto na colocação de Maurício, sua preferência por uma fonte 

maior parece justificar-se pelo mesmo motivo dos outros colegas, ou seja, a fonte em tamanho 

maior aparentemente torna o texto mais legível. 

   Tendo como base as colocações dos participantes deste estudo, considero que a 

opção pela manutenção da fonte Arial nas atividades da versão 2 da unidade tenha sido 

apropriada, já que quase todos os alunos sugeriram que ela colaborou para a boa legibilidade 

dos textos do material. No que se refere ao tamanho da letra empregada, entretanto, considero 

que uma fonte em tamanho maior é um aspecto a ser analisado, já que cinco alunos sugeriram 

que uma letra maior tornaria o texto mais legível.  

 Se para cinco alunos a fonte foi empregada adequadamente na unidade didática, é 

possível observar, nos itens 2 e 3 do Quadro 4.16, que o mesmo talvez não possa ser 

considerado a respeito dos espaços destinados às respostas escritas. Sete alunos, por exemplo, 

sugeriram que a altura das linhas poderia ser maior; cinco participantes também afirmaram 

que poderia haver um aumento na quantidade de linhas. Alguns desses depoimentos se 

encontram a seguir:  

 
Andrea: Você colocou aqui [no questionário de pesquisa] que deveria ter mais espaço pra 
responder. Mais espaço entre as linhas ou mais número de linhas? 
Gilberto: Mais número de linhas. 
Andrea: Mas você acha que o espaço entre as linhas tá bom?  
Gilberto: Deveria ser maior, também. (G7) 
 
Andrea: Você falou aqui [no questionário de pesquisa] que os espaços da apostila, os 
pontilhados, poderiam ser maiores. Você quis dizer mais número de linhas ou mais espaço?  
José: Mais linhas e mais espaço entre as linhas. (G7) 
 
João: Este [espaço duplo do questionário de pesquisa] é bem melhor para quem tem a letra 
grande como eu. (Q5) 
 
Leonardo: As linhas pontilhadas poderiam ser como essas [do questionário de pesquisa], com 
maior altura. (...) A quantidade e a altura das linhas para mim foram insatisfatórias, 
deveriam ser mais espaçosas. De resto, a apostila está muito boa.  (Q5 e Q11) 
 
Maurício: [Os espaços duplos dos questionários de pesquisa] são maiores e melhores do que a 
apostila. (...) Deve aumentar a quantidade de linhas pontilhadas. (Q5 e Q11) 
 
Renato: Eu acho que os espaços são muito pequenos para a minha letra. (Q5)  
  

 Conforme pode ser visto nesses excertos, os espaços para as respostas escritas da 

unidade poderiam ser compostos com maior entrelinhamento, muito provavelmente pelo 
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tamanho da letra manuscrita dos alunos. Também é importante notar no depoimento de 

Leonardo que o único aspecto negativo da diagramação da unidade parece ter sido a altura e a 

quantidade de linhas pontilhadas.  

 Percepção semelhante à dos alunos foi registrada em um trecho do meu diário: 

Notei na aula de hoje [atividades 5 e 6] que o espaço deixado nas atividades escritas parece 
não ter sido suficiente. Na 5ª atividade, por exemplo, observei que vários alunos tiveram que 
ultrapassar as linhas pontilhadas e escrever no rodapé da página. Também notei que o 
espaço deixado entre as linhas foi pequeno para alguns alunos, já que eles têm letras 
grandes e não tiveram espaço para responder algumas atividades escritas. (D3) 

  
 Como pode ser observado no trecho do diário e nas colocações dos alunos, os espaços 

das atividades da unidade parecem ter sido compostos com altura insuficiente para as 

respostas manuscritas.   

 Ao contrário da maioria dos colegas, dois alunos parecem ter aprovado a altura e a 

quantidade das linhas pontilhadas, pois eles fizeram as seguintes colocações: 

 
Angelina: Para mim [o espaço pontilhado] está ótimo. (Q5) 
 
Hélio: Tá tudo em ordem [nos espaços pontilhados], dá para entender e responder bem. (Q5) 

 
 Oito participantes ainda sugeriram que os espaços para responder as atividades 

deveriam ser contínuos e não pontilhados. Sete alunos justificaram suas colocações, como nos 

seguintes exemplos: 

 
Andrea: Por que você acha o traço contínuo melhor pra visualizar, Cristiano? Por que você 
não gosta dos pontinhos, por exemplo? 
Cristiano: Porque é muito ruim, eu acho que tenho que usar óculos e [a linha pontilhada] 
embaça a visão. (G9) 
 
Maurício: O traço contínuo não atrapalha a visão na hora de responder e também fica mais 
bonito. (Q7) 
 
Hélio: [O traço contínuo] é melhor para responder e para ler.  (Q7)  
 

 Como pode ser visto nesses excertos, o traço pontilhado utilizado nas atividades 

parece ter dificultado a visualização e a escrita. Também é importante notar, no depoimento 

de Maurício, que o traço contínuo parece tornar a página mais harmoniosa e bonita. É possível 

supor, a partir desses relatos, que o uso da linha pontilhada torne o texto “pesado” aos olhos 

do leitor-aprendiz. Por fim, é importante retomar a colocação de Silva (1985:120), pois o 

autor afirma que um texto harmônico e plasticamente bonito ajuda o leitor-aprendiz a 

compreender a mensagem, aumentando-lhe o interesse pela leitura.  
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 Dois alunos, por outro lado, mostraram opiniões diversas da maioria dos colegas. 

Enquanto um demonstrou preferência pelo traço pontilhado nas atividades, o outro não 

demonstrou preferência pelo estilo de linhas: 

 
  Gilberto: O pontilhado tem mais destaque. (Q7) 
 

João: As duas [linhas pontilhadas ou tracejadas] estão boas. Dando espaço para responder, 
tanto faz. (Q7) 

 
 Partindo desses resultados, considero que esses sejam aspectos a ser considerados em 

futuras produções de materiais didáticos, ou seja, ao invés de entrelinhamento simples e traço 

pontilhado nos espaços destinados às respostas escritas seria interessante o emprego de 

entrelinhamento maior e traços contínuos, como aqueles dos questionários de pesquisa 

respondidos pelos alunos. Além disso, maior quantidade de linhas é outro item relevante a ser 

considerado por um designer de materiais.  

 Conforme pode ser observado nos itens 4 e 5 do Quadro 4.16, os alunos também 

avaliaram as figuras empregadas no material. Seis participantes parecem ter aprovado a 

quantidade de ilustrações da unidade, pois eles deram respostas como as seguintes:  

 
Hélio: Tinha bastante [figuras]. (Q11) 
 
José: A presença de figuras está boa. (Q11) 

 
 Quatro alunos, por outro lado, mostraram opiniões divergentes e sugeriram que a 

unidade poderia ter mais ilustrações, conforme exemplificam os próximos excertos:  

 
Cristiano: [A unidade] tem poucas figuras. (Q11) 
 
Maurício: Deve ter mais figuras para que a apostila fique com o visual mais atraente. (Q11) 
 
Renato: Deveria ter bem mais presença da figuras. O tamanho das figuras está bom.  (Q11) 

 
 As respostas dadas por esses alunos fazem alusão à colocação de Ribeiro (1987:345), 

ou seja, o emprego de figuras em um texto ajuda o leitor-aprendiz a compreender a 

mensagem, aumentando seu interesse pela leitura. Além disso, Ellis e Ellis (1987:93) afirmam 

que as ilustrações constituem um meio eficiente de ilustrar determinado vocabulário, definir, 

contextualizar ou consolidar algo abordado nos textos.   

 Levando em conta as colocações desses participantes, considero que o emprego de 

mais figuras poderia tornar o layout da unidade didática “Anúncios de emprego em inglês” 

mais atraente, pois, na visão de Silva (1985:120), o emprego de fotos e ilustrações integradas 

ao texto da composição gráfica torna-o harmônico e plasticamente bonito. Além disso, 
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Ribeiro (1987:345) também afirma que a harmonia do conjunto texto-ilustração ajuda o leitor-

aprendiz a compreender a mensagem e aumenta o seu interesse pela leitura. 

 Ainda em relação ao emprego de figuras no material, pode ser visualizado no item 5 

do Quadro 4.16 que os alunos também avaliaram a qualidade das ilustrações empregadas.   

 Para sete participantes do estudo, por exemplo, os anúncios do material foram 

elaborados em tamanho adequado e têm boa visibilidade, já que eles fizeram colocações como 

as seguintes:  

 
Cristiano: Dá para ver direitinho. (...) O tamanho [das figuras] é muito bom e é de fácil 
visualização. (Q5 e Q10) 
 
José: Estão boas assim as figuras, dá pra visualizar corretamente. (...) O tamanho e a 
visualização dos anúncios estão bons para entender. (Q5 e Q10)   

 
Renato: Está no tamanho certo e a xérox está bem nítida. (...) Está bom para mim. (Q5 e Q10) 

 
 As colocações feitas por esses alunos se mostram condizentes com as orientações de 

Silva (1985:120), pois o autor sugere que o uso de figuras proporcionais ao tamanho da 

página se mostra um recurso eficiente a ser utilizado pelo diagramador para compor uma 

página harmônica.  

 Um desses participantes ainda fez a seguinte colocação sobre o emprego de figuras no 

material: 

 
Leonardo: [As figuras] reproduzem o tamanho original, a cópia não é escura, o que facilita a 
compreensão. (...) O tamanho é ideal, assim como os anúncios originais. As ilustrações 
ajudam sempre, acabam se transformando numa linguagem universal.  (Q11) (Q5, Q10 e 
Q11) 

   
Embora Leonardo não deixe claro em sua resposta, é provável que ele veja no 

emprego de ilustrações uma maneira eficiente de ilustrar determinado vocabulário, definir, 

contextualizar ou consolidar algo abordado nos textos, o que se mostra em consonância com 

os argumentos de Ellis e Ellis (1987:93) sobre o emprego de figuras em um material didático. 

Seu depoimento sugere, ainda, que o trabalho com textos autênticos o mais próximo possível 

do seu formato e tamanho originais, como é proposto na unidade, também pode facilitar a 

aprendizagem – o que, de certo modo, está próximo dos argumentos apresentados por Nunan 

(1999:27) e Leffa (2003:24) para o trabalho com textos desse tipo. Além disso, sua 

observação também se aproxima das orientações de Ramos (2004:118), pois a autora orienta 

que o trabalho com gênero seja feito com gêneros autênticos para que os aprendizes possam 

se familiarizar com os textos e vivenciar aquilo que circula no mundo real.  
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 Dois desses alunos sugeriram, ainda, que as figuras e os textos foram bem distribuídos 

nas páginas do material, como pode ser visto a seguir:  

 
Andrea: Angelina, você acha que as figuras da apostila são de fácil visualização. Não entendi: 
Como assim, fica em destaque?  
Angelina: Fica mais fácil de visualizar, porque quando você abre a apostila, a primeira coisa 
que você vai olhar é o desenho, né? Chama mais a atenção. Na apostila, a primeira coisa 
que eu vou ver é o anúncio, depois eu vou ler qual é a pergunta. Acho que fica mais fácil de 
visualizar. (G7) 
 
João: Porque elas [as figuras] estão em destaque e aí fica mais fácil de visualizar. (...) Estão 
boas porque dá para visualizar as letras. (Q5 e Q10) 

 
 Tendo como base as colocações feitas por Angelina e João, é possível supor que as 

figuras foram bem distribuídas ao longo da unidade e chamam a atenção do leitor – o que 

parece confirmar a colocação feita por Ribeiro (1987:172) sobre a composição assimétrica da 

página impressa.  

 Ao contrário da maioria dos colegas, três alunos parecem não ter aprovado o tamanho 

de alguns dos anúncios da unidade, como mostram seus depoimentos: 

 
Gilberto: Está com um tamanho bom [os anúncios de emprego], (...) mas as letras estão muito 
pequenas. (...) Gostaria de mais figuras e algumas poderiam ser maiores.  O resto tá bom. 
(Q5, Q10 e Q11)  
 
Hélio: Não dá muito para ler porque tá muito pequena a letra [dos anúncios de emprego]. (...) 
Ficavam embaçadas as letras (...) O tamanho [da letra] deveria aumentar enquanto a 
visualização tá legal. (Q5, Q10 e Q11)  
 
Maurício: As figuras são fáceis de visualizar, mas nem todas. Algumas são menores. (...) 
Acho que devem ser maiores, para facilitar na hora de interpretar e traduzir.  (Q5 e Q10) 

 
Percepção semelhante à de Maurício foi registrada por mim: 

 
Acho que o [5º] anúncio da 9ª atividade está muito pequeno. Embora estivesse nítido, as letras 
parecem estar muito pequenas. Além disso, vários alunos me disseram, enquanto eu passava 
entre os grupos, que as letras estavam ruins para ler. (D5) 

    
 Uma consideração importante a ser feita sobre essas colocações é o fato de que os 

anúncios de emprego utilizados na unidade foram usados em um tamanho bem próximo 

daquele empregado nos jornais dos quais foram retirados. Além disso, o emprego dessas 

figuras segue as orientações de Silva (1985:120), pois o autor afirma que uma figura deve ser 

proporcional ao tamanho da página e não de um tamanho exagerado ou muito pequeno. Uma 

solução para esse problema talvez fosse a utilização de anúncios de emprego com letras 

maiores – o que poderia colaborar para facilitar a visualização e a leitura dos anúncios.  
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 Em relação aos quadros da unidade, pode ser observado, no item 6 do Quadro 4.16, 

que cinco alunos os avaliaram com a nota máxima. Dois desses alunos se justificaram da 

seguinte maneira: 

 
Cristiano: As tabelas são ótimas. (Q11) 
 
Renato: As tabelas eu gostei, achei boas. (Q11) 

 
 Outro aluno, por sua vez, sugeriu que os quadros poderiam ter mais espaço para as 

respostas, enquanto que outro sugeriu que a unidade poderia ter mais tabelas, conforme 

ilustram suas colocações: 

 
Hélio: A tabela tinha muito pouco espaço.  (Q11) 
 
Marcos: As tabelas poderiam ser mais presentes. (Q11) 

 
 É importante observar que nem todos os alunos justificaram os itens avaliados no 

Quadro 4.16, como fizeram esses quatro alunos. No entanto, as colocações de Hélio e Marcos 

sugerem que a unidade poderia apresentar mais quadros e com espaços maiores – o que se 

mostra condizente com as orientações de Scarcella e Oxford (1992:33), já que os autores 

afirmam que um professor deve utilizar suportes visuais como, por exemplo, tabelas e 

quadros, para preparar atividades. Além disso, conforme descreve Silva (1985:44), a 

utilização eficiente de quadros, entre outros elementos, assegura um estilo definido de 

padronização gráfica do material impresso. 

 Embora Angelina e João não tenham justificado sua avaliação dos itens do material no 

Quadro 4.16, suas colocações sugerem que a unidade foi adequadamente diagramada, já que 

eles deram as seguintes respostas: 

 
Angelina: Tudo para mim estava ótimo. (Q11) 
 
João: Eu achei tudo normal, fácil de ler e de responder. (Q11) 

  
 Também foram investigadas neste estudo percepções sobre aspectos mais específicos 

da versão 2 da unidade didática, como, por exemplo, a presença de cor.  

 Do total de dez alunos participantes deste estudo, seis mostraram preferência por 

atividades coloridas, como pode ser visto em algumas de suas colocações: 

 
Gilberto: [A atividade colorida] chama mais atenção. (Q5) 
 
José: [Prefiro atividade colorida] porque chama mais atenção na hora de fazer a lição. (Q5) 
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Maurício: [Prefiro atividades coloridas] para chamar mais a atenção dos alunos. Sendo 
assim, haverá mais interesse dos alunos nas atividades.  (Q5) 

 
 Tendo como base tais depoimentos, baseio-me em Ellis e Ellis (1987:93) para afirmar 

que o uso da cor em um material didático realmente atrai a atenção do aluno e chama sua 

atenção para fazer as atividades. Nesse sentido, noto que a inclusão de dois anúncios 

coloridos na versão 2 da unidade foi condizente com as orientações dos autores e as 

percepções desses alunos. Por fim, vejo que aspectos relacionados à utilização de atividades 

coloridas devem ser considerados por um designer no momento da elaboração de um material 

e também por um professor ao escolher um material didático. 

 Quatro participantes deste estudo, por outro lado, não demonstraram preferência pelo 

uso de cores no material, conforme pode ser visualizado nos exemplos a seguir: 

 
Leonardo: As figuras tendo uma boa nitidez, não é necessária a apostila colorida. Na apostila 
em que as figuras são recortes de jornal, não faz diferença o uso de muitas cores. (Q5) 
  
Marcos: Nessa questão [uso da cor] não faz diferença porque se os dois [colorido e preto e 
branco] tiverem qualidade e forem visíveis, eu acho que a cor não interfere. (Q5) 

 
 Conforme pode ser visto nessas colocações, esses alunos acreditam que a nitidez das 

atividades e das figuras é mais importante do que a presença de cor. Percepção semelhante foi 

reiterada por Angelina, Leonardo e Marcos, em outro excerto: 

 
Andrea: Você acha que tanto faz atividades coloridas ou em preto branco? 
Marcos: Pra mim tanto faz. 
Andrea: Por que, Marcos? 
Marcos: Porque não vai mudar em nada, eu acho que não muda em nada no contexto da 
imagem, acho que não tem sentido, colorido ou preto e branco, pra mim não tem diferença.  
Leonardo: Professora, pra mim, depende do tipo de material que a senhora vai usar. 
Andrea: Nesse caso, por exemplo. 
Leonardo: Em preto em branco tá bom. 
Andrea: Por que está bom? 
Leonardo: Porque é recorte de jornal, as imagens são de recorte de jornal, não precisa, não 
tem aí figuras coloridas.  
Andrea: Mas nesse caso aqui, por exemplo, nesse anúncio, faz diferença ou não, se for 
colorida ou preto e branco?   
Leonardo: Acho que não faz diferença, não.  
Mariana [uma aluna não focal]: Porque no colorido você vai enxergar do mesmo jeito que no 
preto e branco. 
Angelina: Se a gente fosse criancinha, tudo bem, porque as criancinhas amam tudo colorido, 
e chama mais atenção pra fazer a lição, mas a gente é bem grandinho. Preto e branco, 
colorido, tanto faz.  
Mariana: O colorido não vai influenciar nada no que está escrito, vai ser a mesma coisa que o 
branco e o preto. (G6)  

 
 Como pode ser visualizado no trecho anterior, as colocações desses alunos condizem 

com as orientações de Ellis e Ellis (1987:93), ou seja, a cor realmente chama a atenção do 

aprendiz, mas nem sempre é necessária em um material didático, devendo ser utilizada para 
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complementar ou destacar algo do texto, não simplesmente para distrair o leitor-aprendiz. 

Observação importante ainda é feita por Angelina, pois ela afirma que a cor deve ser 

empregada de acordo com a faixa etária dos alunos. Conforme ela mesma afirma, em um 

material didático destinado a crianças, por exemplo, a cor seria necessária. Já no caso de 

adolescentes, como é o exemplo dos participantes deste estudo, a nitidez parece ser mais 

importante do que o emprego da cor.  

 Tendo como base tais resultados, vejo que aspectos relacionados à nitidez e ao 

emprego de cores devem ser considerados por um designer no momento da elaboração de um 

material e por um professor ao escolher um material didático. Em casos nos quais não seja 

possível a apresentação de atividades coloridas, é possível optar pela utilização de materiais 

de apoio em cores, como, por exemplo, fotos, desenhos, jornais, revistas, apresentações em 

slides e transparências.   

 Por fim, é importante observar que nove participantes deste estudo acreditam que um 

material didático com o visual atraente incentive o aprendizado, pois eles fizeram colocações 

como as seguintes: 

 
Angelina: [O visual atraente] incentiva mais no aprendizado. (Q11) 
 
Gilberto: O visual atraente deixa a atividade mais legal de fazer e se tiver atividades legais de 
fazer, a pessoa se interessa mais. (Q11) 
 
José: Com o visual mais atraente o aluno se interessa mais em fazer. (Q11) 
 

 As respostas dadas por esses alunos se mostram condizentes com as orientações de 

Silva (1985:44), pois o autor sugere que um material impresso harmônico e bem diagramado é 

capaz de atrair a atenção do leitor – nesse caso, aprendizes de inglês. Também é interessante 

notar, no depoimento de Gilberto, que o layout atraente parece tornar a atividade mais 

descontraída e interessante.  

 Outro desses nove participantes justificou sua afirmativa da seguinte maneira: 

 
Cristiano: [Com o visual atraente] é melhor para aprender as palavras, porque tem palavras 
que tem o significado no desenho.  (Q11) 

             
 Como pode ser visto nesse depoimento, a colocação de Cristiano endossa o ponto de 

vista de Ellis e Ellis (1987:93), já que os autores veem no emprego de ilustrações uma 

maneira de ilustrar determinado vocabulário, definir, contextualizar ou consolidar algo 

abordado nos textos.  

  Já outro desses alunos fez o seguinte comentário: 
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Marcos: Dependendo do conteúdo [o visual atraente] pode ajudar no aprendizado da língua, 
mas o conteúdo tem que ser bom.  (Q11) 

 
 Conforme pode ser observado na resposta de Marcos, ele acredita que o layout 

atrativo pode auxiliar no aprendizado. Sua colocação, entretanto, sugere um ponto importante, 

ou seja, o conteúdo de um material didático é mais importante do que seu aspecto visual – o 

que está em consonância com a visão de Ellis e Ellis (1987:93). 

 Somente um participante deste estudo afirmou que um material didático visualmente 

atraente não auxilia o aprendizado de inglês, justificando sua afirmativa da seguinte maneira: 

 

João: [O visual do material] pode ser atraente, mas é o aluno que tem que se interessar com 
as aulas.  (Q11) 

 

 Como pode ser visto nos depoimentos dos participantes deste estudo, a maioria dos 

alunos acredita que um bom planejamento gráfico atrai mais a atenção do leitor-aluno, 

despertando seu interesse pela leitura e o motivando a ler mais, o que se mostra em 

consonância com os argumentos de Ellis e Ellis (1987:90).  Tendo em vista tais resultados, 

julgo importante verificar as características de um material didático bem diagramado. 

No Quadro 4.17 (Q11), a seguir, os alunos listam as características de um material 

didático visualmente atraente: 

 

Características de um material didático com layout atraente  Nº de indicações  
Fotos e desenhos coloridos 6 
Letras suficientemente grandes e fáceis de ler 5 
Espaços com linhas para responder as atividades  4 
Quadros e tabelas  4 
Cores 3 
Fotos e desenhos em preto e branco  2 
Outra característica: tradução de algumas palavras 1 

Quadro 4.17: Características de um material didático visualmente atraente 

  

 Conforme pode ser visto no Quadro 4.17, as características visuais mais importantes 

de um material didático, na opinião dos alunos, são, respectivamente, ilustrações coloridas e 

letras suficientemente grandes e fáceis de ler. Também é importante notar que espaços com 

linhas para responder as atividades e a presença de quadros e tabelas, embora tenham tido 

número menor de menções, também caracterizam um material didático com aspecto visual 

atrativo.  

 Outra observação relevante a ser feita a respeito do Quadro 4.17 é o fato de que três e 

dois alunos, respectivamente, consideram a presença de cores e ilustrações em preto e branco 
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como características de um material didático com o visual atrativo. Embora os participantes 

não tenham justificado suas colocações, é possível que a maioria deles esteja habituada a 

trabalhar com materiais didáticos sem cores e figuras – o que talvez justifique a menção 

dessas características por um número pequeno de alunos. 

 Para encerrar a seção, apresento o Quadro 4.18 (Q11), que demonstra a classificação 

do layout do material:  

 

Classificação do layout do material na opinião dos alunos 
O visual da unidade é atraente? 

Sim, porque... 
 

...tinha muitas ilustrações. 

...tinha anúncios. 

...tinha várias fotos. 

...animava mais a aula, facilitava mais e ficava 
melhor para entender os anúncios. O jeito que os 
anúncios apareciam na página ajudou bastante. 
...chamou atenção. 
...a apostila está boa do jeito que está. 

Não, porque... 
 

...tem poucas figuras.  

...faltaram cores e figuras. 

...poderia ser colorida e não em preto e branco. 

...faltou mais detalhe de cores nas atividades.  
 

Seis alunos aprovaram o layout do material Quatro alunos não aprovaram o layout do material 

Quadro 4.18: Classificação do layout do material na opinião dos alunos 

  

 Tendo como base as colocações dos participantes deste estudo sobre o layout da 

unidade, vejo que o emprego de mais ilustrações poderia tornar o visual da unidade didática 

“Anúncios de emprego em inglês” mais atraente, já que, como afirma Ribeiro (1987:345), a 

utilização de figuras em um texto ajuda o leitor-aprendiz a compreender a mensagem, 

aumentando seu interesse pela leitura. 

Outra consideração que merece ser mencionada acerca do aspecto visual do material 

seria a utilização de cores na unidade ou de materiais de apoio coloridos durante sua 

aplicação. Ainda que quatro alunos não tenham demonstrado preferência pelo emprego de 

cores no material, considero importantes as percepções dos seis alunos restantes e a colocação 

de Ellis e Ellis (1987:93), pois o autor argumenta que a utilização da cor em um material 

didático realmente atrai a atenção do aluno, chamando sua atenção para fazer as atividades.  

Tendo como base os depoimentos dos alunos participantes deste estudo, vejo que o 

layout da versão 2 da unidade didática “Anúncios de emprego em inglês” foi bem elaborado. 

Seus depoimentos sugerem, contudo, que algumas alterações poderiam ser feitas no material a 

fim de facilitar a realização das atividades e a leitura e interpretação dos textos, como, por 

exemplo, o emprego de linhas contínuas e com entrelinhamento maior, além do emprego de 

cores e de mais figuras que, por sua vez, devem ser maiores e mais nítidas do que na versão 2. 
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 Com as considerações sobre o layout da versão 2 do material, finalizo o quarto 

capítulo deste estudo. A seguir, apresento suas considerações finais, retomando algumas 

observações feitas na apresentação e discussão dos resultados deste trabalho e sugerindo 

possíveis caminhos para pesquisas futuras.  
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 A fim de apresentar as reflexões e os questionamentos gerados a partir deste estudo, 

inicialmente retomo, em sua última parte, algumas observações feitas na apresentação e 

discussão dos resultados. Em seguida, sugiro possíveis encaminhamentos para pesquisas 

futuras.  

  Conforme descrito na introdução desta pesquisa, meu interesse em reconstruir 

materiais didáticos sempre fez parte da minha prática pedagógica. Antes da realização deste 

trabalho, contudo, tais reconstruções eram guiadas, unicamente, pela minha intuição e meras 

especulações sobre o aprendizado de meus alunos. No entanto, como foi observado neste 

estudo, é importante que a reconstrução de um material didático seja teoricamente embasada. 

Ao buscar suportes em teorias de ensino-aprendizagem, de linguagem e de diagramação e 

tipografia de páginas impressas para reconstruir a unidade didática “Anúncios de emprego em 

inglês”, por exemplo, pude justificar teoricamente determinadas escolhas feitas por mim na 

reconstrução desse material. O mais importante nesse processo, todavia, foi a possibilidade de 

passar por um processo reflexivo sobre minha própria prática como professora e designer de 

materiais didáticos ao buscar suportes teóricos que justificassem tais escolhas, o que, 

certamente, também contribuiu para que eu repensasse não somente sobre o meu papel e a 

minha atuação como professora como também sobre a prática de meus alunos. Além disso, o 

contato com teorias que até então eu desconhecia, como aquelas que tratam de diagramação e 

tipografia, foi extremamente enriquecedor para a minha formação profissional e pessoal. 

 A fim de verificar quais contribuições a reconstrução de um material didático 

preparado por mim pode trazer para o aprendizado de um grupo de alunos, procurei 

responder, com este trabalho, as seguintes perguntas de pesquisa:  

7. Como as bases teóricas escolhidas para a reconstrução da unidade aparecem na nova 

versão  do material?  

8. Como são tratados os problemas encontrados na antiga versão do material didático?  

9. Quais são as percepções dos alunos sobre seu aprendizado e sobre o layout da unidade 

com a aplicação da nova versão do material? 

 

 Conforme descrito no terceiro capítulo deste estudo, a reconstrução da unidade 

didática “Anúncios de emprego em inglês” teve como base teorias de ensino-aprendizagem, 

de linguagem e de diagramação e tipografia de materiais impressos. Além disso, baseei-me 
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em minha experiência como docente na escola em que o estudo foi conduzido. O ponto de 

partida para a reconstrução do material, porém, foram os resultados de Nogueira (2005), 

estudo em que foi aplicada a primeira versão do material e no qual foram apontados alguns 

problemas na primeira versão da unidade, como, por exemplo, que o material poderia 

proporcionar mais momentos de interação entre os alunos ao propor atividades em grupos ou 

em duplas. Além disso, esse estudo evidenciou que a língua materna deveria ser dosada na 

unidade. Por fim, os resultados desse trabalho sugeriram que o layout de um material 

contribui para a aprendizagem e apontaram para a necessidade de nova diagramação da 

unidade.  

 Ao finalizar este estudo, posso dizer que uma de suas considerações mais relevantes 

diz respeito à importância de se considerar tanto as teorias para a avaliação e a reconstrução 

de um material didático quanto os resultados da sua aplicação. Além disso, esta pesquisa 

aponta que a reconstrução de um material didático deve levar em conta as peculiaridades da 

sala de aula, pois, conforme descreve Rajagopalan (2003:105-106), a sala de aula é uma 

pequena e fiel amostra da comunidade na qual está inserida. Além do mais, como observa 

Canagarajah (2006:27), é essencial que um material didático esteja adequado a essa 

comunidade e atenda as suas necessidades.  

  Conforme pode ser observado no terceiro capítulo deste estudo, para propor mudanças 

relacionadas à interação e às contribuições da língua materna no aprendizado de uma língua 

estrangeira, por exemplo, baseei-me, principalmente, em Vygotsky (1933/1987; 1933/1991), 

nos PCN-LE (Brasil, 1998) e nos PCN-EM (Brasil, 1999); para tratar da tarefa, busquei 

alicerces em Prabhu (1987) e Ellis (2003); já a questão da aplicação de gênero foi analisada 

sob a ótica de Swales (1990), Bhatia (1993) e Ramos (2004). Busquei, também, 

embasamentos em Cunningsworth (1984,1995), Graves (2000), Hutchinson e Waters (1987), 

Dudley-Evans e St John (1998) e Ramos (1998) para analisar e descrever a versão 2 da 

unidade. Por fim, busquei bases em Araújo (1986), Hurlburt (1986), Ribeiro (1987), Camara 

(2005) e Lupton (2006) para reconstruir o aspecto visual do material. 

 A análise dos dados deste trabalho permitiu observar que as atividades da unidade 

proporcionaram momentos de cooperação entre os participantes da sala de aula, conforme eu 

esperava ao reconstruir a unidade, especialmente aquelas atividades que se caracterizam como 

tarefa (Ellis, 2003), como é o caso das atividades 14 e 19. Além disso, foi possível notar, em 

vários momentos da aplicação, que essa interação também ocorreu entre os alunos e a 

professora. Sendo assim, vejo que a mudança no material correspondeu às minhas 

expectativas, já que, em vários momentos da aplicação da unidade, os dados evidenciaram a 
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criação da ZPD, conforme descreve Vygotsky (1933/1978:86) e defendem os PCN-LE 

(Brasil, 1998a). Tendo como base tais resultados, considero interessante a inclusão de 

atividades caracterizadas como tarefas (Ellis, 2003) em um material didático, já que este 

estudo mostrou que essas atividades foram aquelas que mais proporcionaram aos alunos 

momentos de interação entre os aprendizes e os parceiros mais competentes – o que se mostra 

consonante com a visão de Vygotsky (1933/1978:86) sobre ensino-aprendizagem. 

 Em relação ao uso da língua estrangeira no material e durante sua aplicação, este 

estudo demonstrou que os aprendizes apresentam algumas dúvidas para ler e interpretar 

enunciados em inglês de um material didático e interpretar as instruções dadas em inglês pelo 

professor. No entanto, os resultados também fornecem vários indícios de que a mediação do 

professor é fundamental para que eles superem tais dificuldades. Além disso, evidenciou-se 

que os alunos fazem uso de estratégias de leitura, como, por exemplo, palavras cognatas ou 

parecidas a fim de ler e interpretar os enunciados em inglês ao longo do material.  

 No aspecto referente à abordagem de gênero adotada no material, este estudo 

corrobora os resultados de Nogueira (2005:79), pois seus resultados evidenciam que a 

aprendizagem centrada na exploração de um gênero contribui para que os aprendizes o 

reconheçam como um evento comunicativo e pode prepará-los para futuras utilizações do 

gênero proposto, tornando-os mais conscientes e críticos sobre a real utilização desses textos 

na sociedade. 

 Além dos pontos até aqui abordados, este estudo sugeriu que o desconhecimento 

lexical traz algumas dificuldades para alguns alunos ao fazer as atividades de um material 

didático. No entanto, em vários momentos da análise, os resultados mostraram evidências de 

que os alunos utilizam seu conhecimento de mundo, textual e sistêmico para superar tais 

dificuldades. Também há indícios de que a mediação da professora e a ajuda dos colegas 

colaboram para que os aprendizes superem suas dificuldades na realização das atividades de 

um material didático. 

 Por fim, os resultados deste estudo confirmam algo que, embora eu não tivesse dados 

empíricos que comprovassem minha hipótese, já supunha antes da aplicação da versão 2 da 

unidade, ou seja, o aspecto visual de um material didático realmente pode contribuir para o 

aprendizado. Também é importante notar que a versão 2 da unidade parece ter se mostrado 

agradável aos olhos da maioria dos alunos participantes deste estudo. Seus depoimentos 

sugerem, contudo, que algumas alterações poderiam ser feitas na diagramação do material a 

fim de facilitar a realização das atividades e a leitura e interpretação dos textos, como, por 

exemplo, o emprego de figuras em maior quantidade e mais nítidas.  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 218 

   Tendo como base o processo de reconstrução de um material didático, acredito que 

este estudo tenha trazido contribuições não somente para pesquisadores que se preocupam em 

preparar e analisar materiais, mas, também, para professores que preparam suas próprias 

atividades. Além do mais, uma de suas considerações mais importantes é o fato de que a 

adoção de critérios pode auxiliar significativamente o professor na tomada de decisões, já que 

eles podem sistematizar e nortear esse processo. 

É importante salientar que todas as etapas deste estudo, desde o levantamento informal 

de necessidades, realizado antes da coleta dos dados, até a apresentação e discussão dos 

resultados, foram extremamente enriquecedoras para meu desenvolvimento como professora, 

pesquisadora e designer de materiais didáticos. As fases de análise dos dados e apresentação 

dos resultados, entretanto, foram as mais significativas para o meu amadurecimento, pois 

nelas pude analisar criticamente os resultados da aplicação da nova versão da unidade e 

verificar se as mudanças propostas no material haviam alcançado seus objetivos. Além disso, 

através deste estudo pude estudar mais detalhadamente algumas questões não aprofundadas 

em Nogueira (2005), como, por exemplo, as contribuições da língua materna para o 

aprendizado de uma língua estrangeira.  

Por todas as considerações aqui feitas, avalio que este estudo possa trazer mais 

contribuições para o projeto de pesquisa “Avaliação e Elaboração de Material Didático para 

Ensino-Aprendizagem de Línguas em Ambientações e Contextos Diversos”, especialmente no 

que se refere à validação de alguns itens da lista de critérios de Ramos (1998) para a avaliação 

de materiais didáticos e à elaboração de uma nova lista para avaliar o layout desses materiais.  

Em relação ao processo de coleta de dados de uma pesquisa, é importante ressaltar que 

este trabalho parece ter solucionado uma limitação surgida em Nogueira (2005), já que 

algumas questões desse estudo ficaram abertas devido à impossibilidade de se voltar ao 

informante e esclarecer dúvidas surgidas na interpretação dos dados. Neste trabalho, por outro 

lado, as entrevistas mostraram-se importantes instrumentos para elucidar pontos que não 

haviam ficado claros no outro instrumento de coleta, já que elas foram aliadas aos 

questionários para corroborá-los ou para elucidar pontos que haviam causado dúvidas.  

Por fim, é importante ressaltar que, embora o foco deste trabalho seja a reconstrução 

de um material específico para o ensino de inglês, acredito que suas implicações possam se 

estender à reconstrução de qualquer material didático, seja ele para o ensino de línguas, como 

é o caso deste estudo, ou para o ensino de outra disciplina.  

  Assim como acontece em qualquer pesquisa, este estudo aponta para possíveis 

caminhos futuros que podem ser trilhados a partir de seus resultados. Na área de ensino-
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aprendizagem, por exemplo, seria relevante investigar mais detalhadamente em que medida a 

mediação do professor colabora para a promoção da interação entre os participantes de sala de 

aula – o professor e seus alunos – durante a aplicação da unidade didática “Anúncios de 

emprego em inglês” ou de outro material didático para o ensino de língua estrangeira. Outro 

caminho seria investigar a aplicação da unidade didática “Anúncios de emprego em inglês” 

em contextos diversos e com diferentes participantes. Um terceiro e interessante 

desdobramento seria estudar os processos de elaboração e aplicação de uma unidade didática 

mediada pelo uso do computador que utilizasse anúncios de emprego digitais. Por fim, seria 

relevante investigar mais detalhadamente as contribuições de atividades lúdicas para o 

aprendizado de inglês ou de outra língua estrangeira. Já na área de diagramação e tipografia 

de materiais impressos, seria relevante investigar mais profundamente questões relacionadas à 

diagramação de materiais didáticos não somente para o aprendizado de língua estrangeira, 

como, também, para o de outras disciplinas.  

Antes de finalizar as considerações deste estudo, endosso o ponto de vista de Ramos 

(2009:194), ou seja, é essencial que um professor de língua estrangeira saiba avaliar um 

material didático, modificá-lo ou complementá-lo, conforme propus nesta pesquisa, levando 

em conta não apenas questões relacionadas ao seu contexto de trabalho, mas, também, às 

novas concepções de ensino-aprendizagem e de linguagem vigentes nos documentos oficiais. 

Retomando outra colocação da autora, afirmo que o processo de reconstrução de um material 

didático é fundamental não somente para que o professor faça escolhas informadas, mas, 

também, para que ele possa melhorar sua competência profissional, adquirindo uma postura 

avaliativa, crítica e sistemática para fazer mudanças necessárias no material (Ramos, 

2009:183). 

Neste momento, encerro este trabalho ciente de que com ele não termino minha 

trajetória de professora-designer-pesquisadora. Enfim, espero que seus resultados sirvam 

como fonte de pesquisa para outros professores que, como eu, buscam em reflexões sobre sua 

prática oportunidades de desenvolver uma pedagogia relevante ao seu contexto escolar, 

conforme descreve Kumaravadivelu (2001:539), observando sua prática, avaliando problemas 

e encontrando soluções.  
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A VERSÃO 2 DA UNIDADE DIDÁTICA 

“ANÚNCIOS DE EMPREGO EM INGLÊS” 
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Name: ...............................................................................................................number: ............class: ............ 

 

Working with job ads in English 

          
Activity 1               1st ad     
Answer the following question individually: 

1. Have you ever looked for a job? 
 (      ) yes          (     ) no 
 

2. Now talk to a classmate and discuss:  
What are the ways to look for a job?  

 Make a list: 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
                   
Activity 2 
Together with a classmate, look at the 1st and 2nd ads and  
answer: 

a) What kind of texts are these? 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................               

2. Where can these texts be found?   
........................................................................... 
........................................................................... 
...........................................................................                                                                                               

3. What kind of people read a job ad? 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 

a) In your opinion, what is the  
function of a job ad? 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 
5. Who writes a job ad? Why? 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 
6. Observe the 2nd ad and number 

the information below: 
(      ) benefits offered 
(      ) characteristics of the candidate 
(      ) job offered 
(      ) characteristics of the company 
(      ) logo of the company 
(      ) address to send the curriculum 
 
Activity 3 
Compare both ads and answer:                                                                                             2nd ad 

1. Do they have the same information and  
characteristics? Give some examples: 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 
2. In your opinion, what is the more attractive ad? Why? 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

1 

3 

2 

5 

4 

6 
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Activity 4 
Fill in the table with information from the 1st and 2nd ads on page 1. Follow the example: 
 

INFORMATION 1ST ADVERTISEMENT  2ND ADVERTISEMENT 

 
Job offered 
 
 

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................ 

.................................................................

.................................................................

.................................................................

................................................................. 

 
Name of the company 
 
 

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................ 

.................................................................

.................................................................

.................................................................

................................................................. 

 
Benefits offered 
 
 

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................ 

.................................................................

.................................................................

.................................................................

................................................................. 

 
Characteristics of the 
company 

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................ 

.................................................................

.................................................................

.................................................................

................................................................. 

 
Characteristics of the 
candidate 
 

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................ 

.................................................................

.................................................................

.................................................................

................................................................. 

 
Address to send the 
curriculum 
 

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................ 

.................................................................

.................................................................

.................................................................

................................................................. 

 
Avaliação 
O que você aprendeu em relação à estrutura de um anúncio de emprego? Dê exemplos: 
 

Activity 5 
Answer individually: 
1. Como você se sente em 
ler um anúncio de emprego 
em inglês? 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
2. In your opinion, why is 
the job ad beside in 
English? 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
3. Now compare the job ad 
in English with the job ad of 
Vivara and answer: What 
are the characteristics of 
the job ad in English? 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 

        3rd ad    ........................................... 

Atendente de locadora de vídeo 
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Pay attention! 

Some professions in English end with er, ant or ist, called suffixes. Examples: 
• My brother works as a personal trainer.  
• My father is an accountant.  
• Mary is a very good dentist.  

 
 

But... 

Some professions don't follow this rule. Look at these examples: 
• Angelina Jolie is a famous actress.  
• My uncle is a mechanic.   
• George works as a judge.  
• Felipe Massa is a good pilot.  

 
 
 
 
 
Activity 6 

1. Could you locate these professions in the wordsearch below? Look at the example: 
 

a) webdesigner    
b) architect 
c) artist 
d) babysitter 
e) assistant 
f) nurse 
g) engineer 
h) actor 
i) attorney 
j) journalist 
k) lawyer 
l) manicurist 
m) teacher 
n) dentist 
o) manager 
p) biologist 
q) accountant 
r) policeman 
s) street vendor 
t) servant 

 
2. Now distribute the professions you found in the wordsearch in the following table. Follow the 

example: 
 

PROFESSIONS ENDING IN 
ER 

PROFESSIONS ENDING IN 
ANT 

PROFESSIONS ENDING IN 
IST 

OTHER PROFESSIONS 

    

    

    

    

    

    
 

 

webdesigner 
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Activity 7 
Now take a look at the following advertisement and number the correct information:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4th ad      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(      ) job offered 
(      ) logo of the company 
(      ) characteristics of the company 
(      ) professional experience 

(      ) personality 
(      ) address to send the résumé 
(      ) place of work 
(      ) professional qualifications 

 
Activity 8 
Join a group and, together with your classmates, observe these passages taken from some ads and 
answer: 
 
 

 

 

 

 

 

 
1. What is the function of these passages in the job ads? 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 
2. Now, underline in these passages verbs that mean “contratar” and list them below: 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

1 

2 
3 

7 

4 

5 

6 

8 
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Activity 9 
Observe the next job ad and try to answer the following questions with a classmate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            5th ad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Have you ever heard of “Catho”? What kind of company is this? 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

2. In your opinion, what does “headhunting” mean? 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 
Activity 10 
Number the second column in Portuguese according to the profession in English:

1. Accounting manager 
2. Human resources assistant 
3. Marketing assistant 
4. Mechanical engineer 
5. Civil engineer 
6. Chemical engineer 
7. Logistic manager 
8. Technical support engineer 
9. English teacher 
10. Experimental engineer 
11. Accounting assistant 
12. Freight cashier 

(      ) Professor de inglês 
(      ) Assistente de vendas 
(      ) Engenheiro mecânico 
(      ) Engenheiro de suporte técnico 
(      ) Engenheiro experimental 
(      ) Aduaneiro  
(      ) Gerente de contabilidade 
(      ) Assistente de contabilidade 
(      ) Gerente de logística 
(      ) Engenheiro civil 
(      ) Engenheiro químico 
(      ) Assistente de recursos humanos

 
Answer individually: What strategies have you used to answer this exercise? 
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Activity 11 
Join a group and, after observing the 6th and 7th ads, discuss the following question with your classmates:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  6th ad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In your opinion, what is the real intention of  
a company if only an e-mail is offered  
to send the curriculum? 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
                                           7th ad 
Activity 12 
Working with a classmate, observe the ad of  
Good year on page 4 and answer:  

1. In what part of the ad is the  
personality of the candidate  
described? Give some examples: 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 
2. What kind of words are used in the  

job ads to describe the candidates? 
Tick:  

(      ) adjectives (      ) nouns 
(      ) adverbs  (      ) prepositions 
(      ) verbs  (      ) conjunctions 

O Estado de São Paulo – domingo, 18 de março de 2007.  

Exame, 14 de fevereiro de 2007.  
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Activity 13 
Tick the adjectives that best fit the descriptions below: 

1. A person who is ready and willing to talk and give information is... 
a) communicative 
b) ambitious 
c) well-organized 

2. Somebody who is forceful and has a lot of energy is... 
a) ambitious 
b) dynamic 
c) qualified 

3. Someone who is actively seeking success, wealth, status, etc, is... 
a) young 
b) flexible 
c) ambitious 

4. A person who always follows the same pattern and style, not changing, is... 
a) consistent 
b) enthusiastic 
c) flexible 

5. Someone who has the knowledge or skills to do something is... 
a) dynamic 
b) communicative 
c) qualified 

6. Somebody who shows good order, is efficient, is... 
a) consistent 
b) well-organized 
c) flexible 

7. A person who feels or shows enthusiasm is... 
a) ambitious 
b) qualified 
c) enthusiastic 

8. Somebody who easily changes to suit new conditions, who is able to suit different circumstances 
is... 

a) flexible 
b) well-organized 
c) consistent 

 
Activity 14 
Now talk to a classmate:  
How would you describe yourself? Use the adjectives from the exercise above. You may use sentences like 
these: 

� I am...  
� I think I am... 
� I'm not... 

 
Activity 15 
What characteristics are necessary to the professions below? Together with a classmate, use the 
adjectives from the ads and write: 

a) secretary: .............................................................................................................................................. 
b) mailman: ................................................................................................................................................ 
c) mechanic: .............................................................................................................................................. 
d) receptionist: ........................................................................................................................................... 
e) salesman/saleswoman: ......................................................................................................................... 
f) cashier: .................................................................................................................................................. 
g) street vendor: ........................................................................................................................................ 
h) office boy: .............................................................................................................................................. 
i) bank teller: ............................................................................................................................................. 
j) babysitter: ............................................................................................................................................. 
k) doctor: ................................................................................................................................................... 
l) musician: ............................................................................................................................................... 
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Avaliação 
Como você se sente agora em ler um anúncio de emprego em inglês?  

 
Activity 16 
Compare the ads below and fill in the table with true or false according to what the ads offer. Follow the 
example: 
 
             9th ad 
  
        8th ad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       10th ad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADS  8
TH

 AD   9
TH

 AD 10
TH

 AD 11
TH

 AD 

Job abroad false    

Salary     

Professional experience     

Personality      

 
Activity 17 
Together with a classmate, observe the 11th ad and answer: 

1. What does the sentence “Once in lifetime opportunity” 
mean? 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 
2. In your opinion, does this ad have characteristics of a job ad? Why? 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

Domingo, 10 de fevereiro de 2002 – O Estado de S. Paulo 

EL Prospects, July 2000 

EL Prospects, July 2000 

Domingo, 3 de fevereiro de 2002 – O Estado de São Paulo 

 
                                  11th ad 



 9  

Activity 18 
Do this crossword using some professions in English:

            
            ACROSS 

2. This professional designs, builds or maintains 
engines, machines, bridges, railways, etc. 
4. A person whose job is designing pages on the 
Internet. 
7. Somebody who helps a doctor to look after sick 
or injured people.  
8. A person who takes care and treats hands and 
nails.  
9. This professional designs buildings and 
supervises the process of constructing them. 
10. A person who works in an office, usually for 
another person, dealing with letters, typing, etc and 
making appointments and arrangements. 

DOWN 
1. A person whose job is treating people's teeth. 
3. Somebody who takes care of a baby or a child, 
especially as a job. 
5. This professional writes and publishes material in 
newspapers and magazines or on television and 
radio.   
6. Somebody whose job is to maintain public order, 
deal with crime and make people obey the law. 
11. A person who acts on the stage, on television or 
in films. 
12. Somebody who teaches, especially in a school.  

 

                1      

                D      

         2 E N G I N E E R     

     6           N      

     P       3    T      

     O  5  4 W E B D E S I G N E R 

     L  J     A    S      

     I  O     B    T      

     C  U     Y          

7 N U R S E  R     S  12        

    8 M A N I C U R I S T        

     A  A     T  E        

     N  L   11  T  A        

       I   A  E  C        

       S   C  R  H        

 9 A R C H I T E C T    E        

          O    R        

  10 S E C R E T A R Y           

 
Activity 19 

1. Interview a classmate and ask him/her about his/her profession. You may use sentences like these: 
� Do you have any job? 
� What is your profession? 

2. Now talk to your classmate about yourself: 
Do you have any profession? What would you like to be in the future? You may use sentences like 
these:

� I'm a/an... 
� I work as a/an... 
� I don't have any profession.  

� Someday I will be a/an... 
� I would like to work as a/an... 
� I will be a/an...

 
Avaliação 
Você se sente capaz de ler e entender um  
anúncio de emprego em inglês? Dê exemplos: 
 

  
 If you want further information about jobs and professions, visit  
 one of these sites on the Internet: 

    www.catho.com.br 
    www.assessoriarh.com 
    www.ciee.org.br 
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Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas 
Tópicos em preparação e avaliação de materiais didáticos: no contexto presencial e a distância  
Profª. Drª. Rosinda de Castro Guerra Ramos  
 

Critérios para a avaliação de materiais 
Abril/1998 

 
HUTCHINSON, T. & WATERS, A. (1987) Materials evaluation. In: _____. English for specific 

purposes: a Learning-Centred Approach. Cambridge: Cambridge University Press. P.96 a 
105. 

CUNNINGSWORTH, A. (1984) Checklist of Evaluation Criteria. In: _____. Evaluating and selecting 
EFL Teaching Materials. London: Heinemann. não pag. 

• Com relação à audiência 
Quem são os aprendizes no que diz respeito a: 

� Idade? 
� Sexo? 
� Nacionalidade(s)? 
� Especialidade em estudo ou trabalho (medicina, academia, etc.)? 
� Status/papel com respeito à especialidade? 
� Conhecimento de: 

� Inglês? 
� Especialidade? 
� Prévio, etc.? 

� Fundamentação educacional? 
� Interesses? 

 
• Com relação às metas 

Quais são os objetivos? 
 

• Com relação ao conteúdo 
Que tipo de descrição de linguagem tem? 

� Estrutural? 
� Nocional? 
� Funcional? 
� Baseada no discurso? 
� Qualquer outro tipo? 
� Combinação de uma ou mais das opções acima? 

 
Que aspectos da língua são abordados? 

� Estruturas? 
� Funções? 
� Áreas de vocabulário? 
� Outros? 

 
“O que” da língua deve ser abordado? 

� Que aspectos do sistema da língua são ensinados? Em que extensão o material está 
baseado em ou organizado em torno do ensino de: 

a) Forma de linguagem? 
b) Função da linguagem? 
c) Padrões de interação comunicativa? 
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� Que aspectos da forma da linguagem são ensinados? 
a) Fonologia (produção de sons individuais, acentuação, ritmo, entonação)? 
b) Gramática?  (i) morfologia? 

     (ii) sintaxe? 
c) Vocabulário (léxico)? 
d) Discurso (sequência de sentenças formando um todo unificado)? 

� Que referências explícitas existem sobre a relação da linguagem com seu contexto 
social e função? Com que sistematicidade isso é ensinado? Até que ponto isso é 
ensinado de uma forma completamente compreensível? 

� Que tipo de inglês é ensinado? 
a) Dialeto:  (i) de classe social? 

    (ii) Regional? 
b) Estilo   (i) formal? 

    (ii) neutro? 
    (iii) informal? 

c) Registro ocupacional? 
d) Meio:   (i) escrito?  

    (ii) oral? 
� Que habilidades de linguagem são ensinadas? 

a) Receptiva:  (i) escrita (leitura)? 
    (ii) oral (escuta – compreensão oral)? 

b) Produtiva:  (i) escrita (escrita – produção de texto)? 
    (ii) oral (fala – produção oral)? 

c) Integração de habilidades (ex: tomar notas, ditados, leitura em voz alta, 
participação em conversações)? 

d) Tradução:  (i) para o inglês? 
    (ii) do inglês?  
 

Que proporção de trabalho em cada macro-habilidade existe? Há trabalhos que integrem macro-
habilidades? (Só para cursos que trabalham com mais de uma habilidade) 
 
Que micro-habilidades são trabalhadas? 
 
Que tipo de textos são incluídos? 

� Manuais?  
� Cartas?  
� Diálogos? 
� Relatórios de experiência? 
� Textos visuais (pistas 

gráficas)? 
� Textos orais? 
� Qualquer outro tipo? 

Deve haver adequação, nesse aspecto, em 
relação a: 

a) Necessidades; 
b) Interesses; 
c) Conhecimento prévio:  (i) de assunto; 

                       (ii) de gênero. 
d) Nível de linguagem 

Tudo isso depende necessariamente dos 
objetivos.

  
Que área do conhecimento específica é trabalhada (medicina, biologia, etc.)? 

� Que nível de conhecimento é assumido (secundário, universitário, pós, etc.)? 
� Que tipo de tópicos são explorados (por ex., em medicina – organização hospitalar, 

tecnologia médica, etc.)?  
� Que tratamento é dado aos tópicos (i.e. estritamente fatual, pelo ângulo do interesse humano, 

com humor, em perspectivas pouco usuais, etc.)? 
 

Como o conteúdo é organizado ao longo do curso? 
� Por aspectos de linguagem (itens linguísticos)? 
� Por assunto (tópico)? 
� Por outras habilidades? 
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� Por combinação de habilidades? 
Como a apresentação do conteúdo é organizada nas unidades do curso? 

� Por um conjunto padrão de componentes? 
� Por uma variedade de padrões? 
� Por quaisquer outros meios? 
� Para permitir um foco claro em certas áreas de habilidade, tarefas comunicativas, etc.? 

 
Como é o sequenciamento do conteúdo ao longo do curso? 

� Do mais fácil para o mais difícil? 
� Para promover variedade? 
� Para propiciar reciclagem? 
� Por outro critério qualquer? 
� Não há qualquer sequenciamento óbvio? 

 
 Como é o sequenciamento do conteúdo dentro da unidade?  

� Do controlado para o não-controlado? 
� Da compreensão para a produção? 
� Da precisão para a fluência? 
� Por outros critérios quaisquer? 
� Não há sequenciamento lógico? 

 
Que teoria(s) de aprendizagem embasa(m) o curso? 

� Behaviorista? 
� Cognitiva? 
� Sócio-interacionista? 
� Outra teoria? 
� Uma combinação de uma ou mais dessas teorias? 

 
Que aspectos das atitudes ou expectativas dos alunos sobre aprendizagem de língua são considerados no 
curso? 
 
Que tipos de exercícios/tarefas são propostos? 

� Controlados X não-controlados? 
� De compreensão X de produção? 
� De prática de habilidades X de uso de habilidades? 
� De resultados fechados X de resultados abertos? 
� Com base em habilidades ou conteúdo? 
� Mecânicos ou de solução de problemas? 

 
Que técnicas de ensino-aprendizagem são utilizadas? 

� Lockstep (o resultado não é previsível)?  
� Trabalhos em duplas? 
� Trabalhos em grupos pequenos? 
� Apresentações dos alunos? 
� Role-play, simulação, drama, jogos? 
� Envolvem visuais? 
� Envolve auto-instrução? 
� Outro(s) tipo(s)? 

 
Que tipos de interação o material propicia? 

� Aluno(s) ⇔ professor? 
� Aluno(s) ⇔ alunos?  
� Aluno(s) ⇔ material?  

 
Que recursos são necessários? 

� Cassetes? 
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� Projetores? 
� Vídeos? 
� Cartazes? 
� Realia? 

 
Que orientações para o professor existem? 

� Manual do professor? 
� Instruções para utilização do livro? 
� Sugestões de atividades extras? 
� Explicações linguísticas e/ou metodológicas? 

 
O material permite flexibilidade de curso? 
 
Que modificações/complementações o material precisa para ser utilizado no seu curso? 
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ANEXO 3 

 

QUESTIONÁRIOS DE PESQUISA 
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1º QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
33

 (Q1) – PERFIL DO ALUNO E ANÁLISE DE NECESSIDADES   
RESPONDIDO EM 07/08/2007, 1ª SEMANA – ATIVIDADES 1 E 2 

Nome: __________________________________________________________________nº: _____ 

data: ______/______/______  idade: _____ anos   

Responda individualmente 

1. Você estudou inglês no ensino fundamental (5ª a 8ª série) e no ensino médio?       

(      ) sim      (      ) não       

Se respondeu sim, por quanto tempo você estudou?______________________________________________ 

2. Atualmente, você faz curso de inglês fora da escola?       

(      ) sim      (      ) não        

Se assinalou sim,  há quanto tempo você estuda?________________________________________________ 

3. Você já fez curso de inglês fora da escola?       

(      ) sim      (      ) não       

Se respondeu sim,  por quanto tempo?_________________________________________________________ 

4. Como você classifica o seu nível de interesse em aprender inglês? Assinale somente uma alternativa:  

a) (      ) estou muito interessado(a)     c) (      ) estou pouco interessado(a)  

b) (      ) estou interessado(a)       d) (      ) não estou interessado(a)  

5. Como você classifica o seu nível de inglês? Assinale somente uma alternativa: 

a) (      ) muito fraco         c) (      ) médio           

b) (      ) fraco                    d) (      ) avançado  

6. Você está trabalhando atualmente?  

(      ) sim      (      ) não   

Se respondeu sim, qual é a sua profissão? _____________________________________________________  

Caso esteja trabalhando, você sente a necessidade de usar o inglês no seu trabalho?  

 (      ) sim      (      ) não  

Se você usa o inglês, para que você usa?  Dê exemplos: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

7. Se você não está trabalhando atualmente, já trabalhou?  

(      ) sim      (      ) não       

 Se respondeu sim, você já sentiu a necessidade de usar o inglês no seu trabalho?  

 (      ) sim      (      ) não  

8. Se você já usou o inglês alguma vez no seu trabalho, para que você usou?  Dê exemplos: 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                 
33 Elaborado com base em um questionário preparado pela Professora Doutora Rosinda de Castro Guerra Ramos, 
docente do LAEL, para aplicação no módulo “Necessidades e Priorização de Habilidades”, um dos módulos do curso 
“Reflexão sobre Ação: o professor de inglês aprendendo e ensinando”. Esse curso é parte do programa “A formação 
contínua do professor de inglês: um contexto para a reconstrução da prática”.  
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9. Você pretende fazer faculdade no futuro? 

(      ) sim      (      ) não       

10. Você acha que o fato de falar inglês pode ajudar alguém em sua vida profissional?  

(      ) sim      (      ) não  

Por quê? Justifique sua resposta:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

11. De que maneira você acha que o inglês pode ajudá-lo em sua vida profissional? Dê exemplos:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

12. Você se sente à vontade falando inglês em sala de aula?       

(      ) sim      (      ) não       

Se assinalou não, qual é a razão? Se necessário, assinale mais de uma alternativa: 

a) (      ) atitude do(a) professor(a) diante dos seus erros 

b) (      ) crítica dos/das colegas de classe quando alguém comete um erro 

c) (      ) frustração diante da repetição de um determinado erro de gramática ou de pronúncia  

d) (      ) falta de interesse  

e) (      ) outros – especifique: _________________________________________________________ 

13. Você fala inglês na sala de aula quando o(a) professor(a) solicita?       

(      ) sim      (      ) não       

14. Você gostaria que as aulas de inglês fossem dadas totalmente em inglês, sem o uso do português?       

 (      ) sim      (      ) não  

Por quê? Justifique sua resposta: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

15. Como você estuda e aprende melhor? Assinale somente uma alternativa e justifique sua resposta: 

b) (      ) sozinho(a) 

c) (      ) com um(a) colega  

d) (      ) com dois colegas 

e) (      ) com vários colegas 

Porque...________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

Caso seja necessário, use esse espaço ou o verso da folha para fazer comentários ou dar sugestões.  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Obrigada pelas respostas! 

 Teacher Andrea.  
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2º QUESTIONÁRIO DE PESQUISA (Q2) 
RESPONDIDO EM 21/08/2007, 2ª SEMANA – ATIVIDADES 3 E 4 

Nome: __________________________________________________________________nº: _____ 

data: ______/______/______   

Responda individualmente 

1. Você teve alguma dificuldade em fazer as atividades de hoje? 

(      ) sim      (      ) não  

Se respondeu sim, que dificuldades você teve? Como você superou essas dificuldades? Dê 

exemplos:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Você acha que o fato de a apostila ser proposta quase toda em inglês pode trazer para você 

alguma dificuldade em fazer as atividades?  

 (      ) sim      (      ) não  

Por quê? Dê exemplos: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. O que você aprendeu em relação à estrutura de um anúncio de emprego? Dê exemplos: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Como você se sente em ler um anúncio de emprego em inglês? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Obrigada pelas respostas! 

 Teacher Andrea.  
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3º QUESTIONÁRIO DE PESQUISA (Q3) 
RESPONDIDO EM 28/08/2007, 3ª SEMANA – ATIVIDADES 5 E 6 

Nome: __________________________________________________________________nº: _____ 

data: ______/______/______   

Responda individualmente 

1. Como você avalia o seu grau de dificuldade em fazer as atividades até agora? Assinale uma 

alternativa e dê exemplos: 

b) (      ) nenhuma dificuldade 

c) (      ) pouca dificuldade 

d) (      ) média dificuldade 

e) (      ) muita dificuldade  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Caso você tenha apresentado dificuldades na aula de hoje, que estratégias você utilizou para 

superá-las?  Se necessário, assinale mais de uma alternativa:  

(      ) ajuda e explicação de um ou mais colegas  

(      ) ajuda e explicação da professora 

(      ) uso do dicionário de inglês 

(      ) uso de palavras parecidas com o português 

(      ) eu já conhecia algumas palavras em inglês 

(      ) outra estratégia – qual? ________________________________________________________ 

3. As primeiras atividades da apostila foram feitas com anúncios de emprego em português. 

Você acha que isso facilitou na hora de fazer as atividades em inglês?  

(      ) sim      (      ) não  

Por quê? Dê exemplos: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. O que você aprendeu na aula de hoje? Dê exemplos:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Obrigada pelas respostas! 

 Teacher Andrea.  
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4º QUESTIONÁRIO DE PESQUISA (Q4) 
RESPONDIDO EM 04/09/2007, 4ª SEMANA – ATIVIDADES 6 E 7 

Nome: __________________________________________________________________nº: _____ 

data: ______/______/______   

Responda individualmente 

1. Houve algum “líder” no grupo, que ajudou na realização das atividades de hoje e serviu de 

“professor” para os outros colegas? 

(      ) sim      (      ) não  

Se você assinalou sim, quem foi? Como ele(a) ajudou nas realização das atividades? Dê exemplos:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Qual foi o seu papel na realização das atividades em grupo de hoje? 

(     ) eu fiz as atividades, mas não ajudei meus colegas do grupo 

(     ) eu fiz as atividades e também ajudei os colegas do grupo 

(     ) eu não fiz as atividades, mas ajudei os colegas do grupo 

(     ) eu não fiz as atividades e nem ajudei os colegas do grupo 

Caso você tenha ajudado seus colegas a fazer as atividades, como você os ajudou? Dê exemplos:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Quem foram seus colegas de grupo nas atividades de hoje? Coloque nome e nº de chamada. 

________________________________________________________________________________ 

4. Quem você prefere que seja o seu “professor”, tirando suas dúvidas e explicando como fazer 

as atividades durante as aulas?  

(     ) o próprio professor                 (     ) um colega de classe 

Por quê? Justifique sua resposta:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. O que você aprendeu na aula de hoje? Dê exemplos:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Obrigada pelas respostas! 

 Teacher Andrea.  
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5º QUESTIONÁRIO DE PESQUISA (Q5) 
RESPONDIDO EM 11/09/2007, 5ª SEMANA – ATIVIDADES 8, 9 E 10 

Nome: __________________________________________________________________nº: _____ 

data: ______/______/______   

Responda individualmente 

1. Você prefere trabalhar com atividades coloridas ou em preto e branco? Assinale uma alternativa e 

justifique sua resposta:  

 (      ) coloridas          (      ) em preto e branco    

Por que..._________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Faça comentários sobre o tamanho e o tipo da letra utilizada na apostila: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Na sua opinião, as figuras da apostila de inglês são fáceis de visualizar? 

 (      ) sim      (      ) não  

Por quê? Justifique sua resposta:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Comente sobre os espaços pontilhados para responder as questões da apostila:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. O que você aprendeu na aula de hoje? Dê exemplos:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Obrigada pelas respostas! 

 Teacher Andrea.  
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6º QUESTIONÁRIO DE PESQUISA (Q6) 
RESPONDIDO EM 25/09/2007, 6ª SEMANA – ATIVIDADES 10 E 11 

Nome: __________________________________________________________________nº: _____ 

data: ______/______/______   

Responda individualmente 

1. Houve algum “líder” no grupo, que ajudou na realização das atividades de hoje e serviu de 

“professor” para os outros colegas? 

(      ) sim      (      ) não  

Se você assinalou sim, quem foi? Como ele(a) ajudou nas realização das atividades? Dê exemplos:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Qual foi o seu papel na realização das atividades de hoje? 

(     ) eu fiz as atividades, mas não ajudei meus colegas do grupo 

(     ) eu fiz as atividades e também ajudei os colegas do grupo 

(     ) eu não fiz as atividades, mas ajudei os colegas do grupo 

(     ) eu não fiz as atividades e nem ajudei os colegas do grupo 

3. Caso você tenha ajudado seus colegas a fazer as atividades, como você os ajudou? Se necessário, 

assinale mais de uma alternativa:  

(     ) eu traduzi algumas palavras ou frases  

(     ) eu traduzi os enunciados das atividades 

(     ) eu mostrei os significados de algumas palavras no dicionário de inglês  

(     ) eu mostrei os significados de algumas palavras através de desenhos e gestos 

(     ) eu expliquei oralmente como a atividade deveria ser feita 

(     ) eu expliquei como a atividade deveria ser feita através de desenhos e gestos 

(     ) outro modo – qual? ____________________________________________________________ 

4. Você teve alguma dificuldade em fazer as atividades de hoje? 

(      ) sim      (      ) não  

5. Se respondeu sim, que tipo de dificuldades você teve? Se necessário, assinale mais de uma 

alternativa:  

(      ) eu tive dificuldade em ler e interpretar os enunciados das atividades 

(      ) eu tive dificuldades em ler e interpretar os anúncios de emprego em inglês  

(      ) eu não conhecia algumas palavras das atividades  

(      ) eu não conhecia algumas palavras dos anúncios de emprego em inglês  

(      ) outra dificuldade – qual? _______________________________________________________ 
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6. Caso você tenha apresentado dificuldades na aula de hoje, que estratégias você utilizou para superá-

las?  Se necessário, assinale mais de uma alternativa:  

(      ) ajuda e explicação de um ou mais colegas  

(      ) tradução de um ou mais colegas  

(      ) ajuda e explicação da professora 

(      ) uso do dicionário de inglês 

(      ) uso de palavras parecidas com o português 

(      ) eu já conhecia algumas palavras em inglês 

(      ) outra estratégia – qual? _________________________________________________________ 

7. Você tem apresentado dificuldades em ler e entender os enunciados em inglês das atividades?  

(      ) sim      (      ) não  

Se respondeu sim, que tipo de dificuldades você tem apresentado? Se necessário, assinale mais de uma 

alternativa: 

(      ) os enunciados têm algumas palavras desconhecidas – quais? ___________________________ 

_________________________________________________________________________________

(      ) os enunciados têm muitas palavras desconhecidas – quais? ____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(      ) as instruções dos enunciados não são claras 

(      ) o vocabulário utilizado nos enunciados é difícil 

(      ) outra – qual? _________________________________________________________________ 

8. Como você tem feito para superar as eventuais dúvidas em ler e entender os enunciados em inglês da 

apostila? Se necessário, assinale mais de uma alternativa:  

(      ) ajuda e explicação de um ou mais colegas  

(      ) ajuda e explicação da professora 

(      ) uso do dicionário de inglês 

(      ) uso de palavras parecidas com o português 

(      ) eu já conhecia algumas palavras em inglês 

(      ) outra estratégia – qual? _________________________________________________________ 

9. O que você aprendeu na aula de hoje? Dê exemplos:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Obrigada pelas respostas! 

 Teacher Andrea.  
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Activity 10 
Number the second column in 
Portuguese according to the 
profession in English: 
 
 

(      ) tamanho 8   

Activity 10 
Number the second column in 
Portuguese according to the 
profession in English: 
 
 

(      ) tamanho 11 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

........................................................................

........................................................................

........................................................................ 

Activity 10 
Number the second column in 
Portuguese according to the 
profession in English: 
 
 
(      ) tamanho 14 

7º QUESTIONÁRIO DE PESQUISA (Q7) 
RESPONDIDO EM 02/10/2007, 7ª SEMANA – ATIVIDADES 12, 13 E 14 

Nome: __________________________________________________________________nº: _____ 

data: ______/______/______   

Responda individualmente 

1. Na sua opinião, qual é, aproximadamente, o tamanho de letra mais adequado para ser 

utilizado nos enunciados e nas atividades da apostila de inglês? Assinale com um (X) uma 

alternativa dos exemplos abaixo e justifique sua resposta: 

 

 

 

 

                                               

                 

 

 

 

 

 

 

Justifique aqui sua resposta:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Na sua opinião, como devem ser os espaços para responder as atividades da apostila? 

Assinale com um (X) uma alternativa dos exemplos abaixo e justifique sua resposta: 

 

 

 

                     (      ) traço contínuo                                                          (      ) pontilhado 

 

Justifique aqui sua resposta: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3. Qual foi o seu papel na realização das atividades de hoje? Assinale com um (X) uma 

alternativa dos exemplos abaixo:  

(     ) eu fiz as atividades, mas não ajudei meus colegas do grupo 

(     ) eu fiz as atividades e também ajudei os colegas do grupo 

(     ) eu não fiz as atividades, mas ajudei os colegas do grupo 

(     ) eu não fiz as atividades e nem ajudei os colegas do grupo 

4. Caso você tenha ajudado seus colegas a fazer as atividades, como você os ajudou? Se 

necessário, assinale com um (X) mais de uma alternativa:  

(     ) eu traduzi algumas palavras ou frases  

(     ) eu traduzi os enunciados das atividades 

(     ) eu mostrei os significados de algumas palavras no dicionário de inglês  

(     ) eu mostrei os significados de algumas palavras através de desenhos e gestos 

(     ) eu expliquei oralmente como a atividade deveria ser feita 

(     ) eu expliquei como a atividade deveria ser feita através de desenhos e gestos 

(     ) outro modo – qual? _____________________________________________________ 

5. Como você gostaria que fossem os enunciados da apostila de inglês? Assinale com um (X) 

uma alternativa e justifique sua resposta:  

3. (      ) totalmente em inglês, sem o uso de português         

4. (      ) alguns enunciados em inglês e outros em português 

5. (      ) totalmente em português 

Porque..._________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. O que você aprendeu na aula de hoje? Dê exemplos:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Obrigada pelas respostas! 

 Teacher Andrea.  
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8º QUESTIONÁRIO DE PESQUISA (Q8) 
RESPONDIDO EM 16/10/2007, 8ª SEMANA – ATIVIDADES EXTRAS 1 E 2 

Nome: __________________________________________________________________nº: _____ 

data: ______/______/______   

Responda individualmente 

1. Você gostou de fazer as atividades de hoje? O que você achou interessante nelas? Justifique 

sua resposta e dê exemplos: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Que tipo de atividades você mais gostou de fazer: com enunciados e instruções em 

português ou em inglês? Por quê?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. O que a atividade de hoje trouxe para você em termos de aprendizagem de inglês? Dê 

exemplos: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. O que é tradução para você? Se necessário, assinale com um (X) mais de uma alternativa:  

(     ) saber mais ou menos o que uma palavra quer dizer 

(     ) saber mais ou menos o que está escrito em um texto ou uma frase  

(     ) compreender o significado de uma frase ou  um texto sem precisar conhecer todas as palavras  

(     ) saber exatamente o que uma palavra quer dizer 

(     ) saber tudo o que está escrito um texto ou uma frase 

(     ) compreender o significado de uma frase ou  um texto conhecendo todas as palavras  

(     ) outra: qual? _________________________________________________________________ 

Obrigada pelas respostas! 

 Teacher Andrea.  
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9º QUESTIONÁRIO DE PESQUISA (Q9) 
RESPONDIDO EM 23/10/2007, 9ª SEMANA – ATIVIDADES 15 E 16 

Nome: __________________________________________________________________nº: _____ 

data: ______/______/______   

Responda individualmente 

1. Como você vê um “líder” no grupo? Se necessário, assinale com um (X) mais de uma alternativa:  

(     ) alguém que traduza palavras e frases 

(     ) alguém que mostre os significados de algumas palavras no dicionário de inglês  

(     ) alguém que explique como as atividades devem ser feitas 

(     ) alguém que corrija as atividades  

(     ) alguém que saiba mais do que os outros do grupo 

(     ) outra definição: qual?___________________________________________________________ 

2. Houve algum “líder” no grupo de hoje?  

(     ) sim      (     ) não  

Se você assinalou sim, quem foi? Como ele(a) ajudou os outros? Dê exemplos:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Se você ajudou seus colegas a fazer as atividades, como você os ajudou? Se necessário, assinale com 

um (X) mais de uma alternativa:  

(     ) eu traduzi algumas palavras ou frases  

(     ) eu traduzi os enunciados das atividades 

(     ) eu mostrei os significados de algumas palavras no dicionário de inglês  

(     ) eu expliquei como a atividade deveria ser feita 

(     ) eu corrigi as atividades 

(     ) outro modo – qual? ____________________________________________________________ 

4. Caso você ou algum(a) colega tenha ajudado os outros a fazer as atividades de hoje, você acha que 

isso faz com que você ou ele(a) seja visto(a) como um “líder” do grupo?  

(      ) sim      (      ) não  

Por quê? Justifique sua resposta: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. Você teve alguma dificuldade em fazer as atividades de hoje? 

(      ) sim      (      ) não  
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6. Se respondeu sim na pergunta anterior, que tipo de dificuldades você teve? Se necessário, assinale 

com um (X) mais de uma alternativa:  

(      ) eu tive dificuldades em ouvir e entender o que a professora falava e explicava durante a aula 

(      ) eu tive dificuldades em ler e interpretar os enunciados das atividades 

(      ) eu tive dificuldades em ler e interpretar os anúncios de emprego em inglês  

(      ) eu não conhecia algumas palavras das atividades  

(      ) eu não conhecia algumas palavras dos anúncios de emprego em inglês  

(      ) outra dificuldade – qual? _______________________________________________________ 

7. Caso você tenha apresentado dificuldades na aula de hoje, que estratégias você utilizou para superá-

las?  Se necessário, assinale com um (X) mais de uma alternativa:  

(      ) ajuda e explicação de um ou mais colegas  

(      ) tradução de um ou mais colegas  

(      ) ajuda e explicação da professora 

(      ) uso do dicionário de inglês 

(      ) uso de palavras parecidas com o português 

(      ) eu já conhecia algumas palavras em inglês 

(      ) outra estratégia – qual? _________________________________________________________ 

(      ) eu não superei minhas dificuldades na aula de hoje 

8. Você gostou da aula de hoje em inglês, sem o uso do português?       

 (      ) sim      (      ) não  

Por quê? Justifique sua resposta: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

9. Em relação ao seu aprendizado, de que maneira você se vê como aprendiz ao ler um anúncio de 

emprego em inglês? Assinale com um (X) uma alternativa dos exemplos abaixo e justifique sua 

resposta: 

(     ) eu me sinto realizado 

(     ) eu me sinto capaz de resolver coisas que antes achava que não conseguiria resolver 

(     ) eu me sinto um pouco melhor, mas ainda tenho dificuldades 

(     ) eu me sinto mal, porque não consegui vencer um obstáculo 

(     ) outro modo – qual? ___________________________________________________________________ 

Porque...________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Obrigada pelas respostas! 

 Teacher Andrea.  
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10º QUESTIONÁRIO DE PESQUISA (Q10) 
RESPONDIDO EM 06/11/2007, 10ª SEMANA – ATIVIDADES 17 E 18 

Nome: __________________________________________________________________nº: _____ 

data: ______/______/______   

Responda individualmente 

1. Faça comentários sobre o tamanho e a visualização dos anúncios de inglês da apostila:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2. Você teve alguma dificuldade em fazer as atividades de hoje? 

(      ) sim      (      ) não  

3. Se respondeu sim, que tipo de dificuldades você teve? Se necessário, assinale com um (X) mais de 

uma alternativa:  

(      ) eu tive dificuldades em ouvir e entender o que a professora falava e explicava durante a aula 

(      ) eu tive dificuldades em ler e interpretar os enunciados das atividades de hoje 

(      ) eu tive dificuldades em ler e interpretar o anúncio de emprego em inglês da aula de hoje 

(      ) eu não conhecia algumas palavras das atividades – quais? _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(      ) eu não conhecia algumas palavras do anúncio de emprego – quais? ______________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(      ) outra dificuldade – qual? _______________________________________________________ 

4. Caso você tenha apresentado dificuldades na aula de hoje, que estratégias você utilizou para superá-

las?  Se necessário, assinale com um (X) mais de uma alternativa:  

(      ) ajuda e explicação de um ou mais colegas  

(      ) tradução feita por um ou mais colegas  

(      ) ajuda e explicação da professora 

(      ) uso do dicionário de inglês 

(      ) uso de palavras parecidas com o português 

(      ) eu já conhecia algumas palavras em inglês 

(      ) outra estratégia – qual? ________________________________________________________ 

5. O que você aprendeu na aula de hoje? Dê exemplos:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Obrigada pelas respostas! 

 Teacher Andrea.  
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11º QUESTIONÁRIO DE PESQUISA (Q11) 
RESPONDIDO EM 13/11/2007, 11ª SEMANA – ATIVIDADE 19 

Nome: __________________________________________________________________nº: _____ 

data: ______/______/______   

Responda individualmente 

 

1. Na sua opinião, quais foram... 

a) As atividades mais fáceis da apostila? Por quê?  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

b) As atividades mais difíceis? Por quê? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

2. De todas as atividades da apostila, quais você mais gostou de fazer? Por quê? Dê exemplos e justifique sua 

resposta:  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

3. Quais atividades você não gostou de fazer? Por quê? Dê exemplos e justifique sua resposta:  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

4. Como você avalia os exercícios da apostila? Assinale com um (X) uma alternativa e justifique sua resposta: 

(      ) os exercícios foram fáceis 

(      ) os exercícios foram difíceis 

(      ) os exercícios foram muito difíceis 

Porque..._________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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5. Que estratégias você mais utilizou para superar as eventuais dificuldades que surgiram ao fazer as atividades 

da apostila? Se necessário, assinale com um (X) mais de uma alternativa:  

(      ) ajuda e explicação de um ou mais colegas  

(      ) ajuda e explicação da professora 

(      ) uso do dicionário de inglês 

(      ) conhecimento anterior sobre o assunto 

(      ) uso de palavras parecidas com o português 

(      ) eu já conhecia algumas palavras em inglês 

(      ) outra estratégia – qual? ________________________________________________________________________ 

6. Você acha que o fato de a apostila ser proposta quase toda em inglês trouxe para você alguma dificuldade em 

fazer as atividades?  

(      ) sim      (      ) não  

Por quê? Dê exemplos:_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

7. Na sua opinião, o que um livro ou uma apostila de inglês deve ter para que o seu visual seja atraente?  Se 

necessário, assinale com um (X) mais de uma alternativa:  

(      ) letras suficientemente grandes e fáceis de ler 

(      ) espaços com linhas para responder as atividades 

(      ) fotos e desenhos coloridos  

(      ) fotos e desenhos em preto e branco 

(      ) quadros e tabelas 

(      ) cores 

(      ) outra: ______________________________________________________________________________________ 

8. Dê uma nota de zero (0) a cinco (5) para os seguintes itens da apostila e faça comentários sobre suas respostas, 

sendo que:  

⇒ Zero (0) = a nota mínima.  

⇒ Cinco (5) = a nota máxima.  

(      ) tamanho e tipo de letra 

(      ) altura das linhas pontilhadas para responder as questões propostas 

(      ) quantidade de linhas pontilhadas para responder as questões propostas 

(      ) presença de figuras 

(      ) qualidade das figuras (tamanho, fácil visualização) 

(      ) tabelas  

Faça aqui seus comentários: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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9. Você achou o visual da apostila de inglês atraente?  

(      ) sim      (      ) não 

Por quê? Justifique sua resposta: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

10. Se você pudesse, acrescentaria ou tiraria alguma atividade da apostila?  

(      ) sim      (      ) não 

Se respondeu sim, qual atividade você mudaria? Por quê?  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

11. Você acha que uma apostila ou um livro com o visual atraente pode auxiliar o seu aprendizado de inglês? 

(      ) sim      (      ) não  

Por quê? Dê exemplos:_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

12. Você acha que as atividades feitas com anúncios de emprego podem ajudá-lo(a) no futuro?  

(      ) sim      (      ) não 

Por quê? ________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

13. Após fazer todas as atividades, você é capaz de ler e entender um anúncio de emprego em inglês? Dê 

exemplos: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

14. O que você quer ser no futuro em termos de profissão?  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Obrigada pelas respostas! 

 Teacher Andrea.



 269  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

A VERSÃO 1 DA UNIDADE DIDÁTICA 

“ANÚNCIOS DE EMPREGO EM INGLÊS” 
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ANEXO 5 

 

ATIVIDADES EXTRAS 
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Name: .....................................................................................................................number: .............. 

........../........../.......... Class: .......... 

Activity 1  
Preencha a cruzadinha abaixo com adjetivos em inglês: 

HORIZONTAL 
4. Alguém que fala bem e se comunica com 
facilidade. 
6. Uma pessoa que mostra organização e 
eficiência. 
7. Alguém que não muda facilmente de ideia 
e estilo. 
8. Uma pessoa que se adapta com facilidade 
a novas circunstâncias e condições. 
 

VERTICAL 
1. Uma pessoa que está sempre atrás de 
sucesso, poder, dinheiro e riquezas.  
2. Alguém que sempre demonstra 
entusiasmo. 
3. Uma pessoa que está sempre disposta e 
tem energia. 
5. Alguém que tem habilidades e 
conhecimentos para fazer algo. 

        D        1   
        Y        A   
        N   2     M   

        A   E     B   
     4 C O M M U N I C A T I V E 
    5    I   T     T   
    Q    C   H     I   
    U       U     O   
    A       S     U   

6 W E L L * O R G A N I Z E D  S   

    I       A        
    F   7 C O N S I S T E N T  
    I       T        
 8 F L E X I B L E  I        
    D       C        

 
Activity 2  
Assinale as profissões em inglês que melhor se encaixam nas descrições abaixo: 

1. Esse profissional presta assessoria jurídica e representa pessoas em um tribunal. 
a) lawyer 
b) assistant 
c) manager 

2. Esse profissional verifica e controla contas e salários.  
d) accountant 
e) servant  
f) secretary 

3. Alguém que administra negócios, bens ou serviços.  
g) biologist 
h) accountant 
i) manager 

4. Essa pessoa estuda os seres vivos e suas características. 
j) dentist 
k) biologist 
l) artist 

5. Alguém que controla entrada e saída de dinheiro em bancos e estabelecimentos 
comerciais.  

m) manager 
n) mailman 
o) cashier 

6. Esse profissional distribui cartas e outros tipos de correspondências.  
p) mailman 
q) salesman 
r) manager 




