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RESUMO 

 

Esta tese tem por objetivo investigar a construção do fracasso de dois cursos de inglês como 

língua estrangeira em organizações não governamentais situadas no município de São Paulo. As 

ONGs que constituíram o campo empírico desta investigação situam-se em locais distintos da 

cidade: uma no bairro do Morumbi e outra no Alto de Pinheiros. Ambas têm como missão a 

educação complementar de crianças e adolescentes de baixa renda fora do período escolar e 

oferecem cursos de inglês com duração de dois anos. Os cursos investigados iniciaram-se em 

março de 2013 com término previsto para novembro de 2014. Na ONG situada no bairro do 

Morumbi, doze alunos iniciaram o curso e nenhum deles o terminou. Na ONG situada no Alto de 

Pinheiros, treze alunos iniciaram o curso e dois o concluíram. Este estudo pretende analisar a 

construção do fracasso e considera, de um lado, as propostas das organizações e, de outro, os 

aspectos discursivos e institucionais e que favorecem a exclusão dos alunos. Acredita-se que a 

forma pela qual as organizações recebem esses alunos e exercem ação sobre eles acaba por 

excluir a maior parte dos adolescentes que ingressa em tais cursos de inglês. Apesar do fracasso, 

a análise e a interpretação dos dados apontam que até mesmo os alunos que não terminaram o 

curso vivenciaram-no de forma positiva, seja do ponto de vista do ensino-aprendizagem, seja das 

relações humanas construídas nesses espaços. Pode-se afirmar também que os dois 

adolescentes que terminaram o curso demonstraram progresso no idioma. O quadro teórico 

utilizado baseia-se no conceito de fracasso escolar proposto por Patto (2010) e Charlot (2000). 

Este estudo insere-se na área de Linguística Aplicada e tem natureza transdisciplinar. Está 

centrado em trabalhos desenvolvidos no campo do Direito, da Psicologia, da Educação e da 

Sociologia e na teoria bakhtiniana a partir da perspectiva dialógica. Para alcançar o objetivo 

proposto, elaboraram-se as seguintes perguntas de pesquisa: 1 Em relação às propostas e aos 

objetivos estabelecidos pelas ONGs no que diz respeito ao ensino-aprendizagem de inglês como 

língua estrangeira: a) quais são os discursos presentes nessas propostas e objetivos? b) em que 

medida esses objetivos são alcançados? 2 Em relação aos participantes de pesquisa, o que os 

posicionamentos enunciativos revelam sobre: a) o sujeito-aprendiz de inglês das ONGs? b) o 

ensino-aprendizagem de inglês? c) suas perspectivas ideológicas? A geração de dados deste 

estudo de caso etnográfico ocorreu ao longo de dois anos e dois meses. O corpus é constituído 

de informações retiradas dos sites oficiais das ONGs e da rede social Facebook bem como de 

entrevistas semiestruturadas com os coordenadores das organizações, seus professores e alunos. 

A pesquisa pretende contribuir para a reflexão sobre o papel das ONGs que atuam na área 

educacional em nosso país e sobre a importância do ensino-aprendizagem do inglês para crianças 

e adolescentes de baixa renda. 

 

 

Palavras-chave: Fracasso Escolar. Ensino-aprendizagem de inglês. ONGs. 



ABSTRACT 
 
 

 This doctoral dissertation provides a study on the reasons why two non-governmental 

English as a Foreign Language (EFL) courses in São Paulo failed to be successful. Empirical data 

for this study were provided by NGOs in two different neighborhoods in São Paulo – Morumbi and 

Alto de Pinheiros. The stated mission of both NGOs is to complement the education of 

underprivileged children and teenagers with out-of-school two-year-long EFL courses. The study 

on these courses started in March 2013 and was scheduled to end in November 2014. At the 

Morumbi NGO twelve students started the course, but none completed it. At the Alto de Pinheiros 

NGO only two out of thirteen students completed the course. This study explores the reasons why 

these courses were not successful as it reviews not only the NGOs’ proposals, but also discursive 

and institutional issues that led to students dropping out of the courses.  The approach taken by 

such NGOs to enroll and take action on students is believed to be reason why most teenagers will 

never complete their EFL course. Despite such failure, data analysis and interpretation has shown 

that even students who dropped the course had a positive experience both in the learning/teaching 

field and interpersonal relationships that stemmed from the learning environment. Besides, the two 

teenagers who actually completed the EFL course showed progress in their English proficiency. 

Essential to the theoretical ground of this study is the concept of school failure by Patto (2010) and 

Charlot (2000). This doctoral dissertation is a cross-disciplinary study in Applied Linguistics.  

References were found in the fields of Law, Psychology, Education, and Sociology, as well as 

Bakthin’s theories on dialogical perspectives. In order to reach the aims of this study, two questions 

were posed as follows: 1 Considering the NGOs’ proposals and objectives while teaching/learning 

EFL: a) What discourses are found in such proposals and objectives? b) To what extent have these 

objectives been achieved? 2 Considering the NGOs’ participants, what do their enunciation 

approaches show about: a) the NGOs’ EFL learner as a subject? b) EFL teaching/learning? c) their 

ideological perspectives? This ethnographic study yielded data along two years and two months. 

The corpus is comprised by information gathered on the NGOs’ official websites and Facebook 

pages, and also semi-structured interviews with NGO coordinators, instructors and students. This 

research aims to add to the debate about the role played by educational NGOs in Brazil and how 

important EFL teaching is to underprivileged children and teenagers. 

 

 

Key words: School failure. English teaching/learning. NGOs. 

 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Só pode fazer escolhas entre possibilidades que se 

apresentam, quem tem olhos esclarecidos para ver. E aí está a 
contribuição das línguas estrangeiras na educação para o 
desenvolvimento individual e nacional. [...] É a visão de Dante, para 
quem “a pátria é o mundo, assim como o mar é para os peixes”. É 
enxergar além. Além de seu redor, sem menosprezá-lo; além de seus 
valores, sem perdê-los; além de seu país, sem abandonar sua cultura. 
É entender a diferença e a diversidade, por meio de uma experiência 
de imersão na sabedoria distintiva de uma outra cultura como espaço 
para crescimento. É engajar-se com a diferença. E isso é vital no 
mundo de hoje. É a via de acesso a outros sistemas de valores e 
modos de interpretar o mundo, o que reduz a xenofobia, tão prejudicial 
em um momento histórico em que se necessitam posturas que levem 
à compreensão e não à rejeição pura e simples.  

 
Maria Antonieta Alba Celani (2004, p. 121) 
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CONVENÇÕES UTILIZADAS NA TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 
 
 
 
P: pesquisadora 

 

C: coordenador/coordenadora da ONG 

 

Prenome: nome do participante (fictício) 

 

MAIÚSCULAS: tom de voz mais elevado 

 

(XXX): palavra ou trecho incompreensível 

 

(+): pausa breve de um segundo 

 

(+++): pausa longa de até três segundos 

 

Hum-rum/Arrã: afirmação positiva, concordância 

 

((   )): comentário ou esclarecimento da pesquisadora 

 
 
Critérios estabelecidos com base em Preti (2001). 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Este trabalho tem por objetivo investigar a construção do fracasso de dois 

cursos de inglês em organizações não governamentais. O fracasso é considerado “um 

processo psicossocial complexo” construído por “todos os envolvidos no processo 

educativo” (PATTO, 2010, p. 24) verificado com base na incapacidade da grande 

maioria dos alunos de permanecer nos cursos1. Com o objetivo de compreendê-lo, 

permaneci por dois anos e dois meses em duas ONGs situadas no município de São 

Paulo, onde foram realizadas entrevistas com os coordenadores, professores e 

alunos. 

O fracasso foi constatado, de um lado, a partir da análise das propostas e 

objetivos das organizações e, de outro, por meio da visão partilhada pelos 

coordenadores e pelos professores e de aspectos institucionais que contribuem para 

não permanência da maioria dos alunos nos cursos. A não permanência é 

considerada a ponta do iceberg, a evidência externa do fracasso que procuro contar 

“de dentro” das organizações, colocando em evidência a trama discursiva que compõe 

o fracasso. 

Meu interesse por realizar esta investigação surgiu após a pesquisa de 

mestrado, intitulada Ideologia e ensino-aprendizagem de inglês na escola pública, 

defendida nesta Instituição, no ano de 2011. Naquele trabalho, ao longo de oito 

meses, pesquisei o ensino-aprendizagem de inglês em uma escola pública estadual 

situada no município de São Paulo. Após ter acompanhado as aulas de dois 

professores dessa escola, ficaram claras a decepção e a frustração de alunos, ávidos 

por aprender o idioma, ao não terem encontrado oportunidades de aprendizagem 

naquele espaço. Esses sentimentos me mobilizaram para prosseguir pesquisando e, 

por isso, busquei encontrar locais onde alunos de baixa renda, que frequentavam a 

escola pública, pudessem encontrar oportunidades de aprendizagem do inglês como 

língua estrangeira. Tinha em mente investigar como seria se esses alunos pudessem 

falar, escrever e interagir em inglês, mesmo que nos estágios iniciais de 

                                            
1 Nicolaci-da-Costa (1987) entende que “o sucesso escolar das camadas populares” diz respeito “à 
capacidade da criança de manter-se dentro do sistema e de conseguir sair dele com o diploma que 
visava”. A autora acrescenta que o sucesso pode ser definido como “ausência de fracasso” (NICOLACI-
DA-COSTA, 1987, p. 52). Desse modo, aproprio-me do conceito de Nicolaci-da-Costa (1987) e entendo 
que o fracasso dos cursos de inglês verifica-se com base na não permanência da grande maioria dos 
alunos que ingressaram nesses cursos. 
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aprendizagem. Desse modo, entrei em contato com os coordenadores das duas 

organizações não governamentais que fazem parte deste estudo.  

As duas organizações pesquisadas atuam na área de educação complementar 

de crianças e adolescentes fora do período escolar e oferecem cursos de inglês no 

período da tarde para crianças e adolescentes que frequentam a escola pública no 

período da manhã. Nas duas ONGs, os cursos têm duração de quatro semestres e 

tiveram início em março de 2013 com final previsto para novembro de 2014. Na ONG 

situada no bairro do Morumbi, a Mundo Novo (nome fictício), nenhum aluno chegou 

ao final do curso. Na ONG Global (nome fictício), que utiliza uma sala dentro de uma 

creche no Alto de Pinheiros, dois alunos terminaram o curso. 

Frequentei a organização Mundo Novo semanalmente no ano de 2013 e 

mensalmente no primeiro semestre de 2014. Na organização Global fui assistente da 

professora de inglês no ano de 2013 e, no ano de 2014, fui a professora dos dois 

alunos que terminaram o curso. Pude, assim, conviver com os funcionários e alunos, 

além de acompanhar e participar das atividades cotidianas dessas organizações.  

Após constatar que somente dois alunos terminaram o curso, a ideia inicial 

desta tese, que consistia em investigar as mudanças nas identidades dos alunos por 

meio de um estudo de caso longitudinal, foi deixada de lado. Este estudo, de natureza 

etnográfica, passou a ter por objetivo focar a construção do fracasso dos dois cursos 

de inglês nessas organizações. A existência do alto índice de evasão levou à mudança 

de foco da pesquisa, e voltei-me para a análise da construção do fracasso. 

Recorro, desse modo, a autores que se debruçaram sobre o tema do fracasso 

escolar para tratar do fracasso dos cursos de inglês nas organizações. Baeta (1992) 

ao tratar do tema assevera:  

 
Falar sobre o fracasso escolar hoje em dia, para profissionais da educação, 
não é tarefa fácil, pois, dependendo do público, é assunto que pode ser 
bastante familiar, correndo-se o risco de ser repetitivo ou causar impacto, seja 
pelo nível de desconhecimento das causas até hoje identificadas, seja pelas 
resistências que podem provocar. Afinal, há pelo menos seis décadas, as 
altas taxas de reprovação e evasão são denunciadas e, no entanto, este 
quadro muito lentamente consegue ser alterado, e assim mesmo apenas em 
alguns locais. Por outro lado, de alguma forma estamos envolvidos com este 
problema, quer como professores, supervisores e/ou pesquisadores, quer 
como cidadãos. Se o fracasso escolar se mantém por tanto tempo, é preciso 
contextualizá-lo e historicizá-lo para tirar-lhe o caráter de fenômeno natural 
que, por ser esperado, já que é natural, não é problematizado nem 
questionado. A primeira observação que devemos fazer é que, enquanto 
fenômeno, é histórico [...]. (BAETA, 1992, p. 17) 
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Procuro neste estudo, conforme proposto por Baeta (1992), contextualizar e 

historicizar o fracasso nas duas organizações não governamentais e investigar sua 

construção. De um lado, verifica-se que as propostas e os objetivos das ONGs no 

tocante ao ensino-aprendizagem de inglês não se concretizam. De outro, verifica-se 

a construção do fracasso dos cursos a partir da análise de aspectos institucionais que 

favorecem a exclusão e da “análise do seu discurso no que ele diz, no que ele não 

diz, no que ele não diz no que se contradiz” (PATTO, 2010, p. 23).  

De modo secundário, apresento as entrevistas dos alunos que não terminaram 

o curso e também dos dois adolescentes que o concluíram – Ryan e Bernardo. Os 

alunos que não terminaram o curso foram entrevistados somente no início do primeiro 

semestre e, apesar do pouco tempo, vivenciaram-no de forma positiva do ponto de 

vista do ensino-aprendizagem e das relações humanas construídas nas organizações. 

Em contrapartida, as entrevistas de Ryan e Bernardo foram realizadas em 

momentos temporalmente distintos (no início e no final do curso) e apontam que o 

ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira ultrapassa a questão puramente 

linguística. Ele “abrange a relação do sujeito com o mundo” e “abre uma gama de 

possibilidades” (FALASCA, 2012, p. 97). Daí o título desta tese — Inglês em ONGs: 

entre o fracasso e a possibilidade — que se justifica por pretender demonstrar novas 

possibilidades que se abrem para esses dois alunos.  

Além disso, ao expor as visões de Ryan e Bernardo e dos demais alunos 

entrevistados no início do curso, busco propiciar a discussão em torno do mito da falta 

de aptidão para aprender línguas estrangeiras por crianças e adolescentes de baixa 

renda. 

O mito da falta de aptidão para aprender línguas estrangeiras2 por crianças e 

adolescentes das “classes subalternas” ou “classes oprimidas” — termos que Moita 

Lopes (1996) faz questão de usar em vez de “classes desprivilegiadas” ou “classes 

desfavorecidas” que “parecem mascarar a estrutura social de exploração a que estão 

submetidas essas classes sociais” (MOITA LOPES, 1996, p. 66) — é discutido em 

artigo intitulado “Eles não aprendem português quanto mais inglês” (1996).  

                                            
2Artigo recente publicado na Revista Veja não trata da falta de aptidão dos alunos de baixa renda para 
aprender inglês, mas considera desnecessário o seu ensino nas escolas públicas “obviamente o 
domínio de uma língua estrangeira é fortemente desejável, mas nossas escolas não ensinam nem o 
português” (REVISTA VEJA, 24 set. 2014, p. 95).  
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O autor parte do questionamento da visão da “impossibilidade do aluno das 

classes oprimidas para a aprendizagem” (MOITA LOPES, 1996, p. 66) e afirma que 

“a situação de deficit linguístico e cultural em que tem sido colocado o aluno da escola 

pública só tem fundamentação no nível da ideologia” (MOITA LOPES, 1996, p. 70). 

Em suas palavras:  

 
[...] conceitos de fundo ideológico que mascaram o fracasso da escola como 
o fracasso do aluno [...] têm sido levados ao corpo docente através de 
filosofias educacionais expressos em programas de educação 
compensatória, que tem por objetivo dar ao aluno aquilo que lhe falta. Este 
então é visto em estado de permanente carência: quase um ser ausente. [...] 
A visão da impossibilidade do aluno das classes oprimidas para a 
aprendizagem é visceral e, portanto, permeia o sistema educacional como 
um todo. (MOITA LOPES, 1996, p. 66). 

 

A meu ver, a análise das entrevistas dos alunos contribui para o 

questionamento dessa visão “de incapacidade total para pensar, sentir, aprender em 

que tem sido envolvida a criança da escola pública” (MOITA LOPES, 1996, p. 67), 

pois demonstra exatamente o contrário: os alunos pensam, sentem, aprendem, 

refletem e atribuem grande importância ao ensino-aprendizagem do inglês. 

Acrescento que não falar inglês, nos dias de hoje, implica não participar de atividades 

culturais, acadêmicas e profissionais, entre outras, nas quais essa língua é utilizada. 

Atualmente o inglês ocupa a posição de língua mundial. É a língua “que 

atravessa os distintos lugares do planeta” (ORTIZ, 2006, p. 26) e que se desprendeu 

de suas raízes e ganhou existência própria, entoada por falantes de diferentes línguas 

maternas nas interações engendradas “nos fluxos comunicacionais imprevisíveis da 

modernidade-mundo” (COX; ASSIS-PETERSON, 2013, p. 155). 

O cenário no Brasil não é dos melhores. O número de falantes da língua não 

passa de um dígito3 e, considerando-se que o Brasil realizou uma Copa do Mundo e 

realizará em breve uma Olimpíada, esse fato repercute negativamente. O jornal O 

Globo publicou recentemente matéria revelando que:  

 
[...] apenas 5% da população sabe falar inglês, de acordo com levantamento 
feito pelo British Council. Em épocas pré-eventos esportivos, em que os olhos 
do mundo todo começam a se voltar cada vez mais para o Brasil, a falta de 

                                            
3De acordo com os dados revelados pela terceira edição do Índice de Proficiência em Inglês da EF (EF 
EPI - 2013), que compara a proficiência em inglês em 60 países do mundo, com base em uma amostra 
de quase 5 milhões de pessoas, o Brasil ocupa a 38a posição, abaixo de países da América do Sul 
como a Argentina e o Uruguai. O Índice de Proficiência em Inglês da EF (EF EPI) é a primeira e mais 
abrangente classificação mundial dos conhecimentos da língua inglesa, entre adultos, do mundo todo. 
A terceira edição do EF EPI 2013 ocupa um total de 60 países e territórios. (Disponível em: 
<http://www.ef.com.br/epi/>. Acesso em: 5 jul. 2014)  

http://www.ef.com.br/epi/
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fluência na língua inglesa representa risco de perda de oportunidades, para 
profissionais e para as empresas. (O GLOBO, 2012) 
 

O inglês é acessível, via de regra, àqueles que frequentam escolas particulares 

e institutos privados de idiomas. Na escola pública, o cenário do ensino-aprendizagem 

da língua é de malogro, e esse quadro desalentador tem sido retratado em inúmeras 

pesquisas realizadas em diversos locais do país (BAGHIN-SPINELLI, 2002; 

BARCELOS, 2006; COX; ASSIS-PETERSON, 2001 e 2002; DIAS, 2006, LIMA, 2011).  

Entretanto, o ensino-aprendizagem do inglês como língua estrangeira em 

organizações não governamentais ainda é pouco pesquisado. Após buscas por 

pesquisas correlatas nos Portais Capes e Scielo, encontrei um único trabalho em nível 

de mestrado, de Juliana de Melo Corrêa intitulado Inglês escola (a) fora: 

representações de professor, “aluno” e “língua estrangeira” em uma ONG para o 

ensino de língua inglesa, defendida no ano de 2010 no Programa de Estudos 

Linguísticos e Literários e Inglês da Universidade de São Paulo.  

Desconheço, portanto, pesquisas sobre o tema em nível de doutoramento e, 

assim, observei uma lacuna, na qual encaixo este trabalho, que procura responder às 

perguntas a seguir: 

 

1.  Em relação às propostas e aos objetivos estabelecidos pelas ONGs no 

que diz respeito ao ensino-aprendizagem de inglês como língua 

estrangeira:  

a) quais são os discursos presentes nessas propostas e objetivos? 

b) em que medida esses objetivos são alcançados?  

 

2. Em relação aos participantes de pesquisa, o que os posicionamentos 

enunciativos dos participantes (coordenadores, professores e alunos 

das ONGs) revelam sobre: 

a) o sujeito-aprendiz de inglês?  

b) o ensino-aprendizagem de inglês?  

c) suas perspectivas ideológicas?  

 

Ao responder a essas duas perguntas de pesquisa, procuro evidenciar a 

construção do fracasso dos dois cursos de inglês nas organizações não 

governamentais. As respostas dos alunos, sobretudo as dos dois alunos que 



20 
 

terminaram o curso, abrem a possibilidade para a reflexão sobre a importância do 

ensino-aprendizagem de inglês para crianças e adolescentes de baixa renda, tendo 

em vista o progresso dos dois alunos na língua e as mudanças positivas na maneira 

pela qual eles se “relacionam com o mundo social” (NORTON PEIRCE, 1995, p. 18).  

Antes de apresentar o plano geral de organização desta tese, destaco que este 

estudo insere-se no campo da Linguística Aplicada, área de natureza transdisciplinar,4 

por excelência. Busco trabalhos em diferentes áreas, como Direito, Administração, 

Psicologia, Educação e Filosofia da linguagem. Afinal, o linguista aplicado, “face à 

situação de pesquisa que se apresenta e que tem a linguagem na sua base, [...] olha 

para as disciplinas múltiplas que tem à sua volta e através delas vai além do âmbito 

de cada uma em particular” (CELANI, 2007, p. 120).  

Celani (2007) ressalta que “transdisciplinaridade envolve mais que a 

justaposição de ramos do saber”, visto que “envolve a coexistência em um estado de 

interação dinâmica” (CELANI, 2007, p. 117): 

 
Não se busca contribuições de outras áreas, mas sim, participação ativa, [...] 
passando-se assim, da interação das disciplinas à interação dos conceitos 
[...] a fim de se dar conta da problematização que a abordagem do objeto de 
estudo demanda”. (CELANI, 2007, p. 118).  

 
Dessa forma, busco neste trabalho travar esse diálogo constante com outras 

áreas do saber para dar conta do objeto de pesquisa proposto: o fracasso dos cursos 

de inglês em organizações não governamentais. Um exemplo aparece no primeiro 

capítulo, no qual, ao introduzir os conceitos de terceiro setor e de organizações não 

governamentais, trago estudos realizados no campo do Direito e da Administração. 

Este trabalho encontra-se organizado em cinco partes. No primeiro capítulo, 

foco a definição e as características do terceiro setor, do qual fazem parte as 

organizações não governamentais. Em seguida, apresento uma retrospectiva 

histórica do terceiro setor e, finalmente, abordo a atuação dessas organizações de 

educação no Brasil, desde o seu início, no período pós-ditatorial, até os dias de hoje. 

Incluo críticas que autores, como Patto (2007) e Kuenzer (2002), fazem a respeito da 

atuação das organizações não governamentais de educação.   

                                            
4 Moita Lopes (2013) chama a atenção para o fato de que a natureza inter/transdisciplinar da Linguística 
Aplicada é quase um truísmo e que no Brasil “esse diálogo com os conhecimentos e com as lógicas de 
outras disciplinas talvez seja mais perceptível do que em outros lugares, construindo uma cara 
específica, por assim dizer, para área no país” (Moita Lopes, 2013, p. 17). 



21 
 

No segundo capítulo, apresento os fundamentos teóricos deste estudo. Faço 

um levantamento de obras voltadas para questões relacionadas ao fracasso escolar 

e discuto conceitos da teoria bakhtiniana que orientaram a análise dos textos ou 

enunciados que constituem o corpus desta pesquisa. 

No terceiro capítulo, explicito a metodologia de pesquisa e aponto as razões 

que me fizeram seguir uma pesquisa qualitativa de orientação sócio-histórica, 

concretizada por meio de um estudo de caso etnográfico. Descrevo, então, os 

contextos de pesquisa — duas ONGs situadas na cidade de São Paulo — os 

participantes e os instrumentos de coleta.  

Os dados obtidos foram coletados ao longo de dois anos e dois meses, de 

novembro de 2012 até dezembro de 2014. O corpus é formado pelas informações 

retiradas de sites e da rede social Facebook e por entrevistas semiestruturadas com 

os coordenadores, professores e alunos das duas ONGs. As entrevistas foram 

gravadas e transcritas a partir das normas de transcrição de Preti (2001). Apresento, 

nesse momento, os procedimentos de análise do corpus destacando os tópicos 

discursivos a partir da leitura das entrevistas. 

O quarto capítulo explicita as propostas e objetivos apresentados nos sites das 

organizações e na rede social Facebook e traz a análise tanto dos discursos presentes 

nessas propostas e objetivos como das entrevistas coletadas ao longo de dois anos e 

dois meses. Ao analisar o corpus de pesquisa, considero não somente o aspecto 

linguístico, mas também, o extralinguístico. Para compreensão dos enunciados as 

dimensões linguística e extralinguística devem ser articuladas a partir do horizonte 

espacial e temporal comum, do horizonte temático e do horizonte axiológico.  

Por fim, nas considerações finais, apresento minhas reflexões acerca desta 

pesquisa, procurando evidenciar o fracasso dos dois cursos de inglês nas 

organizações estudadas, que, em última análise, contribui para inviabilizar o acesso 

ao inglês como língua estrangeira a crianças e adolescentes de baixa renda em nosso 

país.  
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CAPÍTULO PRIMEIRO  

   
O terceiro setor e as organizações não governamentais  

  

 

O objetivo desta pesquisa é investigar duas organizações não governamentais 

que oferecem cursos de inglês, ambas situadas no município de São Paulo. Mais 

especificamente, analisar a construção do fracasso desses cursos. Antes de discutir 

os fundamentos teóricos do fracasso, apresento neste Capítulo um panorama do 

terceiro setor e das organizações não governamentais no Brasil.  

É preciso, desde já, esclarecer que as organizações não governamentais 

(ONGs) fazem parte de uma nomenclatura mais ampla denominada terceiro setor e 

que o termo ONGs não existe em nosso sistema jurídico. Todas as ONGs constituem-

se ou como fundações ou como associações.   

Inicio apresentando o conceito de terceiro setor e de organizações não 

governamentais e situo juridicamente as duas ONGs pesquisadas. Discuto dados da 

pesquisa As Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos no Brasil 

(Fasfil), desenvolvida pelo IBGE (2012), que mapeia “o universo associativo e 

fundacional, no que tange à sua finalidade de atuação e sua distribuição espacial” 

(IBGE, 2012, p. 8). Destaco, principalmente, o universo associativo e fundacional que 

se dedica às áreas de educação e pesquisa, com o objetivo de prover informações 

tanto a respeito do número de ONGs que atuam nessa área bem como sua 

distribuição no território nacional. Além disso, evidencio a ausência de legislação que 

regulamente e fiscalize esse setor. Nesse primeiro item, apoio-me em trabalhos 

realizados sobretudo nas áreas de Direito e Administração.  

Em seguida, apresento um histórico do surgimento e desenvolvimento do 

terceiro setor no Brasil, além de uma visão crítica de autores do Direito e da 

Administração.  

Na última parte deste capítulo, foco a atuação das organizações não 

governamentais de educação no Brasil. Apresento um histórico das ONGs de 

educação e críticas feitas na área de educação em relação à atuação especificamente 

dessas ONGs.   

Com esse percurso, parto de um panorama do conceito de terceiro setor e de 

organização não governamental até chegar à situação mais próxima do contexto desta 

pesquisa.   
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1.1 Terceiro setor - definição, finalidade e distribuição espacial    

 

Para que seja possível entender o terceiro setor, é preciso definir o primeiro e 

o segundo setor.   

O primeiro setor é o Estado, “que realiza de maneira primária e sem delegação, 

a execução de serviços públicos, como o fornecimento de energia, gás canalizado, ou 

que exerce o poder de polícia”. O Estado desenvolve essas atividades típicas “sob 

normas e princípios de direito público” (PAGLIONE; ZANATA, 2015, p. 99).   

O segundo setor é “representado pelo mercado” e “integrado por empresas” 

sempre voltadas “à obtenção de lucro e por meio do regime jurídico de direito privado” 

(PAGLIONE; ZANATA, 2015, p. 99).  

O terceiro setor “não se encaixa em nenhum dos dois conceitos, apesar de 

possuir elementos de ambos”. Nasce a partir de uma “ação própria da sociedade em 

ver satisfeita a execução de atividades e anseios” que considera “essenciais”; é 

representado “por organizações privadas com adjetivos públicos de interesse social 

sem as limitações do Estado” e as “ambições do mercado” (PAGLIONE; ZANATA, 

2015, p. 99). Ou seja, o terceiro setor é representado pelo 

 

[...] multifacetado universo das organizações constituídas livremente que 

atuam diante da carência de produtos e serviços que o Estado não atende de 

modo satisfatório e o mercado não tem interesse de atender. (OLIVEIRA; 

HADDAD, 2001, p.62)  
 

Paglione e Zanata (2015) ressaltam que “a não lucratividade é a base do 

terceiro setor e está ligada à ideia de solidariedade” (PAGLIONE; ZANATA, 2015, p. 

100).   

Quanto às formas de organização jurídica, existem duas categorias básicas: 

“associações sem fins econômicos e fundações de direito privado” (PAGLIONE; 

ZANATA, 2015, p. 100). Elas desenvolvem atividades de interesse público que “vão 

gerar benefícios a toda uma coletividade, seja na área da saúde, educação, 

assistência social, preservação do meio ambiente, dentre outras” (PAGLIONE; 

ZANATA, 2015, p. 100).   

Silva C. (2010) ressalta que o termo organização não governamental “não 

existe legalmente, pois caracteriza-se como um conceito socialmente construído e 

difundido” (SILVA C., 2010, p. 1.309). Sobre a origem e difusão do termo, o autor 

esclarece: 
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Internacionalmente, o termo originou-se nas Nações Unidas 

(nongovernmental organizations — NGO), onde foi utilizado pela primeira vez 

para se referir às organizações da sociedade civil comprometidas com a 

reconstrução social após a II Guerra Mundial. Essas organizações não 

haviam sido criadas por acordos governamentais, logo, eram “organizações 

não governamentais”. Na América Latina e no Brasil, o termo foi introduzido 

pelas agências internacionais para denominar as organizações responsáveis 

pela implementação de projetos de cunho social, por elas financiadas. O 

termo se tornou popular — sobretudo após a ECO 92 — e geralmente é 

utilizado para designar qualquer tipo de organização sem fins lucrativos. 

(SILVA C., 2010, p. 1.309)  
 

Desse modo, conclui-se que, o termo organização não governamental, 

juridicamente inexistente, designa qualquer fundação privada ou associação sem fins 

lucrativos que compõe o terceiro setor.  

No que se refere às duas organizações pesquisadas nesta tese, a primeira, a 

ONG Mundo Novo, é uma associação sem fins lucrativos que encontra apoio para 

seus projetos culturais por meio da Lei Rouanet. A Lei Rouanet (Lei no 8.313/1991), 

promulgada durante a gestão do ministro Sérgio Paulo Rouanet, instituiu o Programa 

Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), cuja finalidade é a captação e canalização de 

recursos para os diversos setores culturais. A Mundo Novo obtém doações de pessoas 

físicas ou jurídicas; em contrapartida, a pessoa física ou jurídica abate integralmente 

do Imposto de Renda os valores destinados ao apoio do Projeto Cultural.   

A segunda, a ONG Global, também é uma associação sem fins lucrativos e 

conta com trabalho voluntário. Não possui sede própria, pois utiliza o espaço físico de 

outras instituições, e não conta com doações de pessoas físicas ou jurídicas. Todo 

trabalho nela realizado não envolve remuneração a nenhum dos membros.  

Com o objetivo de propor uma visão do universo das fundações privadas e 

associações sem fins lucrativos no Brasil, destaco que o último estudo realizado pelo 

IBGE em 2010 e publicado em 2012 aponta que, “existiam oficialmente no Brasil, em 

2010, 290,7 mil fundações privadas e associações sem fins lucrativos” (IBGE, 2012, 

p. 26), denominadas no estudo do Instituto pela sigla Fasfil.   

No que se refere à distribuição das Fasfil no território nacional, observa-se 

tendência a acompanhar a distribuição da população: 

 

[...] na Região Sudeste, concentram-se praticamente as mesmas proporções 

de Fasfil (44,2%) e de brasileiros (42,1%). Em segundo lugar figura a Região 

Nordeste, onde estão 22,9% dessas instituições, o que representa uma 

proporção pouco menor do que a da população (27,8) [...]. A Região Sul 

ocupa o terceiro lugar tanto em número de instituições quanto em número de 

habitantes, no entanto, neste caso, as proporções se diferenciam, 
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evidenciando uma concentração mais acentuada das Fasfil. Assim é que, 

nesta região, encontram-se 21,5% das entidades e apenas 14,4% da 

população. Na Região Norte, ao inverso, estão 4,9% das Fasfil e 8,3% dos 

brasileiros. (IBGE, 2012, p. 29)  
 

O estudo ressalta que as Fasfil são entidades relativamente novas no Brasil:  

 

[...] a maior parte delas (40,8%) foi criada no período de 2001 a 2010[...]. Das 

118,6 mil entidades nascidas na década, a metade (50,8%) surgiu nos últimos 

cinco anos, sendo que cerca de 4% a cada ano, evidenciando um crescimento 

regular no período. Interessante também observar o peso das entidades 

criadas no período de 1981 a 2000: elas representam 46,5% do total de 

entidades em atividade em 2010. As instituições mais antigas, criadas até 

1980, correspondem a apenas 12,7% do total das Fasfil [...]. (IBGE, 2012, p. 

29)  
  

Interessante observar o peso das entidades criadas no período entre  1981 e 

2000: “elas representam 46,5% do total de entidades em atividade em 2010”. As 

instituições mais antigas, “criadas até 1980, correspondem a apenas 12,7% do total 

das Fasfil” (IBGE, 2012, p. 30). Constata-se que um número considerável de 

fundações e associações foi criado no período pós-ditatorial e surgiram, inicialmente, 

como oposição ao regime autoritário vigente à época.  

Sobre esse ponto Serpa (2004) esclarece: 

 

[...] a influência que o período da ditadura militar exerceu sobre o terceiro setor 

no país, cujos reflexos serviram para, ao contrário do que seria o esperado, 

incentivar a organização de grupos, os quais, inicialmente voltados para a 

oposição ferrenha ao autoritarismo vigente, conduziram a uma nova 

reorganização da sociedade civil brasileira, da qual emergiram novos valores 

tais como a sede por um regime de fato democrático, a necessidade de maior 

independência, iniciativa e trabalho conjunto de todos na direção de uma 

sociedade mais livre e dotada de maior justiça social. (SERPA, 2004, p. 31)  
 

O estudo do IBGE também analisa a composição das Fasfil pelo tipo de 

atividade realizada e destaca dois blocos de entidades:   

 

No conjunto das Fasfil, destacam-se dois grupos de entidades: as voltadas 

para a defesa de direitos e interesses dos cidadãos e as religiosas. No 

primeiro caso, estão incluídos os seguintes subgrupos: associações de 

moradores, centros e associações comunitárias, desenvolvimento rural, 

emprego e treinamento, defesa de direitos de grupos e minorias, outras 

formas de desenvolvimento e defesa de direitos, associações empresariais e 

patronais, associações profissionais e associações de produtores rurais. Ao 

todo, são 87,4 mil entidades que, em conjunto, representam 30,1% do total 

[...].As 82,9 mil entidades que administram diretamente serviços ou rituais 

religiosos representam, isoladamente, 28,5%. Vale destacar que a 

participação de entidades religiosas não se restringe a esse grupo de 

instituições, posto que muitas entidades assistenciais, educacionais e de 

saúde, para citar apenas alguns exemplos, são de origem religiosa, embora 
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não estejam classificadas como tal, o que impede dimensionar a abrangência 

efetiva das ações de influência religiosa. (IBGE, 2012, p. 32)  

 

Observa-se, portanto, um número considerável de Fasfil de cunho religioso, fato 

que dá continuidade à tradição brasileira nesse aspecto. Como será visto no próximo 

item, as primeiras entidades do terceiro setor instituídas no Brasil são de origem 

religiosa. Nesse sentido, Silva C. (2010) lembra que, “nos alicerces do terceiro setor 

brasileiro estão os princípios da filantropia e da caridade religiosa” (SILVA C., 2010, p. 

1.305). 

O terceiro bloco, em número de entidades, é formado:  

 

[...] pelo grupo das que são voltadas para cultura e recreação, localizadas, 

em grande maioria (77,4%), nas Regiões Sudeste e Sul do país. Vale 

destacar que, das 36,9 mil entidades deste grupo, a maioria (67,5%) dedica-

se às atividades de esportes e recreação. (IBGE, 2012, p. 31)  

 

Há um quarto bloco, no qual se encontram as entidades de assistência social 

que “atendem aos grupos mais vulneráveis da população, como crianças e idosos 

pobres, adolescentes em conflito com a lei, pessoas com deficiência”, entre outros e 

que representam apenas 10,5% do total das Fasfil (IBGE, 2012, p. 31).  

Por último, 17.664 — de um total de 290.692 Fasfil no Brasil — possuem a 

finalidade de desenvolver ações de educação e pesquisa. No Quadro 1, apresento a 

distribuição das atividades das entidades que desenvolvem ações educativas e de 

pesquisa no Brasil. O ensino de inglês por entidades do terceiro setor ocupa 

provavelmente o último item: outras formas de educação/ensino.  

 
Educação e pesquisa       17. 664   

Educação infantil          2. 193   

Ensino fundamental         4. 475   

Ensino médio           2. 107   

Educação superior          1. 395   

Estudos e pesquisas         2. 059   

Educação profissional             531   

Outras formas de educação/ensino     4. 904   
 

QUADRO 1: FASFIL que atuam na área de educação no Brasil  

  

Com relação à distribuição das entidades que desenvolvem ações educativas 

e de pesquisa no território brasileiro, observa-se no Quadro 2 que a maioria situa-se 

na região Sudeste, região onde estão localizadas as duas organizações que 

constituíram o campo empírico desta tese.   
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 Brasil  Norte  Nordeste  Sudeste  Sul  Centrooeste  

Educação e pesquisa  17.644  890  3.413  8.515  3.534  1.312  

Educação infantil  2.193  61  496  1.087  343  206  

Ensino fundamental  4.475  283  979  2.067  810  336  

Ensino médio  2.107  162  475  915  390  165  

Educação superior  1.395  62  183  793  257  100  

Estudos e pesquisas  2059  74  332  1.138  356  159  

Educação profissional  531  24  71  311  88  37  

Outras formas de educação/ensino   4.904  224  877  2.204  1.290  309  

QUADRO 2: Número de entidades educativas e de pesquisa por região do país  

 

  Nota-se, no Quadro 2, que a concentração de entidades na região Sudeste, a 

mais populosa do país, é expressivamente maior.   

A pesquisa realizada pelo IBGE (2012) também aponta que, das 290,7 mil 

Fasfil, 72,2% não possuíam “sequer um empregado formalizado, apoiando-se em 

trabalho voluntário e prestação de serviços autônomos”. Segundo o estudo, esse dado 

mostra “como a situação das organizações não governamentais ainda é precária na 

sociedade brasileira” (PAGLIONE; ZANATA, 2015, p. 98).  

Do ponto de vista legal, as organizações não governamentais “carecem de 

instrumentos jurídicos que as formalizem, bem como políticas de fiscalização capazes 

de conter as possíveis fraudes” (PAGLIONE; ZANATA, 2015, p. 98).  

Existe um anteprojeto de lei que propõe a regulamentação do terceiro setor e 

encontra-se em discussão da Câmara dos Deputados. É o Estatuto Jurídico do 

Terceiro Setor (BRASÍLIA, 2009), desenvolvido pelo Instituto Pro Bono durante os 

meses de julho de 2008 e março de 2009, com o incentivo da Secretaria de Assuntos 

Legislativos do Ministério da Justiça em parceria com o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento.  

Chamo a atenção, especialmente, para os dois artigos a seguir: o primeiro, o 

art. 14. inc. III, estabelece os parâmetros a serem observados, dentre os quais, a 

“gestão profissional da entidade [...] com estabelecimento de metas, objetivos e 

resultados a serem alcançados" [...] (BRASÍLIA, 2009, p. 30). 

 

art. 14. Além das diretrizes, princípios e fins estabelecidos nesta Lei, para a 

sua estrutura, organização e funcionamento as entidades do Terceiro Setor 

deverão observar parâmetros, instrumentos e práticas de boa governança, 

tais como: [...]  
III – Gestão profissional da entidade realizada a partir do planejamento, 

programação e avaliação constante de suas atividades e estratégias, com 

estabelecimento de metas, objetivos e resultados a serem alcançados; [...]  
IV – Gestão responsável da entidade, com o uso racional dos recursos 

públicos e privados. (BRASÍLIA, 2009, p. 30)  
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O segundo é o art. 46, Parágrafo único, que trata do dever dos órgãos do Poder 

Executivo de permanentemente fiscalizar as entidades, além de “conceder títulos, 

certificados e qualificações” (BRASÍLIA, 2009, p. 41). 

 

art. 46. Os órgãos do Poder Executivo competentes para registrar ou 

conceder títulos, certificados e qualificações a entidades do Terceiro Setor 

têm o dever de fiscalizá-las permanentemente, nos termos e nos fins 

previstos na legislação que os disciplina.   
Parágrafo único. Comprovado em processo administrativo em que seja 

assegurado os órgãos do Poder Executivo competentes para registrar ou 

conceder títulos, certificados e qualificações a entidades do Terceiro Setor 

têm o dever de fiscalizá-las permanentemente, nos termos e nos fins 

previstos na legislação que os disciplina. (BRASÍLIA, 2009, p.41)  
 

Enquanto o Estatuto Jurídico do Terceiro Setor não for aprovado, as 

organizações não governamentais permanecerão na denominada zona cinzenta, 

“contribuindo para que muitas entidades se desenvolvam em situação precária ou de 

fraudes” (PAGLIONE; ZANATA, 2015, p. 110). As autoras alertam:  

 

[...] uma política rígida de controle, fiscalização e incentivos contribuiria para 

o seu desenvolvimento e também para o de toda sociedade, de forma a 

concretizar uma sociedade mais justa e igualitária por meio de ações da 

própria comunidade. (PAGLIONE; ZANATA, 2015, p. 110)   
 

A ausência de legislação própria do terceiro setor é um dos fatores que contribui 

para a atuação precária de muitas entidades. Além dessa questão, Ferreira (2005) 

observou um outro aspecto em sua tese, o fato de que muitas entidades sofrem “de 

dificuldades organizacionais” (FERREIRA, 2005, p. 55). Sobre esse aspecto, o autor 

esclarece:   

 

As potencialidades das ONGs são bem conhecidas: elas são capazes de 

atingir populações empobrecidas, fornecendo-lhes serviços a baixo custo. Em 

virtude de seu tamanho reduzido e da flexibilidade administrativa, podem 

fazer experiências com novas tecnologias que se revelem mais apropriadas 

às peculiaridades das populações assistidas. Possuem, ainda, facilidade para 

formar redes com diversas organizações em tomo de pontos de vista comuns 

ou de questões políticas. Por outro lado, muitas vezes, essas organizações 

carecem de especialização técnica e suas abordagens em pequena escala 

podem limitar sua capacidade de reproduzir os êxitos locais em escalas 

maiores. Diversas ONGs ainda se prendem ao local e ao imediato, ao invés 

de focalizar sua ação no favorecimento dos problemas de longo prazo, no 

desenvolvimento social. Muitas sofrem, também de dificuldades 

organizacionais. (FERREIRA, 2005, p. 55)  
 

É interessante observar que Ferreira (2005), ao mesmo tempo em que 

reconhece as potencialidades das ONGs, como a de “atingir populações 

empobrecidas” e a “facilidade para formar redes com diversas organizações”, ressalta 



29 
 

que a ausência de organização e planejamento é um obstáculo ao desenvolvimento 

pleno dos projetos das entidades, que muitas vezes não “focalizam sua ação no 

favorecimento dos problemas de longo prazo”, pois prendem-se ao local e ao imediato 

inviabilizando o “desenvolvimento social” (FERREIRA, 2005, p. 55).  

Neste estudo, observei nas duas organizações estudadas condições precárias 

de atuação no que se refere à gestão, ao planejamento das atividades e à 

organização. Acredito que, quando uma entidade do terceiro setor se propõe a atuar, 

por exemplo, na área educacional, as condições adequadas devem ser observadas: 

salas de aula, materiais, acompanhamento pedagógico dos alunos, formação dos 

profissionais etc.   

Considero que a existência de fiscalização, conforme proposto no anteprojeto 

de lei, seja fator que contribua para uma atuação que, de fato, permita o alcance das 

propostas e objetivos das organizações não governamentais de educação estudadas.  

Destaco a seguir mais um trecho de Ferreira (2005), em que o autor salienta 

que “os movimentos sociais tendem, muitas vezes, a ser locais, com objetivo único e 

efêmero” (FERREIRA, 2005, p. 55): 

 

Outra característica atribuída às ONGs é sua facilidade para constituir redes 

organizacionais interligadas e flexíveis, com interconectividade e 

sobreposição e relações muitas vezes pautadas pela informalidade. [...] A 

aplicação do modelo de organizações em rede revela-se especialmente 

pertinente para as organizações do Terceiro Setor. Os movimentos sociais 

tendem, muitas vezes, a ser locais, com objetivo único e efêmero, restritos, 

não raro, a um brilho momentâneo que logo se dissipa. (FERREIRA, 2005, p. 

55)  
 

Em seguida, o autor propõe as seguintes mudanças no que se refere à atuação 

das entidades do terceiro setor: (1) “passar do micro ao macro, não limitando suas 

ações a microrregiões, passando a contribuir para o desenvolvimento econômico e 

social de forma mais ampla”; (2) “passar da lógica da gestão privada para um modelo 

mais característico do setor público, devendo atuar de forma transparente, tornando 

público o que são, pelo que lutam, o que propõem e como têm empregado os recursos 

que recebem”; e (3) “passar da resistência à proposta, ou seja, de uma ação contra o 

Estado e à margem do mercado a uma ação participante” (FERREIRA, 2005, p. 56).  

O autor conclui afirmando que as mudanças, há pouco mencionadas, trazem 

consigo “a necessidade de uma profunda reformulação no modelo gerencial das 

organizações que, muitas vezes, surgem com formas simples e amadorísticas de 

gestão” (FERREIRA, 2005, p. 56).  
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Por fim, ressalto que me posiciono inteiramente de acordo com as propostas 

de Ferreira (2005) para as entidades do terceiro setor, como a de “contribuir para o 

desenvolvimento econômico e social de forma mais ampla”, “atuar de forma 

transparente, tornando público o que são, pelo que lutam, o que propõem e como têm 

empregado os recursos que recebem” (FERREIRA, 2005, p. 56). Acredito que essas 

mudanças favoreceriam sobremaneira o desenvolvimento e o alcance dos objetivos 

da Mundo Novo e da Global.   

Conforme já indicado, no DNA do terceiro setor encontram-se as entidades de 

cunho religioso. É desse ponto que parto no próximo item, que traz uma retrospectiva 

histórica do terceiro setor no Brasil, que nasce no “Brasil Colônia, [...] formatado por 

um estado autoritário e centralizado, em simbiose com a Igreja Católica” (LANDIM; 

CARVALHO, 2007, p. 6). Esse “caráter assistencialista, de proteção e distribuidor de 

esmolas” (SERPA, 2004, p. 30) encontra-se na raiz da criação das primeiras entidades 

do terceiro setor, remonta às piae causae do mundo bizantino e ainda está presente 

no trabalho realizado nas duas organizações não governamentais estudadas, a 

Mundo Novo e a Global.   

 

 

1.2 Terceiro setor - do passado aos dias de hoje   

 

O terceiro setor no Brasil antecede ao Estado brasileiro. As Santas Casas de 

Misericórdia, criadas logo após o descobrimento do Brasil, “são consideradas como 

primeiras entidades do terceiro setor” (PAGLIONE; ZANATA, 2015, p. 103).  

Serpa (2004) propõe uma retrospectiva histórica e destaca: 

 

[...] a importância da religião judaico-cristã nesta evolução, cujos valores 

fundamentais subjacentes, tais como, compaixão, caridade com o próximo, 

solidariedade, ética e outros, pregados e espalhados pelo mundo por seus 

seguidores, serviram como elementos propiciadores e alimentadores do 

surgimento e proliferação de entidades e organizações dedicadas ao trabalho 

de promoção humana e social. (SERPA, 2004, p. 27)  
 

A autora acrescenta que registros históricos evocam que o surgimento da ideia 

de “fundação com autonomia jurídica”, tal qual nos moldes atuais, deve-se não à 

cidade de Roma, e, sim, à cidade de Bizâncio, com o crescimento do cristianismo, 

“origem das primeiras instituições cognominadas piae causae — espécies de locais 
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onde se praticava a caridade, tais como, asilos, hospitais, orfanatos, etc.” (SERPA, 

2004, p. 26).  

As primeiras entidades do terceiro setor no Brasil, as Santas Casas de 

Misericórdia, conhecidas como “mão morta”, remontam ao século XVI. A primeira foi 

fundada em 1534, na então Vila de Santos, São Paulo. A Santa Casa de Misericórdia 

do Rio de Janeiro data de 1738 e foi criada com a finalidade de acolher os chamados 

“expostos na roda”, “crianças que, ao invés de serem abandonadas, eram recolhidas 

por irmãs de caridade, que serviam como espécie de enfermeiras, as quais se 

comprometiam, a partir de então, com a criação destas”. Seus recursos advinham de 

um fundo adquirido por meio de doação. Às crianças depositadas pelas mães, numa 

espécie de “roda giratória”, era garantida a não identificação, como forma de proteção 

futura, na medida em que não havia possibilidade de contato entre o(a) depositante e 

aquele(a) que as recebiam (SERPA, 2004, p. 26).  

A primeira fundação existente no país levou o nome de seu benfeitor Romão 

de Matos Duarte e localizou-se junto à Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. 

Apesar do benfeitor ter tido a intenção de instituir uma fundação, com patrimônio 

próprio e fim determinado, o que ocorreu, de fato, foi a incorporação deste patrimônio 

(cuja administração era autônoma) aos demais bens pertencentes à Santa Casa.  

A partir de então, durante considerável período de tempo, “o terceiro setor no 

Brasil manteve como característica marcante o seu caráter assistencialista” (SERPA, 

2004, p. 30).  

Silva C. (2010) aponta que “mudanças mais significativas na forma de atuação 

das organizações viriam a acontecer somente no início do século XX” (SILVA C., 2010, 

p. 1.307).   

Com a Constituição de 1934, o Estado brasileiro assumiu o modelo de estado 

social, passando a voltar sua atenção também para a área econômica e social, “além 

de se envolver diretamente com a execução de políticas públicas — quase que 

exclusivamente em perímetros urbanos e nas áreas de saúde e educação” (SILVA, 

C., 2010, p. 1.307).   

O Estado brasileiro passou a direcionar maior aporte de recursos para as 

organizações assistenciais. Iniciou-se um período: 

 

[...] caracterizado por forte dependência econômica do Estado, que passou a 

exigir prestação de contas e a exercer maior controle sobre a gestão 

financeiro-administrativa das organizações. (SILVA C., 2010, p. 1.307)  
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Em 1916, com a entrada em vigor do Código Civil (Lei no 3.071/1916), as 

organizações passaram a ter garantida a sua existência jurídica como associações, 

fundações e sociedades civis sem fins econômicos (BRASIL, 1916). Nessa última 

forma jurídica: 

 

[...] estavam contidas as sociedades civis religiosas, pias, morais, científicas 

ou literárias. Foi nessa ocasião que as igrejas — inclusas na forma de 

sociedade civil — foram reconhecidas como pessoas jurídicas de direito 

privado. (BRASIL, 1916) 

 

O Código Civil considerou as associações como a união de pessoas em torno 

de objetivos comuns e sem finalidade lucrativa para seus membros. As fundações, 

como um patrimônio que é destinado pelo seu instituidor para objetivos de interesse 

público, também sem finalidade lucrativa.  

Já as sociedades civis “permitiam que apenas um indivíduo instituísse uma 

organização, sem necessidade de associar-se com outros [...] e sem necessidade de 

dispor de patrimônio” [...] (SILVA C., 2010, p. 1.307).  

Nas décadas de 20 e 30, Silva C. (2010) aponta que:   

 

[...] a industrialização e a urbanização alterariam profundamente o cenário 

socioeconômico brasileiro. À medida que a massa de operários e as cidades 

cresciam, os problemas sociais se agravavam e se tornavam mais 

complexos, favorecendo o aumento das tradicionais organizações 

assistenciais. Novas tipologias de organizações sem fins lucrativos também 

surgem nessa época: sindicatos, associações profissionais, federações e 

confederações defendiam interesses coletivos mais específicos, mas também 

vinculavam o setor privado às práticas da doação e da assistência, 

notadamente ao operariado. (SILVA C., 2010, p. 1.307)  
 

O período da ditadura militar incentivou a organização de grupos “surgidos no 

âmago da resistência política” e que “tiveram um papel fundamental nos rumos da 

sociedade brasileira e na consolidação do terceiro setor” (SILVA C., 2010, p. 1.309). 

Esses grupos:   

  

[...] inicialmente voltados para a oposição ferrenha ao autoritarismo vigente, 

conduziram a uma nova reorganização da sociedade civil brasileira, da qual 

emergiram novos valores tais como a sede por um regime de fato 

democrático, a necessidade de maior independência, iniciativa e trabalho 

conjunto de todos na direção de uma sociedade mais livre e dotada de maior 

justiça social. (SERPA, 2004, p. 31)   
 

Tal turbulência social gerou uma das grandes mudanças na estrutura da 

sociedade brasileira: o estímulo à criação e a proliferação de organizações não 

governamentais e movimentos sociais estruturados a partir da base da sociedade civil, 
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engajados na luta pela libertação e pelo direito a uma vida mais digna por parte dos 

oprimidos e marginalizados.   

Nesse contexto de turbulência social, são inegáveis as transformações 

ocorridas no seio da Igreja Católica:   

 

[...] por meio do repensar de seu papel na melhoria e transformação do 

contexto social vigente, constitui, a grande alavanca para o surgimento deste 

novo perfil social, merecendo destaque os ideais inerentes a Teologia da 

Libertação os quais serviram de base teórica e na práxis as Comunidades 

Eclesiais de Base (CEBs), Pastoral Popular, Pastoral da Terra, Conselho 

Indigenista Missionário e outras mais recentes como a Pastoral do Menor, 

Pastoral da Criança, Pastoral Carcerária, etc. (SERPA, 2004, p. 32)  

 

É no bojo dessas transformações que surgem, como se verá no próximo item, 

as ONGs de educação. No entanto, antes de passar ao último item deste capítulo, 

chamo a atenção para o fato de que foram os acontecimentos ocorridos na década de 

90 que delinearam o atual panorama do terceiro setor brasileiro. Apresento, a seguir, 

alguns dos fatos relevantes ocorridos nessa década, como a criação da ABONG, a 

ECO-92, a ação da cidadania contra a miséria e pela vida e a instituição do GIFE.   

Reunindo organizações com atuação em diferentes áreas, em sua maioria 

situadas em espaços urbanos da região sudeste, foi criada em 1991 a Associação 

Brasileira de ONGs (ABONG). Uma das primeiras ações da ABONG consistiu na 

“realização de um cadastro de ONGs atuantes no país” (SILVA C., 2010, p. 1.313).   

Em 1992, ocorre no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento – a ECO-92  

 

[...] no qual se constata a pluralidade de ONGs e movimentos sociais, tais 

como ONGs ambientalistas, desenvolvimentistas, identitários, ligadas a 

novas seitas e grupos religiosos, entidades estudantis, culturais, deficientes, 

negros, defesa de menores, clubes de serviços, direitos de homossexuais, 

etc. (SERPA, 2004, p. 38)  
 

Em 1993, Herbert de Souza (Betinho), “funda a ação da cidadania contra a 

miséria e pela vida, induzindo a criação, ainda neste ano, do Conselho de Segurança 

Alimentar pelo presidente Itamar Franco” (SERPA, 2004, p. 38).   

Como pioneiro na introdução da temática da cidadania empresarial está o 

Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), primeira associação da América 

do Sul a reunir organizações de origem privada que financiam ou executam projetos 

sociais, ambientais e culturais de interesse público. O GIFE surgiu informalmente em 
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1989, a partir de um comitê de filantropia da Câmara Americana de Comércio de São 

Paulo e, em 1995, institui-se legalmente.  

A expansão e a diversificação das organizações continuaram com a introdução 

do setor empresarial, de maneira organizada, no terceiro setor. O envolvimento das 

empresas se deu através da intensificação de doações de recursos e do 

estabelecimento de parcerias com as ONGs, além da criação de suas próprias 

fundações e institutos empresarias, que passaram a implementar diretamente os 

programas e projetos. Esse movimento do setor empresarial é conhecido como 

“responsabilidade social”, no qual as empresas passaram a atuar pari passu com o 

terceiro setor ou criaram suas próprias entidades. Serpa (2000) salienta que:   

 

[...] o desenvolvimento da responsabilidade social [...] se deu em estrita 

consonância com a academia, que passou a criar seus “centros” dedicados 

ao estudo do terceiro setor. Um exemplo é o Centro de Estudos do Terceiro 

Setor da Fundação Getulio Vargas (FGV), criado em 1994. (SILVA C., 2010, 

p. 1.315)  
 

Por fim, destaco que no campo legislativo, a recente reforma do Código Civil, 

ocorrida em 2002, trouxe impacto à legislação do terceiro setor. O novo Código (Lei 

no 10.406/2002), além de estabelecer associações e fundações como formas jurídicas 

representativas do setor, excluiu das pessoas jurídicas de direito privado as 

sociedades civis sem fins econômicos, juridicamente reconhecidas pelo Código Civil 

de 1916. Às sociedades civis foi determinado um prazo para que optassem por uma 

dessas formas — fundações ou associações — de modo a dar continuidade aos seus 

propósitos (BRASIL, 2002). No entanto, essas pequenas reformas não substituem a 

importância de um estatuto que regulamente adequadamente o terceiro setor.   

Serpa (2004), ao concluir seu artigo, indica o tamanho do terceiro setor no 

mundo e no Brasil: 

 

[...] o terceiro setor movimenta hoje aproximadamente US$ 1,33 trilhão 

anualmente. Caso fosse um país seria a sexta economia do mundo [...]. No 

Brasil, o terceiro setor representa R$ 10,9 bilhões/ano e nosso país está entre 

os cinco primeiros países do mundo em número de voluntários. (SERPA, 

2004, p. 47)  

 

Além disso, a autora aponta “os desafios hoje postos”:  
 

[...] (1) a produção e disseminação de informações sobre o terceiro setor 

(objetivos, estratégias de ação, possibilidades de engajamento, etc.); (2) a 

melhoria da qualidade e eficiência da gestão de entidades, projetos e 

programas sociais; (3) a ampliação da estrutura de captação e garantia dos 

recursos necessários e a sustentabilidade das organizações da sociedade 
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civil de caráter público e (4) a criação de condições que sensibilizem e 

estimulem a participação voluntária da população. (SERPA, 2004, p. 46)  
 

Embora não concorde com o último item — “a criação de condições que 

sensibilizem e estimulem a participação voluntária” — por entender que o trabalho 

voluntário deve ser realizado por meio do engajamento e da responsabilização de 

todos para o alcance de uma sociedade mais justa e igualitária, faço minhas as 

palavras finais da autora: 

 

[...] ser não governamental e sem fins lucrativos não implica, claro, estar num 

outro mundo, alheio às influências do Estado e do mercado ou imune ao 

condicionamento social. O terceiro setor não é o reino dos anjos”. (SERPA, 

2004, p. 47)  
 

Observa-se que os autores citados até o momento convergem em pontos, 

como a necessidade de melhorias na gestão das entidades e na superação de 

dificuldades organizacionais que, sem dúvida alguma, contribuiriam para a melhor 

qualidade dos projetos desenvolvidos. No próximo item, aproximo-me do contexto 

desta pesquisa ao tratar das organizações não governamentais de educação em 

nosso país.   

 

 

1.3 As organizações não governamentais de educação no Brasil  

 

Em nosso país, o envolvimento das ONGs no campo da educação pode ser 

verificado a partir dos anos 60 e 70, quando um conjunto de pequenas organizações 

constituídas por:   

 

[...] grupos de pessoas oriundas dos setores das igrejas, dos partidos políticos 

e das universidades, organizam-se em entidades – associações civis sem fins 

lucrativos – para se dedicar ao trabalho social junto aos setores mais pobres 

da população. (OLIVEIRA; HADDAD, 2001, p. 75)   

 

As “novas organizações tinham como missão principal a reconstrução do tecido 

social que havia se rompido com a ditadura, a defesa dos direitos humanos e a 

educação popular” (OLIVEIRA; HADDAD, 2001, p. 76). Como o regime ditatorial havia 

fechado diversos canais de comunicação, alguns setores da população começaram a 

“organizar-se paralelamente na luta por seus direitos” (PEREZ, 2005, p. 30).   

A Igreja Católica foi um dos espaços mais importantes para os trabalhos de 

ação junto à população pobre e, nesse contexto, “os processos educativos baseavam-
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se na leitura dos textos bíblicos, adaptando-os à realidade do momento, sob a 

perspectiva da Teologia da Libertação”. Buscava-se ampliar a compreensão que a 

população pobre tinha das suas condições de vida e as temáticas variavam em razão 

das necessidades, “definidas pelos próprios grupos populares: saúde, moradia, 

analfabetismo [...] etc.” (OLIVEIRA; HADDAD, 2001, p. 77).  

As organizações atuavam em um “nível microssocial e o trabalho desenvolvido 

nessa época “não tinha visibilidade pública” (OLIVEIRA; HADDAD, 2001, p. 76). Os 

“processos educativos eram desligados dos processos educativos oficiais, ou seja, 

dos sistemas públicos de ensino”. Era o tempo em que as escolas “eram vistas como 

instâncias de manutenção e reforço das condições de vida da população empobrecida 

em sociedades capitalistas, como a brasileira” (OLIVEIRA; HADDAD, 2001, p. 76).   

No final da década de 70 e início da década de 80, verifica-se uma mudança 

no trabalho educativo desenvolvido por esse modelo de ONG. Dois fatores 

possibilitaram essa mudança, o primeiro deles foi o crescimento de trabalhos sociais 

no âmbito da sociedade civil. Esses novos espaços, agora independentes de sua 

influência original católica, eram os “movimentos de bairros”, “as associações de 

moradores”, “os movimentos de mulheres, o movimento negro, os movimentos 

autônomos de luta por moradia, terra e trabalho” (OLIVEIRA; HADDAD, 2001, p. 77). 

Esses movimentos atuavam não só no âmbito da organização e mobilização sociais, 

mas também no âmbito educativo.   

O segundo fator que influiu no trabalho educativo das ONGs foi: 

 

[...] a luta pela construção de um ensino público de qualidade para maioria da 

população [...]. Ler, escrever, contar, apropriar-se dos conhecimentos que 

estavam disponíveis para determinados grupos sociais eram demandas 

daqueles que não tinham acesso aos serviços de escolarização. (OLIVEIRA; 

HADDAD, 2001, p. 78)  

 

Nessa época, foram criados “programas de alfabetização de adultos, creches, 

escolas comunitárias”, todos desenvolvidos pelas ONGs ou com apoio delas. “Não 

estavam mais em vigência as teorias [...] que viam a escola como meramente a serviço 

das classes dominantes”. Tratava-se de fazer “com que a distribuição do 

conhecimento também fosse um ato político de melhoria das condições de vida”. 

(OLIVEIRA; HADDAD, 2001, p. 78)   

A partir da Constituição de 1988, “quando se consagrou a conquista de uma 

série de direitos inclusive no campo da educação”, verifica-se, no ”âmbito da 

sociedade civil que certas entidades vêm ganhando relevância no campo da 
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educação”. São entidades “filantrópicas ou de caráter assistencial, chamadas a 

colaborar com o Estado, deslocando parte da responsabilidade pelo sistema público 

escolar do plano das políticas públicas [...] para o plano das políticas compensatórias”. 

Dentro desse panorama que “as ONGs vêm sendo chamadas a colaborar: tanto na 

ação direta de serviços educacionais em que o Estado se retira ou não entra” como 

de maneira indireta, “na produção de materiais didáticos, capacitação de professores” 

etc. (OLIVEIRA; HADDAD, 2001, p. 80).  

Ghanem (2012) propõe uma classificação vis-à-vis ao trabalho realizado pelas 

ONGs de educação a partir das seguintes perspectivas: paliativa, inovadora, de 

mudança e de pressão política. O caráter paliativo se verifica quando a ONG mantém 

serviços escolares ou quando se constitui como estabelecimento escolar. Nessa linha, 

remedeia provisoriamente as lacunas do poder público na garantia do direito à 

educação em sua expressão escolar. Na perspectiva inovadora, a ONG questiona 

práticas ineficientes com experimentos alternativos à realidade que critica. Tais 

experimentos servem de inspiração a outros grupos e de fundamento para programas 

governamentais. Na perspectiva de mudança, a ONG atua para fazer convergir 

práticas orientadas pela lógica de inovação com outras orientadas pela lógica de 

reforma educacional. Por fim, na perspectiva da pressão política, distancia-se das 

práticas educacionais diretas e concentra-se na obtenção de recursos para as práticas 

mencionadas anteriormente.   

O caráter paliativo das ONGs incide propriamente nos deficits de cobertura dos 

serviços escolares públicos (uma vez que extensas áreas rurais ou de periferia não 

contam com quantidade suficiente de estabelecimentos) ou complementando e ou 

substituindo a ação do Estado. De acordo com Ghanem (2012), o trabalho das ONGs 

“pode acudir exemplarmente alguns casos, mas, sempre poucos, diante da larga 

escala de pessoas cujos direitos universais são desrespeitados” (GHANEM, 2012, p. 

56). O autor refere-se ao direito à educação, consagrado no artigo 205 da Constituição 

da República de 1988, que estabelece: 

 

[...] a educação, direito de todos, dever da família e do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988)  
 
Porém, o autor aponta para o fato de que, se as ONGs passaram por crescente 

aumento de importância e visibilidade, “houve também a sua valorização ingênua, 
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atribuindo-lhes responsabilidades e a realização de trabalhos que caberiam ao poder 

público” (GHANEM, 2012, p. 62).   

Patto (2007) se posiciona claramente contra algumas organizações não 

governamentais que desenvolvem programas educativos, que, segundo ela:  

 

[...] não concebem a educação como direito à formação intelectual [...] mas 

ensinam, em chave assistencialista e à guisa de ‘inclusão social’, passos de 

capoeira, noções de algum esporte, padaria e confeitaria, arremedos de 

artesanato, às vezes nos próprios prédios escolares. (PATTO, 2007, p. 244)  
 

A autora aponta que tais programas promovem formas de “inclusão marginal”, 

não raro, de natureza perversa. Tal natureza de muitos programas educativos 

oferecidos por ONGs vem do fato de que esses não correspondem aos “necessários 

padrões de qualidade que permitam a formação de identidades autônomas intelectual 

e eticamente” (KUENZER, 2002, p. 92).   

Kuenzer (2002) nomeia de inclusão excludente ou exclusão includente a 

promoção, por exemplo, de “cursos aligeirados de formação profissional, que 

supostamente melhorarão as condições de empregabilidade” (KUENZER, 2002, p. 

93). No entanto, quando adequadamente implementados, esses cursos “favorecem a 

democratização das oportunidades educacionais” (KUENZER, 2002, p. 93).  

No que ser refere às ONGs que oferecem cursos de ensino de línguas 

estrangeiras, mais especificamente de inglês, essas podem ser encontradas em 

alguns locais do Brasil. Na região Sudeste, por exemplo, a ONG Cidadão Pró-Mundo 

possui unidades em diversos bairros periféricos de São Paulo e do Rio de Janeiro. As 

aulas acontecem uma vez por semana, aos sábados ou domingos, e têm duração de 

duas horas e meia. Cada turma tem quatro professores que trabalham em rodízio e 

os alunos devem frequentar obrigatoriamente a rede pública de ensino. O Centro 

Britânico de Idiomas e a ONG Canto Cidadão também oferecem cursos gratuitos a 

pessoas com mais de 15 anos e com renda familiar de até quatro salários-mínimos na 

sede da ONG no município de São Paulo.   

No entanto, deve-se destacar que a obrigatoriedade do ensino de línguas 

estrangeiras está prevista na legislação vigente. A Lei de Diretrizes de Bases da 

Educação Nacional (LDB 9.394/96) no caput do artigo 26, estabelece:   
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[...] os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 

nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 

clientela. (BRASIL, 1996)   
  

Na alínea 5 do mesmo artigo, determina-se a obrigatoriedade de ensino de 

língua estrangeira:   

 

Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da 

quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja 

escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da 

instituição. (BRASIL, 1996)   

 

Assim, a atuação das ONGs que promovem o ensino-aprendizagem de inglês 

tem, de acordo com a classificação proposta por Ghanem (2012), caráter paliativo, 

complementando a oferta estatal. Quando adequadamente implementados, os cursos 

de inglês podem, de fato, favorecer a democratização das oportunidades 

educacionais. Caso contrário, promoverão uma inclusão exclusiva, inclusão precária 

e aparente, que não possibilita a “formação de identidades autônomas intelectual e 

eticamente” (KUENZER, 2002, p. 92).   

No capítulo a seguir, apresento os fundamentos teóricos deste trabalho, mais 

especificamente a teoria subjacente ao fracasso dos cursos de inglês — que se 

constitui discursiva e institucionalmente e conceitos-chave da teoria de Bakhtin e o 

Círculo relevantes para compreensão da análise empreendida neste estudo. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 
Fundamentação Teórica 
 

 

A partir de um quadro de natureza sócio-histórica, este capítulo tem por objetivo 

apresentar os dois eixos teóricos que norteiam esta pesquisa: (a) o conceito de 

fracasso escolar e (b) as concepções de linguagem, enunciado, alteridade, 

diálogo/dialogia, ideologia e discurso apresentados por Bakhtin e o Círculo. 

O materialismo histórico dialético é o pano de fundo das pesquisas de natureza 

sócio-histórica. Freitas (2002), ao analisar a produção de autores sócio-históricos 

como Vygotsky e Bakhtin,5 aponta que o trabalho desses teóricos, baseou-se na 

tentativa de “superar os reducionismos das concepções empiristas e idealistas” 

(FREITAS, 2002, p. 22) que norteavam pesquisas daquela época. Vygotsky (1896-

1934) procura construir “uma nova psicologia que deve refletir o indivíduo em sua 

totalidade, articulando dialeticamente os aspectos externos com os internos”, 

ponderando “a relação do sujeito com a sociedade à qual pertence” (Freitas, 2002, p. 

22). Considera os sujeitos como “históricos, datados, concretos” que, “ao produzirem 

e reproduzirem a realidade social, são ao mesmo tempo produzidos e reproduzidos 

por ela” (FREITAS, 2002, p. 22). Bakhtin (1895-1975), no campo da linguagem, 

propõe uma “perspectiva dialógica, o estudo da língua em sua natureza viva e 

articulada com o mundo social” (FREITAS, 2002, p. 22).  

Vygotsky e Bakhtin “estabelecem uma ruptura epistemológica” que “inaugura 

uma forma outra de fazer ciência” (FREITAS, 2005, p. 301). Essa ruptura: 

 
[...] em relação a um modelo positivo de ciências humanas consubstancia-se 
na perspectiva da historicidade, na quebra de paradigmas, na centralidade 
da linguagem e na interdisciplinaridade presente nas abordagens dos dois 
autores. (FREITAS, 2005, p. 301)  
 

Considerando que o quadro de natureza sócio-histórica orientou as escolhas 

teóricas realizadas, ressalto que os dois eixos foram construídos ao longo do 

desenvolvimento da pesquisa. A necessidade de estudar o fracasso escolar surgiu do 

contexto observado nas próprias organizações após a constatação da evasão nos 

                                            
5 Freitas (2005) aponta que Lev Semyonovich Vygotsky e Mikhail Mikhailovitch Bakhtin “nasceram em 
anos próximos” (1896 e 1895), “viveram num mesmo país — a Rússia — compartilhando a experiência 
dos anos revolucionários” e “experienciaram o mesmo contexto histórico, o mesmo ambiente teórico-
ideológico nos quais desenvolveram semelhantes visões do mundo e do homem” (Freitas, 2005, p. 
296).    
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cursos de inglês. Como a atuação das organizações se dá no campo educacional, a 

teoria desenvolvida sobre o fracasso escolar elucidará questões relativas à sua 

construção na Mundo Novo e na Global. 

Em seguida, detenho-me para discutir os conceitos da teoria bakhtiniana, tendo 

em vista que a linguagem está na base das pesquisas em Linguística Aplicada, área 

na qual este trabalho se insere. Parto, portanto, do conceito de linguagem e abordo 

outros conceitos-chave importantes para o entendimento da análise empreendida 

neste estudo. 

 

 

2.1 O fracasso escolar 

 

Neste item, foco em estudos de dois autores fundamentais para compreensão 

do tema. De Maria Helena Souza Patto, destaco principalmente A produção do 

fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia (2010), além de A família pobre e 

a escola pública: anotações sobre um desencontro (1992) e de Bernard Charlot, Da 

relação com o saber: elementos para uma teoria (2000). Eles são apresentados em 

ordem cronológica e, antes de discuti-los, destaco o estudo realizado por Zaia 

Brandão, Anna Maria Bianchini Baeta e Any Dutra Coelho da Rocha intitulado O 

estado da arte da pesquisa sobre evasão e repetência no ensino de 1o grau no Brasil 

(1983) que traz achados importantes e ainda atuais sobre o tema.  

Com esse percurso proponho, um encaminhamento que rastreia a memória do 

tema a partir dos anos 70 e 80. Segundo Amorim (2009), “todo objeto de discurso e 

de conhecimento é portador de memória, pois ao ser falado é, antes de mais nada, já 

falado por outros que vieram antes de mim” (AMORIM, 2009, p. 12). Verificar-se-á que 

muito do que é falado sobre o fracasso escolar atualmente já é falado desde os anos 

70 e 80. Os ecos do que já foi falado ressoam no presente, pois:  

 
[...] a palavra não é um objeto, mas um meio constantemente ativo, 
constantemente mutável [...]. Sua vida está na passagem de boca em boca, 
de um contexto para outro, de uma geração para outra. Nesse processo ela 
não perde o seu caminho [...]. (BAKHTIN, 2008, p. 232)  
 

Brandão, Baeta e Rocha (1983) fazem ampla revisão da literatura nacional e 

estrangeira sobre evasão e repetência no ensino de 1o grau. As autoras afirmam que 

“o estudo da evasão e repetência não pode desconhecer a forma como a escola 
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trabalha com a clientela dominante em nossas escolas públicas” (BRANDÃO; BAETA; 

ROCHA, 1983, p. 38). Destacam que, em nosso país, a pesquisa educacional 

privilegiou, por muito tempo, “um enfoque psico-pedagógico no estudo do aluno, 

professor e ensino” não permitindo que se progredisse muito no sentido de uma visão 

mais contextualizada das questões da escola, de forma a possibilitar o conhecimento 

da totalidade do processo que se desenvolvia em nosso sistema escolar” (BRANDÃO; 

BAETA; ROCHA, 1983, p. 39). 

De acordo com as autoras, ao enfoque psico-pedagógico sucedeu-se outro, 

“não menos parcial, que começou a ganhar corpo dentro da pesquisa educacional a 

partir da década de 70” (BRANDÃO; BAETA; ROCHA, 1983, p. 39). Trata-se da 

perspectiva inspirada na obra A reprodução (1970), de Bourdieu e Passeron. O 

problema dessa perspectiva começa quando: 

 
[...] se fixa unilateralmente o aspecto do “papel desempenhado pela escola 
na reprodução das desigualdades sociais” “descaracterizando (e 
desacreditando) totalmente outras forças e funções presentes — ainda que 
potencialmente — no sistema escolar. (BRANDÃO; BAETA; ROCHA, 1983, 
p. 39) 
 

As autoras sinalizam no texto o surgimento de um novo prisma de análise “que 

somente desponta no horizonte” e que  

 
[...] incorpora o contexto sócio-econômico e político de forma menos fatalista 
e que procura descobrir dentro da escola o que lhe é específico, sem 
descuidar do indivíduo nem do social, repensando a categoria “totalidade” na 
análise da prática escolar. (BRANDÃO; BAETA; ROCHA, 1983, p. 39) 

 
Nos anos 80, esse novo prisma, que não descuida do indivíduo nem do social, 

era “uma inovação” bem como ainda eram muito requentes os “álibis” desnutrição, 

pobreza e “incapacidade da clientela”” (BRANDÃO; BAETA; ROCHA, 1983, p. 39). 

As pesquisas examinadas por Brandão, Baeta, e Rocha (1983) foram 

agrupadas em seis temas: aspectos relativos aos alunos, ao professor, às práticas 

pedagógicas e às institucionais, aos efeitos dos mecanismos de exclusão e seleção 

da escola e, por último, à subnutrição e aprendizagem. 

Apresento a seguir esses seis itens, procurando trazer os resultados de 

pesquisas selecionadas pelas autoras que dialogam com pesquisas mais recentes, a 

partir de 2000, cujos resultados assemelham-se àqueles selecionados por Brandão, 

Baeta e Rocha (1983). 
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Com relação ao primeiro item, Brandão, Baeta e Rocha (1983) mencionam 

Gatti (1981) que, em seu trabalho, desmistifica as deficiências biológicas e físicas dos 

alunos como causas de reprovação, já que não foram encontradas “na investigação 

das condições físicas e psicológicas, variáveis que isoladamente pudessem responder 

seguramente pelo fenômeno em questão” (GATTI, 1981 apud BRANDÃO; BAETA; 

ROCHA, 1983, p. 46). 

No que se refere ao segundo item, o professor, as autoras citam a pesquisa de 

Brandão (1980) que apontou para “um conjunto de estereótipos e preconceitos em 

relação aos alunos por parte do corpo docente, sobretudo em relação aos mais 

‘carentes’”. As autoras acrescentam “foi notada, ainda, uma preocupação em 

patologizar os alunos” e “as famílias também são encaradas de forma depreciativa” 

(BRANDÃO, 1980 apud BRANDÃO; BAETA; ROCHA, 1983, p. 47). 

Em estudo recente realizado por Mattos (2005), o panorama não é muito 

diferente daquele observado por Brandão em 1980. As professoras projetam a culpa 

do fracasso sobre os alunos “sobre seu nível de inteligência ou suas características 

de personalidade, traçando um perfil desumanizante e preconceituoso que comprove 

a impossibilidade de seu desenvolvimento cognitivo” (MATTOS, 2005, p. 226). Essa 

autora afirma que: 

 
[...] a atribuição do fraco desempenho escolar a causas psicológicas assume 
características de uma profecia autorrealizável6, cujo fundamento se 
encontra, por vezes, até mesmo em fatores de caráter genético. (MATTOS, 
2005, p. 226) 
 

A novidade nos dias de hoje, diferentemente dos anos 80, encontra-se na 

medicalização do fracasso que “não apenas isenta a professora de culpa, mas 

também serve como elemento desmobilizador do aluno e da aluna, em seu processo 

de aprendizagem” (MATTOS, 2005, p. 226). 

O terceiro item diz respeito aos aspectos institucionais. De acordo com as 

autoras, há aspectos institucionais “que funcionam ao mesmo tempo como 

mecanismo de discriminação” (BRANDÃO; BAETA; ROCHA, 1983, p. 48) e, por isso, 

                                            
6 Britto e Lomonaco (1983) destacam que o conceito de profecia autorrealizável ou autorrealizadora 
não é novo em psicologia. “Allport [1950, apud Britto e Lomonaco, 1983, p. 60] já salientava que a 
expectativa de uma pessoa a respeito do comportamento de outra pode contribuir para que essa última 
se comporte de acordo com o que se espera dela”. Em 1963, Clark aponta “que crianças em guetos 
americanos eram frequentemente vítimas da profecia autorrealizadora de seus professores, uma vez 
que esses acreditavam que as crianças não podiam aprender” (CLARK, 1963 apud BRANDÃO; BAETA; 
ROCHA, 1983, p. 60). 
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citam a pesquisa de Rasche (1979) que afirma “a instituição não trabalha para mas 

contra a criança” (RASCHE, 1979 apud BRANDÃO; BAETA; ROCHA, 1983, p. 49). 

Castro e Sanguinety (1980) revelam que “a dicotomia escola pública X escola 

particular revela importantes diferenças estruturais no sistema de ensino latino-

americano” (CASTRO; SANGUINETY 1980 apud BRANDÃO; BAETA; ROCHA, 1983, 

p. 48). 

Demo (2007), ao tratar desses dois universos afirma: 

 
Pode-se dizer que a escola particular é menos farsante, por algumas razões. 
Tem dono e é gerida de acordo com o mercado que impõe concorrência por 
vezes drástica; exige desempenho dos professores e os avalia 
constantemente; recebe forte pressão dos pais [...] mantém condições 
melhores de trabalho e oferece apoios aos docentes. (DEMO, 2007, p. 203) 
 

Com relação às práticas pedagógicas, segundo as autoras, “o que a escola 

oferece em termos de melhores condições de funcionamento” [...] “melhora o 

rendimento dos grupos de nível sócio-econômico baixo” (BRANDÃO; BAETA; 

ROCHA, 1983, p. 50). Outro fator contribui de forma positiva para o melhor 

rendimento: “a presença de livros e cadernos como foi verificado na pesquisa ECIEL 

— Estudos Conjuntos de Integração Econômica da América Latina” (BRANDÃO; 

BAETA; ROCHA, 1983, p. 50).  

Em estudo atual realizado no Brasil, Carnoy (2009) observa que “além dos 

discentes perderem muito tempo na tarefa de copiar instruções da lousa”, há poucos 

materiais disponíveis para realização de atividades individuais em sala de aula. Além 

disso, o conteúdo das atividades das aulas brasileiras é “menos exigente em termos 

de habilidades cognitivas” (CARNOY, 2009, p. 179) em comparação com outros 

países da América Latina. 

O quinto item refere-se aos mecanismos de seleção e exclusão e chamo a 

atenção para dois estudos. O primeiro, de Dias (1979) sinaliza que “a forma como se 

processa a absorção do aluno pelo sistema educacional é o principal mecanismo de 

seleção e exclusão” (DIAS, 1979 apud BRANDÃO; BAETA; ROCHA, 1983, p. 50); o 

segundo, de Noronha (1977) que afirma que “as escolas possuem recursos 

proporcionais às condições dos alunos que as frequentam” (NORONHA, 1977 apud 

BRANDÃO; BAETA; ROCHA, 1983, p. 50). 

As autoras acrescentam que “o fenômeno da evasão e repetência longe está 

de ser fruto de características individuais dos alunos e suas famílias. Ao contrário, 

refletem a forma como a escola recebe e exerce ação sobre os membros” dos 
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“diferentes segmentos da sociedade” (BRANDÃO; BAETA; ROCHA, 1983, p. 51). E 

na mesma linha afirmam: 

[...] se existem fatores pedagógicos inadequados, estes estão incidindo sobre 
determinadas camadas sociais e estão determinando o tipo de mediação que 
a escola está realizando entre os indivíduos e seu destino social. (BRANDÃO; 
BAETA; ROCHA, 1983, p. 51) 
 

A meu ver, os mecanismos de seleção e exclusão podem ser entendidos como 

aspectos institucionais. Ou seja, a forma pela qual a escola — no caso deste estudo 

duas organizações não governamentais — recebe e exerce ação sobre seus membros 

relaciona-se às decisões tomadas pela instituição. Em outras palavras, as decisões 

institucionais afetam a inclusão ou exclusão dos alunos. 

O sexto e último aspecto diz respeito à relação entre a subnutrição e o 

desempenho escolar. As autoras advertem que “essa noção aparece não só na 

literatura, mas foi incorporada de uma maneira geral por todos, mesmo aqueles que 

não atuam direta ou indiretamente na escola” (BRANDÃO; BAETA; ROCHA, 1983, p. 

52). Uma das pesquisas mencionadas nesse item é a de Leite (1977) com crianças 

pré-escolares, que após quatro meses de tratamento adequado, “recebendo 

alimentação e cuidados” desabrocharam rapidamente, o que fez com que Leite 

concluísse “imensas seriam as suas possibilidades” se, a par disso, fossem treinadas 

“para melhorar também seu desempenho motor e sua discriminação perceptual” 

(LEITE, 1977 apud BRANDÃO; BAETA; ROCHA, 1983, p. 53). 

As autoras também realizaram uma revisão de pesquisas internacionais, do 

Banco Mundial e do IDCR (International Development Research Center) do Canadá e 

verificaram grande convergência. Os aspectos mais relevantes são os seguintes: (a) 

a inadequação da escola pública à sua clientela, “principalmente pela distância entre 

o universo cultural da escola e a cultura de procedência da maioria dos alunos”; (b) a 

expectativa do professor no desempenho do aluno — a chamada profecia 

autorrealizável “que leva o professor a prever com antecedência o fracasso dos 

alunos”; e (c) a qualificação do professor, “que está intimamente ligada à questão 

cultural entre a escola e os alunos” (BRANDÃO; BAETA; ROCHA, 1983, p. 54). 

Ademais, as autoras chamam a atenção para um aspecto relativo à análise da 

prática dos professores nas pesquisas examinadas. Segundo elas, deveria ser 

realizada “numa postura mais qualitativa, em geral, informada por uma visão mais 

crítica” e que “tenta identificar atitudes e desempenho” que “possam exercer uma ação 
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pedagógica discriminatória em relação aos alunos das camadas populares” 

(BRANDÃO; BAETA; ROCHA, 1983, p. 54). Para as autoras: 

[...] o que existe em termos de condições concretas de desempenho 
profissional para o professor ao invés de atuar no sentido de superação dos 
desafios [...] pode estar, na melhor das hipóteses, conservando as práticas 
que os geram. (BRANDÃO; BAETA; ROCHA, 1983, p. 54) 
 

As autoras concluem que:  

[...] a contribuição da escola para o fracasso das crianças pobres já foi 
amplamente demonstrada, [...] mas permanece um vazio em termos de 
pesquisas que contribuam para elucidar a forma de adequar desde as 
práticas pedagógicas até os princípios que sirvam para orientar uma política 
educacional que queira priorizar a educação destas crianças. (BRANDÃO; 
BAETA; ROCHA, 1983, p. 55) 
 

Verifica-se, portanto, que muitos aspectos observados por Brandão, Baeta e 

Rocha em 1983 nas pesquisas realizadas nos anos 70 e 80 ainda estão presentes 

nas pesquisas realizadas a partir de 2000. Posiciono-me de acordo com as autoras 

principalmente sobre dois pontos: a necessidade de olhar ao mesmo tempo os alunos 

e o contexto social mais amplo nas pesquisas em educação e a necessidade de 

descartar os álibis — como a pobreza e a “incapacidade da clientela” (BRANDÃO; 

BAETA; ROCHA, 1983, p. 39) — que em nada contribuem para orientar projetos 

educacionais que queiram priorizar a educação das crianças e adolescentes de baixa 

renda. Observa-se que o estudo dessas autoras ainda é muito atual e, em muitos 

aspectos, ainda reflete a situação das crianças e adolescentes de baixa renda no 

contexto escolar. 

No próximo item, passo à apresentação das obras A produção do fracasso 

escolar: histórias de submissão e rebeldia (2010) e A família pobre e a escola pública: 

anotações sobre um desencontro (1992), ambas de Maria Helena Souza Patto. De 

grande destaque no campo da educação, A produção do fracasso escolar: histórias 

de submissão e rebeldia (2010), foi publicado pela primeira vez em 1990 e segue 

sendo referência para pesquisadores em educação.  

 

 

2.1.1 A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia 

 

Carvalho (2011) explica a longevidade e fecundidade da obra A produção do 

fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia de Maria Helena Souza Patto, em 

primeiro lugar, em razão do seu “potencial elucidativo”, que apresenta “um quadro 
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significativo e complexo do cotidiano de uma instituição escolar e dos agentes nela 

envolvidos” (CARVALHO, 2011, p. 569). Em segundo lugar, em sua pesquisa, “a 

peculiaridade do cotidiano de uma instituição não se desliga dos condicionantes 

históricos de natureza política e social” (CARVALHO, 2011, p. 569). De acordo com 

Carvalho (2011), a autora “se recusa em isolar as raízes escolares do “fracasso” de 

seus condicionantes históricos e sociais ao perscrutar as práticas escolares — 

discursivas e não discursivas — de professores, coordenadores e diretores ao analisar 

a produção do fracasso a partir de uma visão de mundo que informa e legitima tais 

práticas” (CARVALHO, 2011, p. 571). 

Para Patto (1992), “a história das explicações do chamado “fracasso escolar” 

das crianças das classes populares é feita de uma sequência de ideias” (PATTO, 

1992, p. 108). Para reconstituí-la e entender “o modo de pensar as coisas referentes 

à escolaridade vigente”, “precisamos entender o modo dominante de pensá-las que 

se instituiu em países do Leste Europeu e da América do Norte durante o século XIX” 

(PATTO, 2010, p. 29).  

Esse olhar para o Leste Europeu e a América do Norte do século XIX se faz 

necessário na medida em que os primeiros pesquisadores do nosso país “que 

imprimiram um rumo duradouro ao pensamento educacional brasileiro o fizeram 

baseados numa visão de mundo que se consolidou nesse tempo e nesse espaço”. A 

autora procura, inicialmente, reunir informações que possibilitem “vislumbrar a filiação 

histórica das ideias [...] sobre a pobreza e seus reveses, entre os quais se inclui a 

dificuldade de escolarizar-se” (PATTO, 2010, p. 30).  

A autora estabelece três fases: a primeira marcada por explicações de cunho 

racista e médico; a segunda, por explicações de natureza biopsicológica e a terceira, 

e última, pela chamada “teoria da carência cultural” que se tornou, logo depois, 

conhecida como “teoria da diferença cultural”. A autora ressalta que: 

 
[...] todas essas versões, sob certos aspectos muito diferentes umas das 
outras, têm em comum o fato de situarem as causas das dificuldades 
escolares nos alunos e em suas famílias [...] não levando em conta as 
relações de produção e as questões de poder e da ideologia. (PATTO, 1992, 
p. 109) 
 

Inicio apresentando a primeira fase, que envolve as explicações de cunho 

racista e médico utilizadas para explicar o fracasso escolar dos alunos de baixa renda. 

A divulgação “mais intensa das ideias racistas dá-se a partir dos primeiros anos do 
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século XIX e seu prestígio atinge o ponto mais alto aproximadamente entre 1850 e a 

década de 1930” (PATTO, 2010, p. 53).  

Cabanis (1757-1808), médico e filósofo francês, é considerado o mais influente 

desses ideólogos. Para Cabanis “a origem da espécie humana é múltipla, existem 

raças anatômica e fisiologicamente distintas e por isso mesmo psiquicamente 

desiguais” (apud PATTO, 2010, p. 54).  

Gobinou (1866-1882) é outro intelectual que marcou época. O conde de 

Goubinou era francês e escreveu o Ensaio sobre a desigualdade das raças humanas 

(1884). Na função de diplomata, morou no Brasil e “mantinha relações cordiais e 

intelectuais com Dom Pedro II”. Para ele, “a raça superior é a ariana, da qual o ramo 

ilustre é dos teutos — a que pertencia naturalmente a nobreza francesa — enquanto 

os servos seriam da raça galo-romana” (PATTO, 2010, p. 56). 

A publicação da Origem das espécies (1859) de Charles Darwin não mudou o 

rumo das ideias dominantes a respeito das diferenças entre grupos humanos. 

Segundo Patto (2010), ocorreu exatamente o contrário: “as teorias racistas 

encontraram na teoria evolucionista elementos para sua reafirmação”. A teoria de 

Darwin “foi assimilada e transformada [...] na formulação do darwinismo social e 

colocada a serviço da justificação da reconstrução da hierarquia social” (PATTO, 

2010, p. 57).  

A segunda fase é dominada por explicações de natureza biopsicológica, na 

qual “se verifica nos meios universitários de países capitalistas europeus e norte-

americanos uma verdadeira cruzada em busca de instrumentos de medida das 

diferenças individuais” (PATTO, 2010, p. 67). Nas palavras da autora:  

 
[...] durante e após a primeira guerra vários países engajam-se em uma nova 
epopeia: a identificação dos super e dos subdotados na população infantil, de 
modo a lhes oferecer condizente educação escolar [...]. Desde então, os 
testes psicológicos ingressaram nas escolas e passaram a fazer parte de seu 
cotidiano nos países capitalistas centrais. É a partir desta época que, nos 
países dependentes, educadores mais progressistas sofrem forte influência 
do que se passa nos meios educacionais da Europa e da América do Norte e 
começam a lutar pela introdução da psicometria e da pedagogia nova em 
seus países. (PATTO, 2010, p. 67) 
 

E, ela continua explicando que: 

 
[...] a psicometria gozou de grande prestígio a partir da segunda metade do 
século passado e um dos ramos mais desenvolvidos da Psicologia — a 
Psicologia Diferencial — afirmou, até o início dos anos cinquenta do século 
XX, a superioridade intelectual inata dos brancos sobre os não brancos, do 
civilizado sobre o primitivo, do rico sobre o pobre. (PATTO, 1992, p. 110) 
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Durante “os trinta primeiros anos do século XX” (PATTO, 2010, p. 68) “seria a 

vez dos testes de personalidade; investidos de poder científico, eles designariam os 

“normais” e “anormais”, os “ajustados” e “desajustados”” (PATTO, 1992, p. 110). De 

acordo com a autora: 

 
[...] a incorporação de alguns conceitos psicanalíticos veio mudar não só a 
visão dominante de doença mental como as concepções correntes sobre as 
causas das dificuldades de aprendizagem. A consideração da influência 
ambiental sobre o desenvolvimento da personalidade nos primeiros anos de 
vida e a importância atribuída à dimensão afetivo-emocional na determinação 
do comportamento e seus desvios provocou uma mudança terminológica no 
discurso da psicologia educacional: de anormal, a criança que apresentava 
problemas de ajustamento ou de aprendizagem escolar passou a ser 
designada como criança problema. As publicações que têm no título esta 
expressão são típicas dos anos trinta e operam mudanças na concepção das 
causas das dificuldades de aprendizagem escolar: se antes elas são 
decifradas com instrumentos de uma medicina e de uma psicologia que falam 
em anormalidades genéticas e orgânicas, agora o são com instrumentos 
conceituais da psicologia clínica de inspiração psicanalítica, que buscam no 
ambiente sócio-familiar as causas dos desajustes infantis. (PATTO, 2010, p. 
68) 
  

Patto (2010) acrescenta que, “nesta época, o peso atribuído à hereditariedade 

e à raça na determinação do comportamento já havia diminuído” (PATTO, 2010, p. 

70). 

Inicia-se então a terceira fase, informada pela “teoria da carência cultural”, que 

logo depois se tornou conhecida como “teoria da diferença cultural”. Patto (2010) 

sinaliza: 

 
[...] diante da recorrência de dados que apontavam os negros e os 
trabalhadores pobres como os detentores dos resultados sistematicamente 
mais baixos nos testes psicológicos, a explicação começa a deixar de ser 
racial — no sentido biológico do termo — para ser cultural. (PATTO, 2010, p. 
70) 
 

Sobre como a teoria da carência cultural tornou-se conhecida momo teoria da 

diferença cultural a autora explicita que a primeira atingiu seu auge “nos anos 

sessenta” (PATTO, 2010, p. 70), “nos termos em que foi gerada nos EUA”, “no calor 

dos movimentos reivindicatórios de negros e latino-americanos e como resposta oficial 

à questão — por que essas pessoas não alcançam os melhores lugares na sociedade 

norte-americana?” (PATTO, 1992, p. 108). Pouco depois, a teoria da carência tornou-

se, pela influência de antropólogos funcionalistas, a teoria da diferença cultural, 

segundo a qual essas pessoas fariam parte de uma subcultura muito diferente da 

cultura de “classe média”. Em outras palavras: 
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[...] as crianças das chamadas minorias raciais não se sairiam bem na escola 
porque seu ambiente familiar e vicinal impediria ou dificultaria o 
desenvolvimento de habilidades e capacidades necessárias a um bom 
desempenho escolar. (PATTO, 1992, p. 109) 
 

É interessante observar que ecos dessas versões aqui apresentadas são 

encontrados nas falas das entrevistas dos participantes — coordenadores e 

professores — desta pesquisa. Em outras palavras, as visões relativas às crianças e 

adolescentes de baixa renda apresentadas na obra de Maria Helena Souza Patto 

ressoam nas falas dos participantes, apesar de terem sido concebidas em outros 

tempos. 

Por fim e não menos importante, Patto (2010) salienta que todas as versões 

apresentadas situam “as causas das dificuldades escolares nos alunos e em suas 

famílias” (PATTO, 1992, p. 109) e afirma que entre as crianças das classes populares: 

 
[...] há uma parcela que precisaria de um bom atendimento especializado fora 
da escola, como acontece com tantas crianças mais ricas que recebem apoio 
médico, psicológico ou fonoaudiológico quando necessitam. No entanto, as 
atitudes tomadas dentro da escola podem aprofundar e cronificar as 
dificuldades vividas por uma criança. (PATTO, 1992, p. 110) 

 

Segundo a autora, há “dados suficientes para afirmar que o número de crianças 

portadoras de problemas físicos ou psíquicos” é “menor do que o número de 

repetências” (PATTO, 1992, p. 110).  

Interessante observar que Maria Helena Souza Patto, além de buscar a filiação 

histórica das ideias que tratam das dificuldades escolares das crianças de baixa 

renda, busca explicações na escola para essas dificuldades. Patto (2010) procura 

reconstituir a trama construída na escola que leva ao fracasso.  

No caso deste trabalho, o conceito de “fracasso” é utilizado para explicar o 

fracasso dos cursos de inglês nas ONGs. Como se verá adiante, considero que os 

cursos de inglês oferecidos nas organizações que atuam na área educacional 

fracassam e, assim como a autora de A produção do fracasso escolar: histórias de 

submissão e rebeldia, aponto que a sua construção se dá no âmbito do espaço 

educacional, nos discursos e nos atos institucionais que excluem, muito mais que 

incluem, e seguem em uma direção muito mais desfavorável do que favorável ao 

aluno. 

No próximo item, examino outra obra que também é referência na área de 

educação, de autoria do pesquisador francês Bernard Charlot. 
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2.1.2 Da relação com o saber: elementos para uma teoria 

 

Outro estudo sobre o fracasso escolar, Da relação com o saber: elementos para 

uma teoria, de Bernard Charlot, merece destaque por trazer considerações 

importantes sobre o tema. Para o autor, não existe o chamado fracasso escolar, “o 

que existe são alunos fracassados, situações de fracasso, histórias escolares que 

terminam mal” (CHARLOT, 2000, p. 16). O autor acrescenta: “Esses alunos, essas 

situações, essas histórias é que devem ser analisados, e não algum objeto misterioso, 

ou algum vírus resistente chamado ‘fracasso escolar’” (CHARLOT, 2000, p. 16).  

Segundo o autor, o “fracasso escolar” designa “as situações nas quais os 

alunos se encontram em um momento de sua história escolar, as atividades e 

condutas desses alunos, seus discursos”. O fracasso escolar deve ser estudado então 

““de dentro”, como experiência do fracasso escolar” (CHARLOT, 2000, p. 18). 

Charlot (2000) afirma que “a origem social não é a causa do fracasso escolar” 

(CHARLOT, 2000, p. 16) e acrescenta que “o que podemos constatar é que certos 

alunos fracassam nos aprendizados e pertencem frequentemente a famílias 

populares” (CHARLOT, 2000, p. 25). Entretanto:  

 
[...] uma criança não é apenas “filho de” ou (“filha de”). Ela mesma ocupa uma 
certa posição na sociedade. Essa posição tem a ver com a dos pais, mas não 
se reduz a ela e depende também do conjunto das relações que a criança 
mantém com adultos e outros jovens. A posição da criança se constrói ao 
longo de sua história e é singular. (CHARLOT, 2000, p. 21)  

 

Para Charlot (2000), explicar o fracasso escolar requer a análise “das 

condições de apropriação de um saber”, portanto, para examiná-lo, devemos levar em 

consideração: (1) “o fato de que ele “tem alguma coisa a ver” com a posição social da 

família — sem por isso reduzir essa posição a um lugar em uma nomenclatura 

socioprofissional”; (2) “a singularidade e a história dos indivíduos”; (3) “o significado 

que ele conferem à sua posição (bem como à sua história, às situações que vivem e 

à sua própria singularidade)”; (4) “sua atividade efetiva, suas práticas”; e (5) “a 

especificidade dessa atividade, que se desenrola (ou não) no campo do saber” 

(CHARLOT, 2000, p. 23).  

 

Interessante observar que o autor enfatiza que explicar o fracasso implica na 

“análise das condições de apropriação de um saber” (CHARLOT, 2000, p. 23), ou seja, 

as condições oferecidas aos alunos para que se apropriem (ou não) de determinado 
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saber. Entendo que determinadas condições oferecidas aos alunos, como condições 

materiais que dizem respeito ao espaço físico onde ocorrem as aulas, o horário em 

que ocorrem as aulas e a disponibilidade (ou não) de materiais para consulta 

interferem no ensino-aprendizagem.  

Com relação ao quarto item apresentado acima, Charlot (2000) acrescenta que 

“o sucesso da escola não é questão de capital, mas de trabalho; mais exatamente: 

atividades, práticas” (CHARLOT, 2000, p. 22). Mais adiante o autor prossegue nesse 

ponto e afirma que uma atividade depende “das regras que regem essa atividade; se 

essas regras não são respeitadas, a atividade não alcança sua meta, é ineficaz” 

(CHARLOT, 2000, p. 23).  

Tendo em vista as proposições acima, o autor deixa clara sua opção por situar 

o fracasso a partir de uma visão que parte de dentro da escola e das histórias 

escolares. Charlot (2000) rejeita posições que estigmatizam o aluno de pronto; na 

verdade, ele rejeita a ideia de que a origem do aluno produz o fracasso. Para ele “a 

origem social não é a causa do fracasso” e “os alunos em situação de fracasso não 

são deficientes socioculturais” (CHARLOT, 2000, p. 25).  

Para o autor, existem diversas formas da teoria da deficiência sociocultural, que 

também é abordada por Patto (1992) que a denomina diferença cultural. Conforme 

sinalizado anteriormente, a teoria da carência tornou-se, pela influência de 

antropólogos funcionalistas, teoria da diferença cultural, segundo a qual as pessoas 

de classes sociais populares fariam parte de uma subcultura muito diferente da cultura 

de classe média.  

Charlot (2000) afirma que há três formas ou três modos diferentes da teoria da 

deficiência:  

 
(1) a deficiência é o que falta para as crianças terem sucesso na escola; (2) 
é a desvantagem dos alunos cuja cultura familiar não está conforme com a 
que o sucesso escolar supõe e (3) é uma desvantagem gerada pela própria 
instituição escolar, em sua maneira de tratar as crianças das famílias 
populares (currículos, programas, expectativas dos docentes...). (CHARLOT, 
2000, p. 26)  
 

O autor explica que “a segunda e terceira formas raciocinam em termos de 

relações (entre a cultura familiar e a cultura escolar, entre o aluno e a instituição)”. Já 

“a primeira forma, ao contrário, vê na deficiência não mais uma relação mas, sim, uma 

falta imputável ao próprio aluno: este tem deficiências, lacunas, carências”. Tal falta 
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“é pensada como uma característica do aluno: ele é um deficiente sociocultural” 

(CHARLOT, 2000, p. 26).  

Em seguida, o autor aponta que para entender a deficiência é interessante 

analisar a noção de handicap, que, no vocabulário hípico designa igualar as chances 

numa corrida. Para tanto, “impõe-se um handicap para um cavalo sabiamente mais 

rápido, isto é, uma desvantagem (sob a forma de pesos ou distância suplementar)”. A 

“noção de handicap pode ser incorporada sem problema às sociologias da reprodução 

e sua interpretação em termos de origens”, mas o interessante é “o modo de pensar 

a desvantagem e sua compensação” (CHARLOT, 2000, p. 26). Charlot (2000) 

esclarece: 

 
O handicap torna-se a deficiência da qual padece uma pessoa que, por isso 
mesmo, encontra-se em posição de inferioridade: doravante, o mais fraco é 
que é desfavorecido, e não o mais forte; além disso, ninguém quis essa 
deficiência, somente fica constatado. (CHARLOT, 2000, p. 27) 
 

Dizer que “um aluno é deficiente sociocultural é não só pensá-lo como objeto, 

mas também pensar esse objeto pelo que lhe falta: suas “lacunas”, suas “carências””. 

Observa-se, desse modo, que esse “aniquilamento” do indivíduo, que é pensado e 

tratado com base naquilo que supostamente lhe falta, transforma-o em um ser 

ausente, um ser sem sonhos, planos para o futuro, sem uma história de vida única e 

singular (CHARLOT, 2000, p. 27). 

O autor conclui que há: 

 
[...] alunos em situação de fracasso, alunos que não conseguem aprender o 
que se quer que eles aprendam, que não constroem certos conhecimentos 
ou competências, que naufragam e reagem com condutas de retração, 
desordem e agressão, enfim, histórias escolares mal sucedidas. São essas 
histórias denominadas pelos educadores e pela mídia de fracasso que devem 
ser estudadas. (CHARLOT, 2000, p. 16)  
 

Sua crítica é com relação à utilização constante do termo “fracasso escolar” 

como chave hermenêutica para o que está ocorrendo nas escolas e também sinalizar 

questões profissionais, políticas e socioeconômicas. Charlot (2000) sinaliza para 

necessidade de ouvir os profissionais e as pessoas envolvidas com a instituição 

escolar. Os estudos devem ser conduzidos “de dentro” concentrando-se nas histórias, 

nas “atividades”, nas “condutas” e nos “discursos” (CHARLOT, 2000, p. 17).  

No caso deste estudo, a observação do fracasso partiu “de dentro” das 

organizações. O fracasso foi constatado, de um lado, a partir da análise das propostas 

e objetivos das organizações e, de outro, por meio da visão partilhada pelos 
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coordenadores e pelos professores e de aspectos institucionais que contribuem para 

evasão.  

A evasão pode ser considerada a ponta do iceberg, a evidência externa do 

fracasso que procuro contar “de dentro” das organizações, colocando em evidência a 

trama discursiva que compõe o fracasso. Trama essa construída pelos próprios 

atores: profissionais e pessoas envolvidas com as organizações. Como já afirmado, o 

fracasso é visto como “um processo psicossocial complexo” construído por “todos os 

envolvidos no processo educativo” (PATTO, 2010, p. 24).  

Por fim, antes de passar ao próximo item deste capítulo, chamo a atenção para 

a obra de Angelucci; Kalmus; Paparelli e Patto (2004), autoras que como Brandão, 

Baeta e Rocha (1983) investigaram trabalhos relacionados ao fracasso escolar.  

No caso de Angelucci; Kalmus; Paparelli e Patto (2004), os trabalhos 

investigados dizem respeito a teses e dissertações defendidas entre 1991 e 2002 na 

Faculdade de Educação e no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. 

As autoras avaliaram 71 obras que revelaram “vertentes que compreendem o fracasso 

escolar das seguintes formas”: (1) “como problema essencialmente psíquico”; (2) 

“como problema meramente técnico”; (3) “como questão institucional”; e (4) “como 

questão fundamentalmente política”. As autoras afirmam que as duas primeiras 

vertentes “não fazem o conhecimento avançar” e não caminham por “meio da 

superação de concepções examinadas em suas raízes epistemológicas e ético-

políticas” (ANGELUCCI; KALMUS; PAPARELLI; PATTO, 2004, p. 63).  

Para as autoras fica claro, de modo geral, que “as produções sobre o fracasso 

escolar avançam”. De minha parte, abraço as posições das autoras ao criticarem as 

teses de que as “crianças das classes populares são carentes de cultura ou possuem 

deficiências cognitivas e emocionais” e “na ideia de escola como entidade abstrata” 

(ANGELUCCI; KALMUS; PAPARELLI; PATTO, 2004, p. 63).  

No mais, destaco que este trabalho enfoca adolescentes que frequentam a 

escola pública no período da manhã e as organizações não governamentais no 

período da tarde. Trata-se do mesmo público só que em outro espaço; esse outro 

espaço, ainda bem pouco pesquisado no âmbito da Linguística Aplicada, é que busco 

contextualizar e historicizar. 

No item a seguir, apresento conceitos da teoria bakhtiniana imprescindíveis 

para este trabalho, tendo em vista que a linguagem está na base das pesquisas em 

Linguística Aplicada, área na qual este trabalho se insere. Parto do conceito de 
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linguagem e abordo outros conceitos-chave para o entendimento da análise 

empreendida neste estudo. 

 

 
2.2 Linguagem e outros conceitos-chave 

 

O fracasso se constitui discursiva e institucionalmente. O fracasso anuncia-se 

nos discursos dos coordenadores e professores dos cursos e nos atos institucionais, 

que, a partir da teoria bakhtiniana, são considerados ideológicos.  

Apresento neste item os conceitos de linguagem, enunciado, alteridade, 

diálogo/dialogia, ideologia e discurso a partir da teoria de Bakhtin e o Círculo. 

Brait e Campos (2009) destacam que compreender o pensamento bakhtiniano 

implica uma longa viagem que começa na Rússia czarista do final do século XIX e 

começo do século XX. Significa:  

 
[...] percorrer um caminho que envolve não apenas o indivíduo Bakhtin, mas 
um conjunto de intelectuais, cientistas e artistas que, especialmente nas 
décadas de 1920 e 1930, dialogaram em diferentes espaços políticos, sociais 
e culturais. Sendo um homem de seu tempo, não produziu sozinho nem 
esteve excluído das circunstâncias benéficas e maléficas de um longo 
período compreendido entre as décadas de 1920 e 1970. (BRAIT; CAMPOS, 
2009, p. 15) 
 

O mais conhecido dos membros do Círculo é Mikhail Mikhailovitch Bakhtin, que 

nasceu em Orel, em 1895. Além disso, o Círculo era composto pelo filósofo Matvei 

Isaevich Kagan (1889) e a pianista e professora Maria Veniaminovna Yudina (1899), 

que nasceram em Nevel. Em Vilnius, nasceu Lev Vasilievich Pumpianskii (1891), 

professor da Faculdade de História e Filologia da Universidade de São Petersburgo. 

Em São Petersburgo, nasceram vários membros do Círculo: o jornalista literário Pavel 

Nikolaevich Medvièdev (1892), o biólogo, filósofo e historiador da ciência Ivan 

Ivanovich Kanaev (1893), o poeta e escultor Boris Mikhailovitch Zubakin (1894), 

Valentin Nikolaevich Voloschinov (1895), pós-graduado no Instituto de Literaturas e 

Línguas Ocidentais e Orientais e Konstantin K. Vaguinov (1899), poeta influenciado 

por Baudelaire e pelos cubo-futuristas. O mais jovem, Ivan Ivanovich Sollertinski, 

músico, crítico e professor de história do teatro, nasceu em Vitebsk, em 1902.  

Brait e Campos (2009) salientam a existência de muitos estudos sobre os 

membros do Círculo, mas Mikhail Bakhtin é “a figura [...] que leva ao início dos grandes 

encontros entre eles” (BRAIT; CAMPOS, 2009, p. 19). 
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Para apresentar os conceitos-chave citados, foram considerados diferentes 

textos a seguir: O método formal nos estudos literários: introdução crítica a uma 

poética sociológica, assinado por Medvièdev; Marxismo e filosofia da linguagem, 

assinado por Bakhtin/Voloshinov; What is language?, assinado por Voloshinov; Os 

gêneros do discurso, assinado por Bakhtin; e Problemas da poética de Dostoiévski, 

também assinado por Bakhtin. Busco ainda, dialogar com textos de autores nacionais 

que comentam o pensamento de Bakhtin e o Círculo. 

A partir de um quadro teórico de natureza sócio-histórica, no qual se situam não 

só Bakhtin e o Círculo, mas também outros autores influenciados pelo marxismo 

histórico dialético, a linguagem é vista como um fenômeno social.  

A linguagem é considerada, “produto da vida social, criação e reflexo dessa 

vida”.7 Mesmo em seus primórdios, a linguagem surge como produto das atividades 

realizadas cooperativamente entre os homens, na direção de um objetivo. Se os 

homens vivessem em isolamento, não teriam criado a linguagem e também não teriam 

estabelecido qualquer tipo de cultura. Dessa forma, a linguagem, em seu nascedouro, 

é produto de uma atividade coletiva. Ela nasce como produto dessa atividade e 

desenvolve-se nas interações que ocorrem entre os homens na vida em sociedade.  

Cada indivíduo, a partir das interações que estabelece ao longo da vida, 

instaura uma forma única e peculiar de se relacionar com o mundo. Essas interações 

começam a ser construídas desde os primeiros dias de vida (ou talvez antes do 

nascimento), passando pela infância, a adolescência e continuando pela vida adulta 

e a terceira idade. Essas interações não se resumem apenas às interações face a 

face, mas abrangem toda e qualquer interação verbal, mesmo aquela cujos 

interlocutores se encontram espacial, temporal e socialmente distantes. 

A linguagem, entendida como “produto da vida social” (VOLOSHINOV, 1983, 

p. 101), está disposta em uma cadeia comunicativa contínua que se realiza por meio 

de enunciados concretos que são as reais unidades da comunicação discursiva. 

Na perspectiva bakhtiniana, todo enunciado tem um sujeito. Ou seja, qualquer 

texto, entendido aqui como enunciado, “é algo individual, único e singular” (BAKHTIN, 

2003, p. 310). É o conceito de enunciado que traz para os estudos linguísticos a figura 

do sujeito como constitutiva da linguagem e vice-versa.  

                                            
7 Em inglês: “language, as we have seen, is the product of social life, a creation and reflection of it” 
(Voloshinov, 1983, p. 101). 
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O sujeito, tomado a partir de uma perspectiva sócio-histórica, é considerado 

datado, ou seja, situado no tempo e no espaço, onde o mundo cultural, “em seus 

múltiplos recortes macroscópicos e microscópicos, apresenta-se ao sujeito como o 

outro, a referência externa que permite ao ser humano constituir-se como tal” 

(OLIVEIRA, 1992, p. 67).  

Destaco que o sócio-histórico não é sinônimo de coletivo ou de sistema social, 

no sentido de uma “força opressora que se impõe monoliticamente ao indivíduo” 

(OLIVEIRA, 1992, p. 67). É pensado, isso sim, como processo. Sobre esse ponto 

Oliveira (1992) esclarece: “Se por um lado, o processo de internalização do material 

cultural molda o indivíduo, definindo os limites e possibilidades de sua construção 

pessoal” (OLIVEIRA, 1992, p. 67) é exatamente esse mesmo processo que permite 

ao sujeito ser autenticamente humano. Na ausência do outro, o homem não se 

constrói homem.  

Dessa forma, a relevância do outro está marcada no modo em que se 

compreende a linguagem. A alteridade convoca a identidade, já que para tratar o outro 

é preciso haver um eu “para se diferenciar daquele que o altera” (MAGALHÃES, 2010, 

p. 99). 

Esse outro, constitutivo do sujeito, “pode apontar para uma relação horizontal 

instaurada no plano dialogal” e também pode ser “aquele que instaura, em uma 

relação vertical, assimétrica, um universo simbólico” (MAGALHÃES, 2010, p. 30). De 

qualquer forma, “o eu só existe a partir do diálogo com os outros eus. Para definir-se 

e ser autor de si mesmo, é necessária a colaboração dos outros eus” (FREITAS, 2005, 

p. 304).  

Na teoria de Bakhtin e o Círculo, o diálogo/dialogismo diz respeito, ao mesmo 

tempo, ao permanente diálogo que: “se estabelece entre o eu e o outro nos processos 

discursivos instaurados historicamente pelos sujeitos, que, por sua vez, instauram e 

são instaurados por esses discursos e que existe “entre os diferentes discursos que 

configuram uma comunidade, uma cultura, uma sociedade” e nem sempre é “simétrico 

e harmonioso” (BRAIT, 2005, p. 95).  

Assim, todos os nossos enunciados (incluindo as obras criadas) é pleno de 

palavras dos outros, de um grau vário de alteridade ou assimilibilidade, de um grau 

vário de aperceptibilidade e de relevância. “Essas palavras dos outros trazem consigo 

a sua expressão, o seu tom valorativo que assimilamos, reelaboramos e 

reacentuamos” (BAKHTIN, 2003, p. 295). 
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Marchezan (2008) salienta que as noções de “diálogo e enunciado são 

interdependentes” (MARCHEZAN, 2008, p. 117). O “enunciado de um sujeito” 

apresenta-se “permitindo/provocando, como resposta, o enunciado do outro” 

(MARCHEZAN, 2008, p. 117). 

Nesse ponto, destaco um conceito fundamental dos estudos de Bakhtin e o 

Círculo, o de signo ideológico: 

 
Todo signo está sujeito aos critérios de avaliação ideológica (isto é, se é 
verdadeiro, falso, correto justificado, bom, etc.). O domínio do ideológico 
coincide com o domínio dos signos: são mutuamente correspondentes. Ali 
onde o signo se encontra, encontra-se também o ideológico. Tudo que é 
ideológico possui um valor semiótico. (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2009, p. 33) 

 
Medvièdev (2016) afirma que “é impossível compreender um enunciado 

concreto sem conhecer sua atmosfera axiológica e sua orientação avaliativa no meio 

ideológico” (MEDVIÈDEV, 2016, p.185). Magalhães (2010) acrescenta, “na condição 

de resposta, e não mera reação instintiva, um enunciado só adquire tal estatuto se 

assinalado por uma posição apreciativa” (MAGALHÃES, 2010, p. 82).  

Assim, qualquer enunciado é sempre ideológico; para o Círculo, não existe 

enunciado não ideológico. Os enunciados possuem “natureza constitutivamente 

social, histórica e que, por isso, liga-se a enunciações anteriores e a enunciações 

posteriores, produzindo e fazendo circular discursos” (BRAIT; MELO, 2005, p. 68). 

Nesse ponto, apresento o último conceito-chave destacado no início deste item, 

o conceito de discurso, a partir do pensamento bakhtiniano. Em O discurso em 

Dostoievski, Bakhtin define o discurso como: 

 
[...] a língua em sua integridade concreta e viva e não a língua como objeto 
específico da linguística, obtido por meio de uma abstração absolutamente 
legítima e necessária de alguns aspectos da vida concreta do discurso. 
(BAKHTIN, 2008, p. 207)  
 

Em outro texto Bakhtin (2003) afirma: 

 
[...] o discurso só pode existir de fato na forma de enunciações concretas de 
determinados sujeitos falantes, sujeitos do discurso. O discurso sempre está 
fundido em forma de enunciado pertencente a um determinado sujeito do 
discurso, e fora dessa forma não pode existir. (BAKHTIN, 2003, p. 274)  
 

Observa-se assim, que o conceito de discurso está intrinsecamente ligado à 

língua em sua integridade concreta e viva. Para Bakhtin, o discurso só existe em forma 

de enunciado concreto pertencente a um determinado sujeito.  
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Uma característica fundamental de toda obra de Bakhtin e o Círculo fica clara: 

os conceitos que a balizam encontram-se interligados e não podem ser concebidos 

de forma dissociada. O conceito de discurso não pode ser entendido senão a partir do 

conceito de enunciado concreto. O mesmo se dá com toda obra de Bakhtin e o Círculo: 

todos os conceitos desenvolvidos devem ser vistos de forma sistêmica, também 

chamado “arquitetônica” ou “arquitetura bakhtiniana”.  

Arrisco dizer que os conceitos que formam a arquitetônica ou arquitetura 

bakhtiniana não devem ser vistos como pilares, já que os pilares de uma casa podem 

ser edificados separadamente. Ao contrário, os conceitos bakhtinianos não podem ser 

concebidos separadamente, pois estão todos interligados. A partir dessa visão 

sistêmica, os discursos implicam sempre uma manifestação ideológica, aqui 

entendida como visão de mundo constituída no plano sócio-histórico. 

De acordo com Amorim (2004), na maioria dos escritos de Bakhtin, o termo 

“ideologia” designa simplesmente um ponto de vista, uma visão de mundo, e as 

criações ideológicas estão presentes em todas as sociedades, mesmo as que se 

organizam de modo diverso das sociedades capitalistas. Em suas palavras:  

Visão que não é individual, mas cuja natureza social não se define 
necessariamente por uma relação de classes. Ela é própria a cada grupo 
social e sua especificidade pode ser de classe, mas também de profissão ou 
geração. Uma voz é sempre ideológica porque ela traz um ponto de vista 
constituído num determinado lugar e não em outro. (AMORIM, 2004, p. 143) 
 

A ideologia em Bakhtin não tem nada do conceito marxista: efeito de ilusão ou 

alienação que se produz como mascaramento necessário à dominação de classe. A 

autora acrescenta:  

 
Mesmo quando o termo ideologia se insere explicitamente numa problemática 
marxista, ele está longe de adquirir a significação do conceito 
correspondente. [...] A luta de classes e as condições de produção são 
elementos determinantes da ideologia, mas nem por isso ela é pensada como 
falsa consciência ou efeito de alienação. (AMORIM, 2004, p. 144)  

 

De acordo com Miotello (2005), Bakhtin e o Círculo aprofundaram questões que 

Marx e Engels apenas haviam tocado. As questões que tratam do estudo da ideologia, 

conceito fundamental no pensamento bakhtiniano, estão abordadas de forma mais 

ampla e aprofundada no livro Marxismo e filosofia da linguagem e também em 

Problemas da poética de Dostoiévski, e ainda se acham espalhadas em todos os 

escritos atribuídos ao Círculo. A questão abordada pelos membros do Círculo era a 
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de que “a produção teórica marxista, até aquele momento, não havia colocado o 

problema do estudo da ideologia no lugar certo” (MIOTELLO, 2005, p. 167).  

Pelo seu caráter intrinsecamente sócio-histórico, a criação ideológica exige, 

para ser estudada, um conceitual e um método de natureza sociológica, para cujo 

delineamento ele se propõe contribuir:  

 
Nesse processo, [...] todos os produtos da criação ideológica são dotados de 
materialidade, isto é, são parte concreta e totalmente objetiva da realidade 
prática dos seres humanos (não se podendo estudá-los, portanto, 
desconectados dessa realidade). (FARACO, 2009, p. 48)  
 

Com relação aos discursos, pode-se afirmar que a ideologia sempre os 

determina e determina a todos, inclusive aqueles que pretendem ser objetivos, tais 

como os discursos científicos:  

 
O valor exemplar, a representatividade da palavra como fenômeno ideológico 
e a excepcional nitidez de sua estrutura semiótica já deveriam nos fornecer 
razões suficientes para colocarmos a palavra em primeiro plano no estudo 
das ideologias. (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2009, p. 36)  

 
A palavra pode funcionar sempre como um signo neutro enquanto língua 

abstrata, objeto de investigação da Filologia, dos dicionários e dos estudos linguísticos 

não sociológicos. Enquanto “objeto da práxis concreta, entretanto, está sempre 

carregada de valores, que permitem compreender sua função ideológica” 

(ZANDWAIS, 2009, p. 108). 

Por fim, destaco que Bakhtin e o Círculo consideram que, além da palavra, os 

atos também são ideológicos. Sobre esse ponto, o autor afirma:  

 
A palavra acompanha e comenta todo ato ideológico. Os processos de 
compreensão de todos os fenômenos ideológicos (um quadro, uma peça 
musical, um ritual ou um comportamento humano) não podem operar sem a 
participação do discurso interior. Todas as manifestações da criação 
ideológica — todos os signos não verbais — banham-se no discurso e não 
podem ser nem totalmente isoladas nem totalmente separadas dele. 
(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2009, p. 38) 

 
A partir da análise e interpretação dos posicionamentos enunciativos dos 

coordenadores e dos professores e dos atos/decisões institucionais tomadas pelas 

organizações não governamentais, anuncia-se uma visão de mundo que contribui 

para o fracasso dos cursos de inglês e confirma o preconceito em relação aos alunos 

das classes populares para aprender, tendo em vista suas supostas dificuldades e 

carências. 
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Há, por outro lado, a visão dos alunos, que demonstram ter uma opinião crítica 

do ensino que recebem na escola pública e uma vivência positiva nas ONGs. O que 

chama a atenção, como se verá adiante, é que o jovem retratado, principalmente pelos 

coordenadores, como vulnerável e carente não corresponde aos adolescentes que 

entrevistei e com os quais convivi por mais de dois anos. As ideologias se põem 

claramente no caminho entre os coordenadores e aquilo que os adolescentes de fato 

são e pensam. Verificar-se-á adiante o descompasso entre esses dois mundos. 

Por fim, antes de iniciar o próximo capítulo no qual apresento a metodologia 

empregada e o contexto de pesquisa, ressalto que os conceitos aqui apresentados 

constituem um todo arquitetônico, informam este trabalho desde o seu início, pois 

encaminham as escolhas teóricas e o olhar para o objeto. Um objeto datado e inserido 

em um contexto sócio-histórico, um objeto que não pode ser compreendido sem 

ideologia.  

  



62 
 

CAPÍTULO TERCEIRO  

 
A metodologia empregada e o contexto de pesquisa 
 

 

Tendo em vista que este trabalho tem por objetivo investigar o fracasso de dois 

cursos de inglês como língua estrangeira em organizações não governamentais, neste 

terceiro capítulo, apresento o enquadramento metodológico e o contexto de pesquisa.  

A partir de um quadro teórico de natureza sócio-histórica, trato: (1) da pesquisa 

qualitativa de orientação sócio-histórica; (2) do estudo de caso de natureza 

etnográfica; (3) do contexto de pesquisa e seus participantes e; enfim, (4) da 

constituição do corpus de pesquisa, dos procedimentos de análise e dos tópicos 

discursivos. 

Este estudo busca preservar uma coerência epistemológica, uma vez que 

pauta-se por uma orientação sócio-histórica, que tem como pano de fundo o 

materialismo histórico dialético. Para a teoria materialista, o ponto de partida para o 

conhecimento enquanto esforço reflexivo de analisar criticamente a realidade é a 

atividade prática social dos sujeitos históricos concretos. Nas palavras de Frigotto 

(1997), é “a atividade prática dos homens” que “constitui-se em fundamento e limite 

do processo de conhecimento” (FRIGOTTO, 1997, p. 82). 

Na pesquisa qualitativa desenvolvida a partir de uma orientação sócio-histórica, 

o que se busca obter é a compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva 

dos sujeitos da investigação “correlacionada ao contexto sócio-histórico do qual fazem 

parte” (FREITAS, 2002, p. 27). Desse modo, o quadro teórico mais amplo fundamenta 

e orienta o modo de fazer pesquisa empreendido e atua como organizador das 

reflexões.  

 

 

3.1 Pesquisa qualitativa de orientação sócio-histórica 

 

Antes de tratar especificamente da orientação sócio-histórica e das 

características que essa orientação imprime à pesquisa qualitativa, busco, 

primeiramente, traçar um breve panorama do aparecimento das pesquisas qualitativas 

no cenário das Ciências Humanas.  
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Denzin e Lincoln (2006) destacam que a pesquisa qualitativa “revela uma longa, 

notável e por vezes, atribulada história nas disciplinas humanas”. Na sociologia, por 

exemplo, o trabalho realizado pela “Escola de Chicago”8 nas décadas de 1920 e 1930 

determinou a importância da investigação qualitativa para o estudo da vida de grupos 

humanos. Segundo esses autores, “a agenda era clara: o observador partia para um 

cenário estrangeiro a fim de estudar os costumes e os hábitos de outra sociedade ou 

cultura” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 15).  

Pouco tempo depois, “a pesquisa qualitativa passa a ser empregada em outras 

disciplinas das ciências sociais e comportamentais, incluindo a educação”. Os autores 

observam que a pesquisa qualitativa, na sociologia e na antropologia, nasce “de uma 

preocupação em entender o outro” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 15).  

A mudança decorrente da introdução das pesquisas qualitativas nas ciências 

sociais e humanas ou “revolução qualitativa” caracteriza-se como uma “mudança 

conceitual, ou uma mudança de visão de mundo” (MARCONDES, 1994, p. 15). 

 
Até então dominada pelas metodologias quantitativas, essas ciências 
presenciaram uma difusão inédita e veloz das metodologias qualitativas, 
inclusive em contextos tradicionalmente conhecidos por seu zelo quantitativo, 
como o norte-americano e o inglês. (NICOLACI-DA-COSTA, 2007, p. 65) 
 

Desse modo, as pesquisas situadas dentro da abordagem qualitativa, surgem 

como “alternativa ao modo de pensar objetivante das denominadas “ciências duras”. 

Ou seja, como alternativa às pesquisas de corte empírico/positivista, cujas “atividades 

se restringiam, em grande medida, à produção de resultados mensuráveis ou 

comprovados estatisticamente” (TREVISAN, 2014, p. 213). 

Aos poucos, “foi se consolidando na adoção de um paradigma 

subjetivista/construtivista/interpretativo, com a necessidade de ir a campo para adotar 

a perspectiva participante” (TREVISAN, 2014, p. 213). 

No campo da educação no Brasil, Brandão (2002) sinalizou a emergência dos 

acontecimentos da “revolução qualitativa”:  

 

                                            
8 A Escola de Chicago, “rótulo aplicado a um grupo de sociólogos investigadores com funções docentes 
e discentes no departamento de sociologia da Universidade de Chicago, nos anos vinte e trinta, 
contribuíram enormemente para o desenvolvimento do método de investigação que designamos por 
qualitativo” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 26). As técnicas empregadas pela Escola de Chicago 
basearam-se no trabalho de dois autores, W. I. Thomas e Robert Park. Thomas se concentrou na 
análise qualitativa de documentos pessoais e públicos e escreveu sobre os imigrantes poloneses na 
Europa e na América; Park enviava os seus alunos para as ruas de Chicago, nos anos vinte, para que 
pudessem observar pessoalmente o que se passava.  
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Com a chegada da década de 80, portanto, a crítica ao positivismo e ao 
caráter demasiadamente genérico das enquetes estatísticas (surveys) — 
distantes dos problemas das escolas e das salas de aula — acabou por 
provocar uma virada hegemônica no campo das estratégias metodológicas 
na sociologia da educação. Os estudos de caso, a observação participante e 
as estratégias de pesquisa qualitativa foram gradativamente dominando a 
pesquisa em educação. (BRANDÃO, 2002, p. 105)  
 

A partir de Bogdan e Biklen (1994), aponto cinco características comuns às 

pesquisas qualitativas na qual se insere este estudo: (1) “a fonte direta de dados é o 

ambiente natural”. Em outras palavras, o investigador introduz-se e despende 

“grandes quantidades de tempo em escolas, famílias, bairros e outros locais tentando 

elucidar questões educativas”. O investigador qualitativo frequenta o local de estudo 

porque se preocupa com o contexto. Entende que as ações podem ser “mais bem 

compreendidas quando são observadas no seu ambiente habitual de ocorrência”; (2) 

a investigação é descritiva, “os dados recolhidos são em forma de palavras ou 

imagens e não de números”. Os resultados escritos da investigação contêm citações 

feitas com base nos dados para ilustrar e substanciar a apresentação. Os dados 

incluem transcrições de entrevistas, notas de campo, fotografias, documentos 

pessoais e outros registros oficiais; (3) o investigador qualitativo interessa-se “mais 

pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos” e elabora 

perguntas do tipo: “Como é que se começaram a utilizar certos termos e rótulos? 

Como é que determinadas noções começaram a fazer parte daquilo que 

consideramos ser o ‘senso comum’? Qual a história da atividade ou acontecimentos 

que pretendemos estudar?”; (4) a construção do objeto de pesquisa ocorre à medida 

em que os dados recolhidos vão se agrupando. Isso significa dizer que o processo de 

análise dos dados ocorre de baixo para cima, com base em muitas peças “de 

informação recolhida que são inter-relacionadas”. O investigador “não presume que 

sabe o suficiente para reconhecer as questões importantes antes de efetuar a 

investigação”; e (5) a perspectiva dos participantes é de importância vital. Ao 

apreender as perspectivas dos participantes, “a investigação qualitativa faz luz sobre 

a dinâmica interna das situações” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 50). 

Para Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa “é uma atividade situada 

que localiza o observador no mundo” e que “consiste em um conjunto de práticas 

materiais e interpretativas que dão visibilidade ao mundo” na medida em que seus 

pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais, “tentando entender, ou 

interpretar, os fenômenos na esperança de compreender melhor o assunto que está 
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ao seu alcance”. Para isso, utilizam uma ampla variedade de práticas interpretativas 

(DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 17).  

O pesquisador é visto como um bricoleur, um indivíduo que confecciona 

colchas. “Esse confeccionador costura, edita e reúne pedaços da realidade, um 

processo que gera uma unidade para uma experiência interpretativa. A ideia é utilizar 

um conjunto de peças para ao fim criar um quadro” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 17).  

Acrescente-se que este trabalho tem um forte viés crítico, na medida em que 

se volta para questões relacionadas “aos discursos ideológicos” que “influenciam 

nossa visão da realidade” (KINCHELOE; MCLAREN, 2006, p. 285) e preocupa-se com 

os modos pelos quais “os assuntos que envolvem as ideologias, os discursos, a 

educação” e outras “instituições sociais e dinâmicas culturais interagem para construir 

um sistema social” (KINCHELOE; MCLAREN, 2006, p. 283).   

 
 
3.2 O estudo de caso etnográfico 

 

O “estudo de caso possui uma longa tradição na pesquisa científica como um 

estudo descritivo exaustivo para fins de tratamento, intervenção e ilustração” de um 

caso particular, com características específicas. O estudo de caso etnográfico “surgiu 

mais recentemente, com uma concepção específica: a aplicação da abordagem 

etnográfica ao estudo de caso” (MARTUCCI, 2001, p. 171).  

Bogdan e Biklen (1994) denominam o estudo de caso etnográfico como um 

estudo de caso de observação, cujo foco centra-se “em uma organização particular” 

ou em algum aspecto “particular dessa organização” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 

90). 

No caso desta pesquisa, o foco centra-se na construção do fracasso de dois 

cursos de inglês em duas organizações não governamentais. Ainda segundo os 

autores, os setores focalizados são: “um local específico dentro da organização, um 

grupo de específico de pessoas ou qualquer atividade da organização”. Os sujeitos 

de pesquisa são os “atores sociais ou o grupo natural que partilham uma identidade 

de grupo” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 90).  

De acordo com Martucci (2001), o estudo de caso etnográfico possui três 

momentos: “uma etapa inicial de planejamento, uma etapa prolongada de trabalho de 

campo ou de coleta de dados e uma etapa final de sistematização e elaboração do 

texto final da pesquisa” (MARTUCCI, 2001, p. 172). 
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A “etapa de planejamento resulta na elaboração do projeto de pesquisa, que se 

caracteriza por ser um plano geral e flexível de estruturação e orientação da 

investigação” (MARTUCCI, 2001, p. 172). A problematização da pesquisa pode ter 

origem em questões advindas do exame da literatura pertinente, ser fruto de 

observações e depoimentos feitos por especialistas sobre o problema, surgir de um 

contato inicial com a documentação existente e com pessoas ligadas ao fenômeno ou 

de especulações baseadas na experiência pessoal do pesquisador.  

Para a geração de dados, dois instrumentos são pertinentes e muito utilizados 

em estudos de caso etnográficos:  

 1) observação participante — assim chamada porque pressupõe que “o 

pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada, afetando-a 

e sendo por ela afetado”. O “trabalho de campo deve ser desenvolvido por um longo 

tempo, com muitos encontros com os sujeitos, em seu ambiente natural, 

acompanhando e participando de suas atividades cotidianas”, buscando descrever e 

compreender a situação (MARTUCCI, 2001, p. 173).  

 O pesquisador deve vivenciar o que Coulon (1995) expressa como “papel ativo 

do observador participante: aquele que participa ativamente das atividades do grupo, 

assume responsabilidades, comporta-se como colega em relação aos membros do 

grupo” (COULON, 1995 apud MARTUCCI, 2001, p. 173). Um dos traços da 

observação participante consiste em observar o maior número de situações possíveis 

no decorrer da pesquisa de campo, o que permite não apenas a observação das 

ações, mas também a participação nas conversas naturais.  

 2) entrevistas semiestruturadas — nesse tipo de instrumento, o entrevistador 

tem uma ideia geral das informações que pretende obter e, para tal, segue um roteiro 

que consiste de “tópicos previamente estabelecidos” (MARTUCCI, 2001, p. 173) e de 

questões a serem abordadas, em vez de perguntas. Esse tipo de entrevista permite 

que o entrevistador tenha flexibilidade durante sua realização, e que o entrevistado 

compartilhe o controle sobre seu andamento. 

Ao realizar as entrevistas semiestruturadas, optei pela elaboração de 

perguntas, mas mantive a flexibilidade9 proposta por Nunan (1992), tendo em vista 

que realizava outras perguntas, sempre que entendia que as respostas dadas por um 

                                            
9 De acordo com Nunan (1992), a entrevista semiestruturada apresenta três vantagens: 1) “dá ao 
entrevistado certo grau de poder e controle sobre o curso da entrevista”; 2) “confere ao entrevistador 
considerável flexibilidade;” e 3) “privilegia o acesso à vida das outras pessoas” (NUNAN, 1992, p.150).  
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determinado participante eram curtas ou que poderia explorar mais o tópico que a 

pergunta encapsulava. As “perguntas propostas nos roteiros encapsulavam os tópicos 

que constituíam o núcleo de interesse” da pesquisa (ALVES; SILVA, 1992, p. 64).  

Em artigo que trata exclusivamente desse tipo de entrevista, Alves e Silva 

(1992) estabelecem, com relação à formulação flexível das questões, que a sequência 

e a minuciosidade ficarão por conta “dinâmica que flui naturalmente no momento em 

que entrevistador e entrevistado partilham uma conversa entremeada de perguntas 

abertas” (ALVES; SILVA, 1992, p. 64).  

As autoras acrescentam que as perguntas são destinadas a: 

 
[...] evocar ou suscitar uma verbalização que expresse o modo de pensar ou de 
agir das pessoas face aos temas focalizado, surgindo, então, a oportunidade de 
investigar crenças, sentimentos, valores, razões e motivos que se fazem 
acompanhar de fatos e comportamentos, numa captação, na íntegra, da fala dos 
sujeitos. (ALVES; SILVA, 1992, p. 64) 

  

Esses dois instrumentos — a observação participante e as entrevistas 

semiestruturadas — foram utilizados na fase de geração de dados, iniciada em 

novembro 2012 e desenvolvida nos anos de 2013 e 2014.  

 Frequentei a organização Mundo Novo semanalmente no ano de 2013 

(excetuando-se o período de férias escolares) e mensalmente no primeiro semestre 

de 2014. No ano de 2013, a turma de básico 1 contava com 12 alunos e seguiu assim 

por todo ano; no ano de 2014, a turma de básico 3 contava com 7 alunos. Em agosto 

de 2014, no retorno das férias escolares, já não havia nenhum aluno no curso de 

inglês. 

 Frequentei a organização Global semanalmente (excetuando-se o período de 

férias escolares) nos anos de 2013 e 2014 com o objetivo de acompanhar e participar 

das atividades cotidianas. No primeiro semestre de 2013, a turma do módulo 1 contava 

com 13 alunos e no segundo semestre de 2013, a turma do módulo 2 contava com 11 

alunos. No ano de 2014 dois alunos frequentaram os módulos 3 e 4 e terminaram o 

curso de inglês. No ano de 2013 fui assistente da professora Teresa França nas aulas 

do curso de inglês e no ano de 2014 fui a professora dos dois alunos que 

permaneceram no curso. 

 Neste estudo, a observação participante proporcionou uma vivência muito rica 

e interessante dos contextos pois, nos dois locais onde realizei a pesquisa, pude 

interagir com diversas pessoas e observar o cotidiano das organizações. 
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3.3 O contexto de pesquisa 

 

3.3.1 A ONG Mundo Novo 

 

A geração de dados desta pesquisa teve início em novembro de 2012 na 

organização não governamental Mundo Novo10 (nome fictício), localizada no bairro do 

Morumbi, distrito da subprefeitura do Butantã, na zona sudoeste de São Paulo. A 

Mundo Novo é frequentada por cerca de 800 crianças e adolescentes, em sua maioria, 

de bairros periféricos. 

O Morumbi “abriga a segunda maior favela de São Paulo, Paraisópolis, a quinta 

do Brasil e a quarta da América Latina” (GOHN, 2010, p. 267) e ao mesmo tempo é 

“morada das camadas de alto poder aquisitivo” (GOHN, 2010, p. 269). Trata-se de um 

bairro contraditório, local de moradia de ricos e moradia e trabalho de pobres.  

Atualmente há uma forte presença de agentes externos no bairro. Segundo 

Gohn, (2010) existiam, em 2005, 149 entidades associativas listadas pela 

subprefeitura do Butantã. Das 149 entidades, 89 eram associações de moradores, 

seis eram movimentos sociais (dois de moradia, dois movimentos de sem-teto, um de 

defesa do cidadão e um de preservação) e várias ONGs, “algumas famosas”, como a 

Mundo Novo “uma espécie de escola de educação não formal para as crianças 

carentes do bairro, que funciona em um amplo galpão e é mantida por personalidades 

e entidades” (GOHN, 2010, p. 271). 

A Mundo Novo está estabelecida nesse bairro, tão contraditório, onde outras 

associações e ONGs estão presentes. Foi fundada em 1996 por Fábio Vila (nome 

fictício) e encontra-se instalada em um prédio de três pavimentos e cerca de quatro 

mil metros quadrados.  

 
  

                                            
10Há dois trabalhos acadêmicos que versam sobre essa organização não governamental. O primeiro, 

uma tese de doutorado — defendida em 2006 na UFRGS no Programa de Pós-Graduação em Música 
e intitulado A prática de educação musical em ONGs: dois estudos de caso no contexto brasileiro de 
autoria de Magali Oliveira Kleber — aborda as práticas musicais em duas ONGs, a Mundo Novo em 
São Paulo e outra no Rio de Janeiro. O segundo, uma dissertação de mestrado, defendida também em 
2006 na Faculdade de Educação da UNICAMP, intitula-se No Morumbi, entre meninos, meninas e 
tambores: reflexões sobre a educação a partir da vivência no/do cotidiano de uma ONG em São Paulo 
é de autoria de Luciane Vieira Palma. Essa dissertação tem por objetivo conhecer e analisar o cotidiano 
da ONG para retirar possíveis implicações de sua metodologia de trabalho para a educação formal.  
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Figura 1: Visão externa da Mundo Novo. 

Fonte: https: //www.google.com.br/maps 
  

 
 

Há uma grande sala no terceiro pavimento onde são realizados os ensaios da 

banda show. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Sala de ensaios da banda show. 
Fonte: http: //www.baladacerta.com.br/noticias.asp?id=240&tipo=N 

 
 

 

No segundo pavimento, estão situadas as salas de aula de inglês e de 

informática, além de dois banheiros (masculino e feminino). No primeiro pavimento, 

há uma recepção, uma sala atrás da recepção ocupada pelo coordenador pedagógico 

— Paulo —, uma sala de reunião ao lado da recepção com dois sofás, um refeitório, 

uma sala de aula para os ensaios do grupo de dança e uma sala vazia com revistas 

espalhadas pelo chão. 
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Figura 3: Sala de ensaios do grupo de dança. 
Fonte: http: //play.tojsiab.com/M19lZFlSOGxZSUkz 

 
 

O trabalho musical desenvolvido pela Mundo Novo inclui uma banda show 

formada pelos seguintes grupos: de percussão, o grupo vocal feminino e o grupo de 

dança. A banda show realiza apresentações no Brasil e no exterior. Sobre a banda 

show há as seguintes informações no site da organização:  

 
A agenda da Mundo Novo tem sido extensa e as apresentações se destacam 
pela qualidade musical, rara em projetos de caráter social. Cada vez mais 
requisitados, a Mundo Novo impressiona o público tocando, dançando e 
cantando mais de vinte arranjos diferentes como jongo, maracatu, funk, 
samba, maxixe, aguerê, entre outros, que os diferencia de qualquer outro 
grupo artístico. (Acesso em: 19 mar. 2016)  

 

Na rede social Facebook (<http: //www.facebook.com>), há muitas fotos e 

vídeos das apresentações da banda show na página da organização.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 4: Apresentação da banda show com a participação de escola de samba. 
Fonte: http: //www.mocidadealegre.com.br/index.php?id=478 
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Recentemente (março 2016), a banda show fez uma participação em show de 

uma banda de rock americana em importante festival de música da cidade de São 

Paulo, o Lolapalooza 2016. 

Os ensaios da banda show ocorrem uma vez por semana, desde que não haja 

apresentação em algum show no Brasil ou no exterior. No ano de 2013, assisti a três 

ensaios da banda show no prédio da organização. 

Destaco ainda a informação disponível no site da Mundo Novo referente à idade 

mínima e máximas de seus integrantes. Para participar da Mundo Novo é necessário 

ter entre 7 e 17 anos e 11 meses de idade. No ato da inscrição o candidato:  

 
[...] é convocado a participar de uma reunião na qual serão explicitados os 
objetivos e funcionamento do projeto. Num segundo momento, o integrante 
participará de workshops para conhecer os cursos oferecidos e sua matrícula 
será efetivada. (Acesso em: 26 mai. 2013) 

 

No período em que realizei esta pesquisa, a equipe era formada por Fábio — 

fundador, coordenador geral e professor de percussão — Paulo — coordenador 

pedagógico — e uma estagiária de assistência social. Entrevistei as duas professoras 

de inglês — Eliana e Malu — que relataram a existência de um voluntário que ensinava 

informática. No entanto, não conheci nenhum aluno que estudasse informática na 

Mundo Novo.  

Os cursos oferecidos são, a partir das informações retiradas da página 

eletrônica da organização: artes, esportes, inclusão digital, inglês e música. 

 
A Mundo Novo inclui várias atividades que complementam o trabalho artístico 
em constante desenvolvimento. A equipe é formada por psicólogos, 
pedagogos, professores de música, informática, dança, teatro, canto, futebol, 
jiu-jitsu, além de monitores que dão assistência às aulas e infraestrutura 
básica para as apresentações e atividades dos integrantes. (Acesso em: 21 
mar. 2016) 
 

As aulas oferecidas pela Mundo Novo no período em que estive lá 

semanalmente eram as de inglês, informática e percussão, diferentemente das 

informações contidas no site. Com relação às aulas de dança, não havia professora 

e, assim, as alunas mais velhas ensaiavam com as mais novas. A informação que 

obtive era a de que a professora de dança estava doente e não dava aulas há quase 

um ano. 

Com relação ao curso de inglês, objeto desta pesquisa, há do lado esquerdo 

superior do site da organização um ícone onde constam as seguintes informações:  
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O curso de inglês em parceria com a Educa (nome fictício) é uma atividade 
continuada desde 2000 na associação Mundo Novo e tem como objetivo 
capacitar os nossos integrantes: crianças e jovens no idioma para ampliação 
do repertório cultural e contribuir para formação dos nossos jovens de forma 
globalizada. A língua inglesa tem sido uma habilidade capaz de aproximar as 
diferentes culturas que interagem com a associação e um canal de 
comunicação nos diferentes contextos em que transitam os nossos jovens: 
interação com visitantes estrangeiros que nos visitam, nos momentos das 
viagens internacionais para apresentações públicas e realização de 
workshops, na participação em fóruns internacionais e contribui como forma 
diferenciada como meio para realização dos projetos de formação dos 
participantes. (Acesso em: 26 mai. 2013) 
 

O curso de inglês é prestado pela Educa é gratuito, assim como a prática 

musical e todas as demais atividades. A Educa é a maior rede de escolas de inglês 

não franqueadas do país. Tem 46 unidades (próprias e joint ventures) localizadas nos 

Estados de São Paulo e Santa Catarina, atende a mais de 80 mil alunos e seu corpo 

docente é constituído por 500 professores.  

No site da Educa, há um ícone intitulado “projetos sociais” que indica dois 

projetos: um programa de formação para professores da rede pública de ensino 

municipal e estadual de São Paulo e as aulas de inglês para os alunos inscritos na 

Mundo Novo.  

 

Desde 2001, a Educa ministra aulas de inglês para crianças inscritas na Mundo Novo. Já foram 

beneficiados mais de dois mil jovens desde então. 

A Mundo Novo tira crianças e jovens das ruas, das drogas e da delinquência e proporciona 

educação por intermédio da música, do canto e da dança. 

A Educa disponibiliza cursos com o objetivo de colaborar para a formação desses jovens e 

ampliar as perspectivas deles no futuro. 

 

QUADRO 3: Informações retiradas do site da Educa sobre o curso de inglês na Mundo Novo. 

 

O curso de inglês na Mundo Novo é dividido em quatro estágios (básico 1, 

básico 2, básico 3 e básico 4), e cada estágio corresponde a um semestre. As aulas 

para os adolescentes ocorrem duas vezes por semana, no período da tarde, entre 13 

e 16 horas e têm duração de 50 minutos. O grupo que acompanhei no ano de 2013 e 

no primeiro semestre de 2014 tinha aulas às quartas e sextas das 14h00 às 14h50.  

A Educa possui uma sala dentro da associação, adequada ao ensino de línguas 

estrangeiras, com equipamentos como projetor, telão e aparelho de som. No segundo 

semestre de 2012, foi realizada a entrevista com o fundador e coordenador da Mundo 
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Novo, Fábio Vila, e a entrevista com a professora Eliana, cujo trabalho não é 

voluntário: é remunerado pelo instituto privado de idiomas, a Educa.  

O material do curso é fornecido pela Educa que financia o projeto de ensino de 

inglês. Quando realizei a entrevista com o coordenador da Mundo Novo no final de 

2012, tratava-se de um livro importado em língua inglesa. Em 2013, o livro deixou de 

ser utilizado e o material passou a ser selecionado pelas professoras do curso.  

O formato do curso de inglês dado na organização é diferente daquele 

oferecido a alunos pagantes que procuram a Educa para aprender inglês. Na Mundo 

Novo, as aulas ocorrem duas vezes por semana e têm duração de 50 minutos. Na 

Educa, as aulas para alunos iniciantes da mesma faixa etária também ocorrem duas 

vezes por semana, mas cada aula tem duração de 100 minutos.  

Entrevistei três adolescentes11 que iniciaram o curso de inglês na associação 

no primeiro semestre de 2013, com idade entre dez e treze anos. A participação dos 

adolescentes foi voluntária e como as entrevistas eram realizadas após o término das 

aulas de inglês, nem todos os alunos do curso podiam ficar um pouco mais, alguns 

tinham horário para voltar para casa e outros participavam de outras atividades na 

Mundo Novo. 

 

 
3.3.1.1 Participantes da Mundo Novo — Fábio, Eliana e Malu 

 

 Fábio Vila (nome fictício) tem 54 anos. É professor de música e antes de iniciar 

o projeto dava aulas particulares de violão e outros instrumentos na sua casa. 

 

Apresento a seguir as informações retiradas do site da Mundo Novo sobre 

Fábio:  

 

 

 

 

                                            
11 A Organização Mundial de Saúde (OMS) define adolescência como sendo o período da vida que 
começa aos 10 anos e termina aos 19 anos completos. Para a OMS, a adolescência é dividida em duas 
fases: pré-adolescência (dos 10 aos 14 anos) e adolescência (dos 15 aos 19 anos completos).  
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Músico, percursionista e baterista, estudou na Escola Municipal de Música, no 

Conservatório Dramático Musical de São Paulo e na Escola Paulista do Museu do 

Folclore. Proprietário de estúdio de gravação e clube de Jazz e Blues. Como produtor 

cultural realizou três Encontros Brasileiros de Bateristas, eventos que tiveram 

repercussão nacional e internacional. Tocou com grandes artistas e orquestras, 

produziu shows de Jazz e MPB, realizou várias clínicas de percussão brasileira em 

universidades no Brasil e outros países. 

QUADRO 4: Informações sobre o fundador/ coordenador da Mundo Novo. 

 

 Eliana possui graduação em Letras/Inglês pela Universidade de São Paulo. 

Graduou-se em 2006. É casada, não tem filhos e tem trinta e um anos. 

 Malu possui graduação em Letras/Inglês pela Universidade de São Paulo. 

Graduou-se em 2006. É solteira e tem trinta anos.  

 

3.3.1.2 Alunos da Mundo Novo 

 

As informações a seguir referem-se ao primeiro semestre de 2013, quando 

foram realizadas as entrevistas iniciais. Na Mundo Novo, nenhum dos alunos 

nomeados terminou o curso de inglês.  

 
NOME IDADE FAMÍLIA ESCOLARIDADE 

Gisele 12  vive com a mãe  
 

 cursa o 8o ano do ensino 
fundamental em escola 
pública estadual  

Luis 10  mãe professora  

 pai torneiro mecânico 

 vive com a mãe e a irmã mais velha 

 pai é separado e vive em outra cidade 

 visita o pai duas vezes por mês 

 cursa o 5o ano do ensino 
fundamental em escola 
pública estadual 

Sandro 13  mãe cozinheira na Mundo Novo 

 pai montador de moto 

 tem seis irmãos 

 vive com os pais e dois irmãos  

 cursa o 7o ano do ensino 
fundamental em escola 
pública municipal 

Fonte: Elaborado pela autora 
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3.3.2 A ONG Global 

 

A Global (nome fictício) foi fundada por Teresa França (nome fictício), ex-

professora e ex-coordenadora de um curso privado de inglês situado na cidade de 

São Paulo. Ela é a fundadora, coordenadora, professora da organização e 

responsável pela seleção e capacitação dos professores voluntários (ou 

volunteachers). À exceção da fundadora da Global e um estagiário da organização, 

os volunteachers não têm licenciatura em Letras-Inglês. Têm formação em outras 

áreas, como engenharia, medicina ou não possuem formação de nível superior. A 

única exigência é que tenham inglês intermediário.  

As informações abaixo foram retiradas do site da Global e dizem respeito aos 

requisitos necessários para se tornar um professor voluntário ou volunteacher.  

 

COMO SE TORNAR UM VOLUNTEACHER 

Se você quer ser um VOLUNTEACHER, são cinco os pré-requisitos exigidos:  

 

 ter nível intermediário ou avançado de inglês, com pronúncia, vocabulário e 

fluência adequados; 

 participar de capacitação de 10h: 2 horas de Reunião Informativa (RI) e 8 hs de 

Treinamento e Capacitação (TC); 

 ter prazer e se interessar pela educação de adolescentes e jovens adultos; 

 comprometer-se com a carga horária de 20h semestrais (18h em sala e 2h de 

avaliação); 

 acessar diariamente a internet. 
QUADRO 5: ONG Global — Como se tornar um volunteacher. 

 

A Global alia-se a organizações ou empresas que trabalham com educação 

complementar de adolescentes e jovens. São essas organizações ou empresas que 

oferecem o espaço físico onde ocorre a aula de inglês. As informações abaixo foram 

retiradas do site e dizem respeito à forma pela qual a Global trabalha. 
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COMO TRABALHAMOS 

 

O Projeto Global alia-se a organizações ou empresas parceiras que trabalham 

com educação complementar de adolescentes e jovens, contribuindo com a sua 

ação educacional. 

 

O projeto se responsabiliza pela capacitação e por todo o apoio oferecido aos 

professores, bem como pela elaboração do material didático usado nos cursos. 

Em contrapartida, a entidade parceira oferece a sala de aula, organiza grupos de 

5 a 15 alunos e insere 1h de aula semanal na grade de atividades. São estas 

entidades que divulgam os cursos, buscam e selecionam professores, voluntários 

(volunteachers) ou não. 

 

De acordo com a disponibilidade do parceiro, as aulas podem ser de manhã ou à 

tarde, de segunda a sábado. 

 
QUADRO 6: ONG Global — Como trabalhamos. 

 

A Global seleciona professores voluntários de inglês, capacita-os e fornece o 

material didático para as aulas que ocorrem em uma sala dentro da organização ou 

empresa parceira.  

A Global conta atualmente com diversos parceiros que atuam na área de 

educação, como um banco (instituição financeira), que oferece cursos gratuitos aos 

funcionários, e uma empresa de engenharia, que disponibiliza três espaços onde 

ocorrem as aulas de inglês. 

A Global estabelece que “a entidade parceira oferece a sala de aula, organiza 

grupos de 5 a 15 alunos e insere 1h de aula semanal na grade de atividades” (Acesso 

em: 10 out. 2014). A divulgação dos cursos é feita pelas entidades parceiras.  

Destaco que no site há a informação de que para ser aluno da Global é 

necessário ter entre 11 e 24 anos.  

Na rede social Facebook (<http: //www.facebook.com/>), há cinco fotos de 

apresentações de final de ano do projeto, duas homenagens ao dia internacional do 

voluntário, dois convites para que novos voluntários integrem o projeto, um pedido 

para que cursos de inglês particulares concedam bolsas de estudo aos alunos que 

terminaram o curso e um texto de agradecimento de uma aluna que ganhou uma bolsa 

de estudos. Há também um vídeo de uma apresentação de alunos em uma festa de 
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fim de ano. Apresento a seguir duas das fotos das apresentações de fim de ano 

encontradas na rede social Facebook.  

 
 

Figura 5: Global — apresentação em uma das entidades parceiras — dezembro de 2015 
Fonte: <http: //www.facebook.com/ 

 
 

 
 

Figura 6: Imagem da plateia — dezembro de 2015. 
Fonte: <http: //www.facebook.com/> 

 

 
Os alunos entrevistados tinham aulas em uma creche situada no Alto de 

Pinheiros, distrito da Zona Oeste da cidade de São Paulo. De acordo com informações 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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retiradas do livro DNA Paulistano, a população do distrito apresenta elevada média de 

idade, 45 anos, e grande percentual de pessoas que moraram em outros distritos. 

28% dos moradores têm renda familiar entre 10 e 50 salários-mínimos e 73% são das 

classes A e B. O distrito tem vocação residencial e é um dos locais mais arborizados 

da cidade, com ampla presença de praças e jardins. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Visão externa da creche. 
https: //www.google.com.br/maps 

 

A partir das informações a seguir, retiradas do site da creche, saliento que ela 

foi inaugurada em 1967 por um grupo de moradoras do bairro que queriam ajudar as 

mães que trabalhavam nas imediações e não tinham um local para deixar seus filhos 

durante o período de trabalho (Acesso em: 8 nov. 2014).  

 

Como tudo começou 

No ano de 1967, um grupo de moradoras do bairro Alto de Pinheiros, na capital paulista, sentindo a 

necessidade de encontrar um local onde as mães que trabalhavam nas imediações, pudessem deixar 

seus filhos durante o período de trabalho, reuniram-se em um grupo coeso, alugaram um imóvel, 

onde teve início a Creche.  

Pouco tempo depois, durante o governo do Prefeito Faria Lima, foi cedido em comodato, o terreno e o 

prédio em que funciona a instituição até hoje. Em 1968, foi instituído o convênio com a Prefeitura do 

Município de São Paulo. Hoje o trabalho da Creche atende a 180 crianças, na faixa de 0 a 3 anos e 

11 meses, com assistência pedagógica e cinco refeições diárias. 

Em 1986, foi criado para atender a demanda, inclusive, de ex-alunos da Creche, o Centro de 

Juventude, posteriormente denominado “ESPAÇO GENTE JOVEM” que atende adolescentes e pré-

adolescentes, na faixa etária que varia de 06 a 14 anos, inicialmente em imóvel alugado próximo à 

sede da Creche. Em 1999, devido às precárias condições do imóvel alugado e à oferta de um terreno 

contíguo ao da Creche, adquiriu-se o terreno e começou-se a construção de um prédio, unicamente 

com recursos da iniciativa privada. Em 2000 a obra foi encerrada e inaugurada a nova sede do 

Centro de Juventude “ESPAÇO GENTE JOVEM”. Hoje, o Espaço atende a cerca de 120 jovens. 

Posteriormente o Conjunto passou a prestar outros serviços assistenciais dirigidos às famílias, como 

o “Clube de Mães” e “Curso de Gestantes”, a integração de voluntários dos mais diversos ramos de 

atividade proporciona ainda atendimento profissional nas múltiplas áreas, seja de psicologia, 

educação física, e pediatria entre outros. 
 

 

 

QUADRO 7: Informações sobre a creche onde ocorrem as aulas de inglês. 
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Como principal fonte de renda, a creche conta com um convênio com a 

Prefeitura da Cidade de São Paulo e, para completar esses recursos financeiros, a 

entidade promove bazares, eventos e festas contando com a comunidade local, 

parceiros e diretoria benemérita (Acesso em: 8 nov. 2014).  

A creche possui um Centro de Educação Infantil (CEI) para crianças de zero a 

três anos e onze meses. De acordo com o Portal da Prefeitura de São Paulo, os 

Centros de Educação Infantil apresentam as características a seguir:  

 

 

CEIs — Centros de Educação Infantil  

 

Estas unidades educacionais são espaços coletivos privilegiados de vivência da infância. Elas 

contribuem para a construção da identidade social e cultural das crianças, fortalecendo o 

trabalho integrado do cuidar e do educar, numa ação complementar à da família e da 

comunidade.  

 

O trabalho educacional proporciona segurança, alimentação, cultura, saúde e lazer, com vistas à 

adequada inserção na sociedade, prevenção de doenças e conflitos familiares, promoção da 

saúde e proteção à infância.  

 

Os Centros de Educação Infantil (CEIs) atendem preferencialmente crianças de Berçário I, 

Berçário II, Minigrupo I e Minigrupo II. Em algumas unidades, há também os grupos de Infantil I e 

II. 

QUADRO 8: Informações sobre os Centros de Educação Infantil. 
Fonte: <https: //www.prefeitura.sp.gov.br.> 

 

 

No site da creche, há as seguintes informações sobre o CEI e o Núcleo 

Socioeducativo, onde se situa a atividade exercida pela organização Global:  

  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/
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Centro de Educação 
O carinho e a atenção dispensados pelo CEI garantem dignidade e cidadania a 160 (cento e sessenta 

crianças). Todos os dias, das 7h30 às 17h3O, essas crianças recebem cinco refeições balanceadas que 

contribuem para seu desenvolvimento físico participam de uma grade de programação construtivista — 

onde o trabalho pedagógico é realizado através de brincadeiras que aliam o lúdico à criatividade, 

estimulando o desenvolvimento da linguagem oral e escrita 

 

Núcleo Socioeducativo 
Cento e vinte crianças e adolescentes são beneficiados nesse espaço, com alimentação equilibrada e 

nutritiva, oficinas variadas (informática, inglês, teatro, bordado entre outros), atividades esportivas e 

projetos que resgatam sua auto-estima e cidadania, por meio de parceria com empresas. O Projeto 

Verde, por exemplo, inclui horta, pomar e jardim. Além disso, tanto os usuários quanto as famílias 

contam com acompanhamento psicológico, médico e psicopedagógico. 

 
 

 

 

 

QUADRO 9: Informações sobre as atividades da creche — o CEI e o Núcleo Socioeducativo. 

 

Observa-se acima que o Núcleo Socioeducativo tem por objetivo oferecer 

“oficinas variadas (informática, inglês, teatro, bordado entre outros), atividades 

esportivas e projetos que resgatem sua autoestima e cidadania, por meio de parceria 

com empresas”. As atividades da Global se encaixam dentro do Núcleo 

Socioeducativo e nota-se que ele é apresentado no site da creche como oficina. A 

partir da definição encontrada no dicionário Houaiss, uma oficina é “um curso prático 

ou seminário intensivo, de pouca duração, em que habilidades artísticas ou 

intelectuais são exercitadas: oficina de literatura” (HOUAISS; VILLAR, p. 1.379).  

Há ainda a informação de que os projetos visam a resgatar a autoestima das 

crianças e adolescentes que frequentam o Núcleo Socioeducativo. O verbo “resgatar” 

nos remete à ideia de que essas crianças e adolescentes estariam possivelmente sem 

autoestima ou com baixa autoestima. Percebe-se, desde já, uma determinada visão 

que aponta para a carência das crianças e adolescentes que frequentam a creche.  

O curso de inglês na Global é dividido em quatro módulos (módulo 1, módulo 

2, módulo 3 e módulo 4) e cada módulo corresponde a um semestre. As aulas para 

os adolescentes ocorrem uma vez por semana, no período da tarde, entre 14 e 17 

horas e têm duração de 1 hora e 15 minutos. O grupo que acompanhei no ano de 

2013 e que dei aulas no ano de 2014 tinha aulas às quartas-feiras das 15h00 às 

16h30. Havia um intervalo para o lanche, oferecido pela creche, entre 16h00 e 16h15. 

A Global não possui uma sala dentro da creche adequada ao ensino de línguas 

estrangeiras. A sala onde aconteciam as aulas tinha carteiras quebradas e eu sempre 
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levava um aparelho de som portátil. No primeiro semestre de 2013, foi realizada a 

entrevista com o fundadora e coordenadora da Global, Teresa França cujo trabalho é 

voluntário. 

O material do curso é elaborado e fornecido pela Global. Trata-se de uma 

apostila com diálogos e atividades em inglês com a tradução dos comandos e com 

explicações em português. Esse material foi utilizado por Teresa França no ano de 

2013. Já no ano de 2014, complementava o material fornecido pela Global com 

atividades do livro New American Inside Out – Elementary (2008) escrito por Sue Kay 

e Vaughan Jones e procurei traduzir os comandos e as explicações para o português 

cada vez menos, de modo a privilegiar ao máximo o uso da língua inglesa no tempo 

de aula. 

 
 
3.3.2.1 Participante da Global — Teresa 
 

 Teresa França (nome fictício) é formada em Letras-Inglês pela PUC-SP e 

trabalhou por dezesseis anos — de 1987 a 2003 — como professora de inglês 

e coordenadora de um renomado instituto de idiomas na cidade de São Paulo. 

Fundou a Global em 2003. Teresa tem sessenta anos, é divorciada, tem três 

filhas adultas e quatro netas.  

 
 
3.3.2.2 Participante da Global — a professora-pesquisadora 

  

Além de Teresa, fundadora, coordenadora e professora da Global, eu também 

participei desta pesquisa como professora dos alunos dessa organização e procuro, 

abaixo, descrever a minha atuação na área de ensino-aprendizagem de inglês ao 

longo dos anos.  

Durante minha vida escolar sempre tive uma forte inclinação para as Ciências 

Humanas. Graduei-me em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Já 

ao longo do curso, tive dúvidas a respeito da área que havia escolhido. Assim, ao 

concluir a faculdade, já estava decidida a atuar em uma área diferente da de minha 

formação.  

Na infância já sonhava em ser professora e decidi, então, terminar meu curso 

de inglês na Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa e obter o Cambridge Proficiency 

in English. Desde então, há dezesseis anos trabalho nessa área, ora em escolas de 
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inglês, ora com alunos particulares. Minha experiência mais longa deu-se exatamente 

na Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa e durou nove anos, dos quais trabalhei 

como professora e durante dois anos como formadora de professores. Após esse 

tempo, saí em busca de novos caminhos e, nesse percurso, encontrei o curso Projetos 

de Pesquisa em Educação do COGEAE - PUC - SP ministrado pela Professora 

Doutora Sueli Fidalgo. Logo em seguida, ingressei no curso de mestrado sob a 

orientação da Professora Doutora Maria Antonieta Celani, que me honra com sua 

sábia orientação desde o ingresso no curso de mestrado do LAEL - PUC-SP. 

Após defender minha dissertação, na qual pesquisei o ensino-aprendizagem 

de inglês em uma escola pública localizada no município de São Paulo, decidi 

continuar investigando como seria o ensino-aprendizagem de inglês em organizações 

não governamentais. Constatei no curso de mestrado que a escola pública não se 

configurava como um espaço legitimado de ensino-aprendizagem dessa língua 

estrangeira; então, decidi procurar outro local onde crianças e adolescentes com 

aquele mesmo perfil sócio-econômico pudessem de fato aprender inglês.  

Para ter uma melhor compreensão do contexto das ONGs, acabei me tornando 

professora de uma das organizações, a Global, e ao longo do ano de 2014, tive o 

privilégio de ser a professora dos dois alunos que terminaram o curso, Ryan e 

Bernardo. Foi fantástico, ao final de 2014, ver os dois alunos interagindo em inglês e 

mais gratificante ainda, foi nossa convivência e o vínculo que construímos ao longo 

dessa experiência.  

Todo o tempo que passei nas duas organizações me fez, mais do que nunca, 

ter certeza da importância que o ensino-aprendizagem do inglês como língua 

estrangeira tem na vida de crianças e adolescentes, no caso deste estudo, de baixa 

renda. No entanto, como será discutido na parte final deste trabalho, o ensino de inglês 

para crianças de baixa renda nas duas organizações não governamentais estudadas 

não se concretiza para maior parte delas. 

 
 
3.3.2.3 Alunos da Global  
 

As informações a seguir referem-se ao primeiro semestre de 2013, quando 

foram realizadas as entrevistas iniciais. Ressalte-se que Ryan e Bernardo foram os 

únicos que terminaram o curso de inglês.  
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 No segundo semestre de 2013 onze alunos frequentavam o curso de inglês e 

dos onze, sete alunos teriam que mudar de escola e passar a estudar no período da 

tarde no ano de 2014. Esses alunos estavam no 9o ano em 2013 e foram para o 1o 

ano do ensino médio em 2014. Uma das participantes desta pesquisa, Nicole, não 

continuou no curso por esse motivo.  

Ressalte-se que, apesar de saber que a maioria dos alunos teria que deixar o 

curso em razão da mudança de turno escolar, não houve, nem por parte da direção 

da creche nem por parte da coordenação da Global qualquer movimento para que as 

aulas passassem a ocorrer no período da manhã ou aos sábados. Assim, os alunos 

teriam ao menos a oportunidade de frequentar o curso de inglês até o módulo 4. 

Com relação aos motivos pelos quais os outros participantes não continuaram 

o curso de inglês em 2014, destaco que Renato entrou para o Serviço Militar e Fabiana 

conseguiu uma bolsa parcial de estudos em uma escola particular de tempo integral. 
 

NOME IDADE FAMÍLIA ESCOLARIDADE 

Renato 17  mãe cozinheira e pai 

desempregado 

 vive com os pais e o irmão mais 

velho 

 ensino fundamental e médio em 

escola pública  

 cursa o ensino técnico  

Nicole 14  pai presidiário 

 vive com a mãe, a avó, o irmão 

mais novo e os primos 

 cursa o 9o ano do ensino 

fundamental em escola pública 

municipal 

Fabiana 17  pais falecidos 

 vive com o irmão de 40 anos, que 

é separado e tem um filho que 

não mora na casa  

 cursa o 2o ano do ensino médio em 

escola pública estadual  

Ryan 
 

14  mora com a mãe e o irmão mais 

velho 

 cursa o 9o ano em escola pública 

municipal 

Bernardo 
 

14   mora com o pai, a mãe e o irmão 

mais velho 

 O pai é auxiliar de serviços gerais 

na creche onde ocorrem as aulas 

de inglês e a mãe é babá, cuida 

das crianças das vizinhas em 

casa  

 cursa o 9º ano em escola pública 

municipal 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

3.4 O corpus de pesquisa: procedimentos de análise e tópicos discursivos 

 

Com o objetivo de compor o corpus de análise para posterior interpretação do 

fenômeno em foco — o fracasso dos cursos de inglês em duas organizações não 
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governamentais, traço um histórico de sua constituição e aponto os critérios que 

orientaram a sua delimitação.  

Quando iniciei a pesquisa, no ano de 2012, tinha em mente verificar as 

mudanças nas identidades de alunos que frequentavam cursos de inglês em projetos 

sociais. Pretendia, na época, acompanhar os alunos ao longo do período de duração 

dos cursos de inglês. O planejamento da pesquisa envolvia entrevistar os 

coordenadores, os professores e os alunos no início e no final dos cursos oferecidos 

nas organizações.  

As informações a seguir dizem respeito ao cronograma de realização da 

pesquisa:  

 

 Em novembro de 2012 entrevistei Fábio Vila, fundador da organização Mundo 

Novo.  

 Em dezembro de 2012 entrevistei Eliana, professora de inglês da organização 

Mundo Novo.  

 Em fevereiro de 2013 entrevistei Teresa França, fundadora e professora de 

inglês da organização Global.  

 Em março de 2013 entrevistei Malu, professora de inglês da organização 

Mundo Novo.  

 Em abril de 2013 entrevistei os alunos da Mundo Novo que estavam iniciando 

o básico 1 e pretendia entrevistá-los novamente no final de 2014, ao final do 

curso.  

 Em maio de 2013 entrevistei os alunos da Global que estavam iniciando o 

módulo 1 e pretendia entrevistá-los novamente no final de 2014, ao final do 

curso.  

 Em agosto de 2014 constatei, após visita à organização, que todos os alunos 

da Mundo Novo haviam desistido do curso na passagem do básico 3 para o 

básico 4.  

 Em dezembro de 2014 entrevistei os alunos dois únicos alunos da Global, Ryan 

e Bernardo, que terminaram o curso.  

 

Na passagem do primeiro para o segundo semestre de 2014, do básico 3 para 

o básico 4, todos os alunos da Mundo Novo desistiram do curso de inglês. Destaco 
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que apenas um dos alunos da Mundo Novo, Sandro, que havia sido entrevistado em 

abril de 2013, não desistiu do curso mas decidiu reiniciá-lo e voltar ao básico 1.  

Na organização Global, todos os alunos, excetuando-se Ryan e Bernardo, 

desistiram do curso. Esses dois alunos terminaram o curso e foram entrevistados em 

maio de 2013 e em dezembro de 2014.  

Tendo esclarecido acima as datas em que foram realizadas as entrevistas 

semiestruturadas, explicito a seguir como realizei o recorte no corpus de pesquisa. 

Para responder às perguntas de pesquisa, estabeleci cinco recortes:  

 

a) as informações disponíveis nos sites oficiais das organizações e os 

comunicados escritos retirados da rede social Facebook; 

b) as entrevistas com os coordenadores;  

c) as entrevistas com as professoras;  

d) as entrevistas iniciais com os alunos; e  

e) as entrevistas finais com dois alunos, Ryan e Bernardo, que terminaram 

o curso de inglês na Global. 

 

As entrevistas semiestruturadas foram gravadas e transcritas a partir das 

normas de transcrição de Preti (2001). Coloco, em anexo, as entrevistas realizadas 

com os participantes e, nesses anexos, destaco os recortes citados na análise para 

facilitar a localização do leitor.  

A inclusão das informações disponíveis nos sites oficiais das organizações e 

os comunicados escritos retirados da rede social Facebook, têm por finalidade 

verificar quais são os objetivos e as propostas das organizações e se esses objetivos 

foram alcançados no que diz respeito ao ensino-aprendizagem de inglês.  

O site e a página das organizações na rede social contêm diversas fotos dos 

integrantes em situações de apresentação e do dia a dia nos projetos. Algumas foram 

selecionadas e constam deste capítulo apenas para dar uma ideia da localização 

geográfica e do espaço físico interno das organizações, mas não são objeto de 

análise. O critério utilizado para escolha das fotos que constam deste capítulo é da 

clareza das imagens, mantendo a preocupação em resguardar o anonimato das 

organizações e de seus integrantes.  

Com relação ao procedimento utilizado para análise das entrevistas 

semiestruturadas, segui o seguinte percurso:  
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1. Leitura global dos textos.  

2. Escolha dos tópicos discursivos, a partir da leitura dos objetivos e propostas 

das organizações, buscando responder aos dois primeiros itens da primeira 

pergunta de pesquisa. 

3. Escolha dos tópicos discursivos, a partir dos posicionamentos enunciativos 

dos sujeitos de pesquisa buscando responder à segunda pergunta de 

pesquisa.  

 

O levantamento dos tópicos discursivos que emergem dos dizeres dos 

participantes desta pesquisa tem o objetivo primordial de verificar a construção do 

fracasso nos discursos dos coordenadores e dos professores das organizações. O 

fracasso dos cursos de inglês é construído nos discursos e também nos atos, ou seja, 

nas decisões tomadas pelas organizações no que concerne os cursos de inglês. 

Os tópicos discursivos podem ser entendidos como “aquilo acerca do que se 

está falando” (FÁVERO, 2001, p. 38). Segundo Fávero (2001), o tópico discursivo é 

antes de tudo uma questão de conteúdo estando na dependência de um processo 

colaborativo que envolve os participantes do ato interacional. O tópico é, assim, uma 

atividade construída cooperativamente, isto é, há uma correspondência — pelo menos 

parcial — de objetivos entre os interlocutores. 

Jubran (2006) conceitua o tópico discursivo como “uma categoria analítica 

abstrata“ com o qual “o analista opera” para “recortar segmentos textuais e descrever 

a organização tópica de um texto”. As propriedades tópicas com as quais o analista 

opera são duas: a centração e a organicidade. Na centração o tópico é tomado no 

sentido geral de “acerca de” que se fala, isto é, um “conjunto de referentes explícitos 

ou inferíveis concernentes entre si e em relevância num determinado ponto da 

mensagem”, o que leva a uma “associação de tópico com a função representativo-

informacional da linguagem” (JUBRAN, 2006, p. 34). 

Jubran (2006) afasta-se da compreensão de tópico discursivo “exclusivamente 

como decorrente do envolvimento colaborativo dos participantes de um ato 

conversacional, que atuam conjuntamente na elaboração textual”. A autora concebe, 

então, a função interacional de modo amplo, como inerente a todo e qualquer texto, 

já que “o produtor de um texto, seja falado ou escrito, orienta suas escolhas linguístico-

discursivas em função do interlocutor presente no intercâmbio oral”. É nesse sentido 

que a autora entende expressões como “interação verbal” e “processo interativo” 
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(JUBRAN, 2006, p. 35) e nesse ponto posiciono-me de acordo com a autora, já que 

os sujeitos desta pesquisa orientaram suas escolhas linguístico-discursivas em função 

da interação estabelecida com esta pesquisadora.  

Jubran (2006) acrescenta que a centração abrange: a) a concernência – 

“relação de interdependência entre elementos textuais, firmada por mecanismos 

coesivos de sequenciação e referenciação”, que promovem a integração desses 

elementos em um conjunto referencial, instaurado no texto como alvo da interação 

verbal; b) a relevância – “proeminência de elementos textuais na constituição desse 

conjunto referencial, que são projetados como focais;” e c) a pontualização – 

“localização desse conjunto em determinado ponto do texto, fundamentada na 

integração (concernência) e na proeminência (relevância) de seus elementos, 

instituídas com finalidades interacionais” (JUBRAN, 2006, p. 35). 

A autora afirma que os traços de concernência, relevância e pontualização, 

caracterizadores da centração, conferem à categoria de tópico discursivo critérios 

para o reconhecimento do estatuto tópico de um fragmento textual (JUBRAN, 2006, 

p. 35). 

Com relação à organicidade, Jubran (2006) sinaliza que ela se manifesta “por 

relações de interdependência tópica que se estabelecem simultaneamente em dois 

planos”: “no plano vertical, conforme as dependências de super ou subordenação 

entre tópicos que se implicam pelo grau de abrangência com que são tratados na 

interlocução” e no “plano linear, de acordo com as articulações intertópicas em termos 

de adjacência ou interposições de tópicos na linha do discurso” (JUBRAN, 2006, p. 

36). 

Ainda segundo a autora, essa categoria foi estabelecida “com vistas à definição 

de uma unidade textual, a fim de que a análise do plano do texto, se pautasse pelas 

propriedades dessa unidade” (JUBRAN, 2006, p. 37).  

Destaco que neste trabalho restringi-me à análise de itens lexicais e explicito 

duas estratégias que utilizei na construção dos tópicos discursivos: a repetição e a 

paráfrase.  

A repetição é “uma estratégia de formulação textual, que, do ponto de vista da 

categoria lingüística do elemento repetido, pode ser fonológica, de morfemas, de itens 

lexicais, de construções suboracionais e oracionais” (JUBRAN, 2006, p. 37).  

A paráfrase é igualmente uma atividade de reformulação, por meio da qual 

novos enunciados modificam enunciados anteriores. Em linhas gerais, o 
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“parafraseamento predica uma relação de equivalência semântica entre a paráfrase 

(elemento reformulador) e a sua matriz (elemento reformulado), promovendo 

deslocamentos semânticos de especificação ou generalização” entre o segmento 

reformulado e o reformulador, com expansões, condensações ou paralelismos formais 

(JUBRAN, 2006, p. 38). 

Finalizo este capítulo reafirmando que a perspectiva sócio-histórica orientou a 

reunião dos aportes teóricos e o enquadramento metodológico e a análise dos dados, 

apresentada no próximo capítulo, que recupera conceitos da teoria dialógica do 

discurso. A perspectiva dialógica, que define a comunicação humana como um fluxo 

contínuo de uma cadeia discursiva, permite olhar o corpus como enunciados.  

Isso significa dizer que os enunciados não configuram textos autônomos, com 

sentidos imanentes e reiteráveis em qualquer situação. Os enunciados são 

indissociáveis do contexto sócio-histórico e os elementos da materialidade verbal são 

tomados no nível do discurso. Essa postura teórica não pré-determina quais tópicos 

são relevantes para responder às perguntas de pesquisa. As categorias de análise 

partem do plano enunciativo e o objeto orienta os tópicos a serem considerados.  

No mais, ao longo do trabalho procuro dialogar com textos provenientes de 

outros campos do conhecimento. Essa orientação embasa a Linguística Aplicada, 

área na qual se encaixa esta investigação. O diálogo constante com pesquisas 

realizadas na Linguística Aplicada, no Direito, na Administração, na Sociologia e na 

Educação, busca trazer uma compreensão mais abrangente e profunda do objeto 

estudado. Desse modo, a análise realizada no próximo capítulo busca ir além da 

aparência dos textos em um diálogo permanente com outros textos.  

  



89 
 

CAPÍTULO QUARTO 

 

Análise e discussão da construção do fracasso e da possibilidade  
 
 

Neste capítulo, apresento as propostas e os objetivos dos cursos de inglês, 

analiso os discursos presentes nessas propostas e objetivos e analiso as entrevistas 

semiestruturadas com os coordenadores, os professores e alunos das duas ONGs. O 

corpus é analisado à luz dos pressupostos teórico-metodológicos apresentados nos 

capítulos precedentes. A discussão encontra-se organizada em quatro partes. 

Na primeira, enfoco a organização Mundo Novo: a) analiso os discursos 

presentes nas propostas e objetivos da organização obtidos no site oficial e na rede 

social Facebook; b) a entrevista do fundador e coordenador; e c) as entrevistas das 

professoras. Na segunda parte, enfoco a ONG Global: a) analiso os discursos 

presentes nas propostas objetivos da organização obtidos no site oficial e na rede 

social Facebook e b) a entrevista da fundadora e coordenadora. A terceira parte é 

dedicada às entrevistas dos alunos que iniciaram os cursos de inglês nas duas 

organizações; e a quarta, e última parte, às entrevistas dos dois alunos — Ryan e 

Bernardo — que terminaram o curso de inglês na organização Global, uma vez que 

na Mundo Novo todos os alunos desistiram do curso na passagem do terceiro para o 

quarto semestre de 2014. 

A apresentação das propostas e objetivos das organizações não 

governamentais e a análise dos discursos que atravessam essas propostas e 

objetivos são de suma importância para este trabalho, tendo em vista que as duas 

organizações, a Mundo Novo e a Global, como se verá adiante, se propõem a ensinar 

o inglês como língua estrangeira e estabelecem esse objetivo em suas páginas 

oficiais. Encontrei na rede social Facebook, importante meio de divulgação das 

atividades das organizações: cartazes, convites e cartões de felicitação e 

agradecimento. Esses também são objeto de análise, pois trazem referências às 

propostas e objetivos das organizações e principalmente às ideologias que informam 

o trabalho das ONGs. Ou seja, a forma de pensar exercida nas organizações pode 

ser verificada nesses cartazes, convites e cartões.  

Há, nos sites oficiais e na rede social Facebook, inúmeras fotos de 

apresentações e de situações vivenciadas do dia a dia dos projetos que não são objeto 

de análise. As fotos apresentadas neste item fazem parte dos cartazes, convites e 
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cartões que, por constituírem um todo, não poderiam ser excluídas da análise. Para 

preservar o anonimato, excluí dos cartazes, convites e cartões somente o nome, o 

endereço e os dados bancários das organizações. 

 

4.1 Mundo Novo  

 

4.1.1 Propostas e objetivos  

 

A análise das propostas e objetivos da Mundo Novo tem por objetivo responder 

ao primeiro item da primeira pergunta de pesquisa: Em relação às propostas e aos 

objetivos estabelecidos pelas ONGs no que diz respeito ao ensino-aprendizagem de 

inglês como língua estrangeira: a) quais são os discursos presentes nessas propostas 

e objetivos? 

 A discussão do segundo item da primeira pergunta de pesquisa — (b) em que 

medida esses objetivos são alcançados? — é apresentada nas Considerações Finais. 

A Mundo Novo possui, de acordo com informações retiradas de seu site na 

internet, a seguinte missão:  

 
Promover um contexto pluridimensional de aprendizagem para crianças e 
jovens que viabilize a construção de valores positivos através da arte e da 
cultura ampliando os circuitos de inclusão de forma participativa e 
empreendedora (Acesso em: 21 mar. 2016).  
 

Ainda de acordo com o site, a associação tem “na prática musical uma forma 

de criar alternativas às drogas e à delinquência juvenil, muito presentes em São Paulo” 

(Acesso em: 19 mar. 2016).  

Conforme apontado no capítulo precedente, em relação ao curso de inglês, 

objeto desta pesquisa, há do lado esquerdo superior do site um ícone intitulado cursos, 

o qual abre as seguintes opções: artes, esportes, inclusão digital, inglês e música. No 

que concerne o inglês constam as informações a seguir: 

O curso de inglês em parceria com a Educa (nome fictício) é uma atividade 
continuada desde 2000 na associação Mundo Novo e tem como objetivo 
capacitar os nossos integrantes: crianças e jovens no idioma para ampliação 
do repertório cultural e contribuir para formação dos nossos jovens de forma 
globalizada. A língua inglesa tem sido uma habilidade capaz de aproximar as 
diferentes culturas que interagem com a associação e um canal de 
comunicação nos diferentes contextos em que transitam os nossos jovens: 
interação com visitantes estrangeiros que nos visitam, nos momentos das 
viagens internacionais para apresentações públicas e realização de 
workshops, na participação em fóruns internacionais e contribui como forma 
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diferenciada como meio para realização dos projetos de formação dos 
participantes (Acesso em: 26 mai. 2013). 

 

Dessa forma, observa-se que a Mundo Novo se propõe a: “promover um 

contexto pluridimensional de aprendizagem para crianças e jovens que viabilize a 

construção de valores positivos através da arte e da cultura”. Com relação ao ensino-

aprendizagem de inglês, “capacitar os nossos integrantes: crianças e jovens no idioma 

para ampliação do repertório cultural e contribuir para formação dos nossos jovens de 

forma globalizada”. 

Os objetivos da Mundo Novo incluem um contexto pluridimensional de 

aprendizagem e a capacitação no inglês como língua estrangeira. Entretanto, o 

objetivo “capacitar os nossos integrantes: crianças e jovens no idioma” proposto no 

site não é alcançado com relação ao grupo de participantes observado.   

Na rede social Facebook, a Mundo Novo possui uma página desde 2 de maio 

de 2012. Na página, há 3.582 fotos de apresentações da banda show, de ensaios, de 

viagens internacionais e que retratam o dia a dia do projeto, incluindo almoços e 

lanches oferecidos aos alunos. Dentre esses posts há cartazes, nos quais estão 

presentes imagens dos alunos do projeto em apresentações. O cartaz a seguir, que 

pede contribuições financeiras a empresas, aparece três vezes dentre as publicações 

da organização na rede social Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 10: Cartaz da Mundo Novo. 
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O cartaz a seguir aparece duas vezes na mesma rede social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 11: Cartaz da Mundo Novo 

 

Observa-se que as formulações — “no Brasil e Europa com grandes nomes da 

música” e “dentro e fora do Brasil em parceria com grandes artistas e orquestras” — 

presentes nos cartazes, enfatizam as apresentações da banda show com grandes 

artistas. Em nenhum dos cartazes há menção ao curso de inglês, que pode ser 

encontrado no site oficial da organização. Depreende-se, da análise dos dois cartazes, 

que o objetivo da Mundo Novo centra-se na música, que ganha visibilidade nas 

apresentações do grupo artístico. Como se verá adiante, esse objetivo é enfatizado 

pelo fundador da organização em sua entrevista. 

Nota-se, no segundo cartaz, a foto de uma criança de aproximadamente dois 

anos; atrás da criança menor, outras cinco crianças maiores. A criança menor chupa 

chupeta e três das crianças maiores tocam instrumentos de percussão. Não se sabe 

ao certo se as crianças maiores são alunas da organização. A criança menor, no 

entanto, não tem idade suficiente para ingressar na Mundo Novo. Elas aparentam 

estar em um terreno baldio ou em um lixão e em situação de vulnerabilidade social.12 

O local tem chão de terra e poças d’água e pode ser considerado insalubre. 

Diferentemente do cartaz anterior, em que as crianças sorriem, dançam, tocam 

e cantam, no último cartaz, elas estão em condições precárias com o possível objetivo 

                                            
12Para Abramovay (2002), a vulnerabilidade social é definida como “situação em que os recursos e 

habilidades de um dado grupo social são insuficientes e inadequados para lidar com as oportunidades 
oferecidas pela sociedade. Essas oportunidades constituem uma forma de ascender a maiores níveis 
de bem-estar ou diminuir probabilidades de deterioração das condições de vida” (ABRAMOVAY, 2002, 
p. 13). 
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de despertar sentimentos filantrópicos para que empresas contribuam 

financeiramente com a organização.  

No cartão de Natal encontrado na rede social que encontra-se reproduzido a 

seguir. Observa-se o desejo de “um mundo melhor”, “um novo vigor de humanidade” 

e de “que nada seja mais forte do que a união”.  

 

 

QUADRO 12: Cartão Mundo Novo. 

 

A mesma mensagem repete-se na página do Facebook da Gráfica União em 

outros sites de mensagens natalinas como o <www.belasmensagens.com.br>. No 

entanto, a mensagem original é um pouco diferente, como pode-se observar a seguir.  

 

Que neste Natal aquela magia toda guardada durante todo o ano, venha presente nos 
corações daqueles que festejam o amor. Que não apenas seja uma comemoração, 
mas um início para uma nova geração. O Natal simboliza nova vida, pois nele 
comemoramos o nascimento do Homem que modificou a nossa maneira de ver o 
mundo. Trazendo-nos amor e esperança. Que neste natal sejam confraternizados 
todos os desejos de um mundo melhor. Que todos estabeleçam um novo vigor de 
humanidade, e que nada seja mais forte do que a união daqueles que brindam o afeto 
entre eles. Feliz Natal e Próspero Ano Novo! 

Boas Festas!!! 
 

 
QUADRO 13: Cartão Gráfica União. 

Fonte: <www.belasmensagens.com.br> 

  

http://www.belasmensagens.com.br/
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Há supressão, na página da Mundo Novo, da seguinte parte da mensagem 

encontrada nos sites de mensagens natalinas: “O Natal simboliza nova vida, pois nele 

comemoramos o nascimento do Homem que modificou a nossa maneira de ver o 

mundo, trazendo-nos amor e esperança”. Ou seja, a parte da mensagem em que há 

menção religiosa foi eliminada da mensagem da Mundo Novo. O trecho que remete 

ao “nascimento do Homem”, ou seja, aos aspectos religiosos foi eliminado da página 

da organização.  

Saliento que esses discursos que atravessam os cartazes e cartões da Mundo 

Novo dialogam, como se verá adiante, com os discursos presentes nas falas do 

coordenador e, em certa medida, com os discursos presentes nas falas das duas 

professoras. O discurso da vulnerabilidade está presente na fala do coordenador e 

dialoga com trechos das entrevistas das professoras. Outro ponto que encontra 

ressonância na fala do coordenador diz respeito à alma do projeto que é a música, 

relegando o ensino-aprendizagem de inglês a um plano secundário.  

Além disso, diferentemente da Global, em que aspectos religiosos são 

enfatizados nos cartazes e cartões encontrados na rede social Facebook, não há 

menção a aspectos religiosos ligados à caridade ou ajuda ao próximo nos cartazes e 

cartões da Mundo Novo.  

 
 
4. 1. 2 Entrevista com Fábio — coordenador na ONG Mundo Novo 
 

Para orientar a análise da entrevista realizada com o coordenador e idealizador 

da ONG Mundo Novo, Fábio Vila, retomo a segunda pergunta de pesquisa que 

orientou o percurso de análise. Assim, procuro responder o que os posicionamentos 

enunciativos revelam sobre: 

 

a) o sujeito-aprendiz de inglês das ONGs? 

b) o ensino-aprendizagem de inglês nas ONGs?  

c) suas perspectivas ideológicas? 

 

Ressalto que as perspectivas ideológicas dos participantes não são analisadas 

separadamente, pois a ideologia dos coordenadores, professores e alunos está 

presente em todos os enunciados, ou seja, em todas as respostas às perguntas 
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formuladas. Dessa forma, a resposta ao item (c) é analisada no decorrer da análise 

dos itens (a) e (b).  

Na entrevista realizada com o fundador e coordenador da organização procurei 

abordar os pontos a seguir:  

 

 os objetivos da organização não governamental 

 os objetivos do curso de inglês 

 a organização dos cursos de inglês – tempo de aula e materiais didáticos 

 o progresso dos alunos na língua inglesa 

 

4.1.2.1 (...) é um jovem vulnerável, que demora a pegar no tranco (...) um menino que 

não tem ideia do que ele vai fazer com esse inglês. 

 

A perspectiva do coordenador sobre o sujeito-aprendiz, ou seja, os 

adolescentes que frequentam o curso de inglês oferecido pela ONG Mundo Novo é a 

de que:  

 

Fábio (Anexo I, p. 157): ...é um jovem vulnerável, que demora a pegar no tranco com a questão 

de entender essa necessidade do inglês, é um desafio. Pro professor da Educa é um desafio 

e é extremamente gratificante, porque uma coisa é dar aula para um jovem de um nível 

socioeconômico e que viaja pra Miami. Outra é você pegar um menino que não tem ideia do 

que ele vai fazer com esse inglês. Porque na comunidade é a terceira geração de gente que 

não foi nem pra escola, imagina falar inglês. 

 

Para ele, o aluno da ONG é vulnerável — é “frágil, prejudicado ou ofendido” 

(HOUAISS; VILLAR, p. 1.961) e não tem ideia, no mundo de hoje — invadido pela 

internet, pela música e pelos jogos eletrônicos em língua inglesa — do que vai fazer 

com o idioma. Observa-se o discurso da vulnerabilidade, também presente nos 

cartazes da Mundo Novo, na fala do coordenador.  

Silva R. (2008) aponta que a questão da vulnerabilidade, colocada na “ordem 

de um discurso que foi sendo produzido e modificado ao longo da história” é nos dias 

de hoje entendido “como uma instância relacionada com as condições sócio 

econômicas” (SILVA R., 2008, p. 21). A autora acrescenta que o conceito de 

vulnerabilidade é atribuído “àqueles indivíduos que vivem em situação de pobreza ou 
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privação” caracterizada pela insuficiência de renda e o precário ou nulo acesso aos 

serviços públicos e também aos indivíduos que tenham “fragilização de vínculos 

afetivos, relacionais e de pertencimento social” onde constatam-se situações de 

discriminação etária, étnica, de gênero e por deficiência entre outras (SILVA R., 2008, 

p. 61). Verifica-se, dessa forma, que o discurso da vulnerabilidade é um discurso, 

assim como o discurso da diferença cultural (cf. seção 2.1.1), marcado pela ideia da 

falta. É um discurso que caracteriza indivíduos de determinada realidade sócio 

econômica que não têm acesso a determinados bens e serviços acessíveis às classes 

mais altas da sociedade ou que não formaram ou formaram parcialmente vínculos em 

suas comunidades.   

No mais, a perspectiva ideológica presente na fala do coordenador relativa ao 

aluno da Mundo Novo, que é a de um sujeito “que não tem ideia do que ele vai fazer 

com esse inglês” não corresponde aos adolescentes que entrevistei para esta 

pesquisa. Contrariando a visão do coordenador, os alunos das ONGs estudadas têm 

acesso à internet e a músicas em inglês.  

O trabalho de Santos (2006), na área de educação, encontrou a mesma 

perspectiva revelada pelo coordenador ao estudar alunos de uma escola pública em 

Porto Alegre. A autora afirma que o sujeito incapaz, individualizado pela psicologia, 

principalmente quando esta se aproxima da educação, vai ganhar especificidade nas 

classes populares. Segundo a autora, criam-se noções como “aluno carente”, 

“defasagem cultural” e “fracasso escolar”, inscritas na problemática da classe. São 

discursos que se instituem no âmbito da escola, produzindo o aluno incapaz. A autora 

trata da escola pública, mas observou-se o mesmo discurso na fala do coordenador 

da ONG. Afinal, trata-se da mesma clientela, os alunos da organização são os 

mesmos que frequentam a escola pública.  

 Outro aspecto interessante diz respeito à visão que o coordenador tem do 

grupo social ao qual o aluno pertence, “terceira geração de gente que não foi nem pra 

escola, imagina falar inglês”. Ou seja, não só o aluno aparece na fala do coordenador 

como alguém sem conhecimento, a família também é caracterizada dessa forma. 

No mesmo sentido Santos (2006) destaca em seu estudo que que não só o 

aluno aparece como incapaz, mas também a comunidade, em alguns momentos, 

aparece como “um povo de pouca cultura, sem ambições, conformado com o 

desemprego” (SANTOS, 2006, p. 151). O coordenador da Mundo Novo segue na 

mesma direção, pois desqualifica intelectualmente o aluno da organização e o grupo 
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social ao qual o aluno pertence: “na comunidade é a terceira geração de gente que 

não foi nem pra escola”. Ou seja, o discurso da diferença cultural segundo o qual 

essas pessoas fariam parte de uma subcultura muito diferente da cultura de classe 

média (cf. seção 2.1.1) encontra-se presente na fala do coordenador.  

Destaco ainda, no excerto a seguir, que o coordenador ao mesmo tempo em 

que afirma que o aluno que frequenta a ONG não sabe o que vai fazer com “esse 

inglês” proporciona para alguns a oportunidade de viajar para o exterior com a banda 

show. 

 
Fábio (Anexo I, p. 156): Aqui, como nós somos um programa internacional, nós somos 

parceiros de muitas empresas, de muitas instituições, nós recebemos desde os MBAs das 

universidades, passando por muitos artistas, a gente viaja muito pra fora, a gente faz muitos 

festivais de artes e música. Então, na peneira natural pro menino ir com a gente numa dessas 

viagens, num desses shows, o inglês é um ingrediente, é uma nota pra fazer com que o 

integrante possa ir conosco. Enfim, pra estar aqui o jovem tem que estar bem na escola 

regular, ter notas boas e começam as peneiras: canta bem? dança bem? tá na escola? então, 

fala inglês? Um inglês survival que seja. Ou seja, consegue se salvar lá, se for necessário? 

Ou, está frequentado as aulas de inglês? Está frequentando as aulas de inglês? É outro 

ingrediente. 

 

A partir do excerto acima observa-se que a Mundo Novo oferece aos 

adolescentes a possibilidade real, ao menos para alguns, de visitar um país 

estrangeiro, um país de falantes nativos de língua inglesa: “a gente viaja muito pra 

fora, a gente faz muitos festivais de artes e música”. Não se trata de uma possibilidade 

distante da realidade desses adolescentes. Os alunos que frequentam a organização 

sabem que, se forem selecionados para uma das viagens internacionais que o grupo 

realiza uma ou duas vezes por ano, terão a oportunidade de ir para o exterior. Além 

disso, os alunos novos estão sempre em contato com alunos que já viajaram para fora 

do país. No entanto, na visão do coordenador, o aluno da Mundo Novo desconhece a 

utilidade da língua.  

Ainda com relação ao sujeito-aprendiz de inglês, o coordenador demonstra, em 

uma perspectiva mais ampla, que os objetivos que norteiam o trabalho da Mundo Novo 

estão relacionados à “alma da Mundo Novo que é a música” e à saída dos 

adolescentes da rua, conforme depreende-se do excerto a seguir:  

 



98 
 

Fábio (Anexo I, p. 156): ...a ideia é cuidar das questões da blindagem com relação à rua etc. 

As coisas ruins que estão aí, o crime, a droga. E o inglês vem acompanhando naturalmente 

a alma da Mundo Novo que é a música. A nossa música que agora tem a dança, tem o canto, 

enfim, é a ferramenta que nós utilizamos para poder trabalhar com a família, com a 

comunidade. Fazer o jovem se entender pró-ativo, empreendedor, esforçado. 

 

Ou seja, a alma e objetivo maior do projeto é a música, “o inglês vem 

acompanhando naturalmente a alma da Mundo Novo que é a música”. Apesar de 

mencionar que tem por objetivo “promover um contexto pluridimensional de 

aprendizagem” — informação disponível na página eletrônica — observa-se que 

aprendizagem de inglês não é prioritária.  

 A visão ou ideologia do coordenador sobre os alunos determina o tipo de 

mediação que a organização realiza. Em outras palavras, a visão de que se trata de 

um aluno incapaz que desconhece a utilidade da língua inglesa determina o modo pelo 

qual a organização recebe os alunos e organiza o curso de inglês. Chamo a atenção 

mais uma vez para o estudo de Santos (2006) que vê na forma de pensar exercida na 

escola um dos obstáculos para a apropriação da escola pela comunidade.  

 
Em nosso entendimento, um dos obstáculos é exatamente a forma de pensar 
exercida na escola. A predominância do modo-indivíduo reduz a análise, 
porque todas as questões acabam caindo no âmbito pessoal: é a direção que 
é incompetente, ou o professor, ou o aluno. Tentamos sair desse plano, 
pensando as relações como algo que transversaliza a instituição, como 
expressão da multiplicidade, composição de corpos, mas incorpórea. 
(SANTOS, 2006, p. 140) 
 

 Santos (2006) traz para suas reflexões a noção de “acontecimento” proposta 

por Deleuze (1974). 

O acontecimento não é algo que acontece a alguém, mas entre corpos, que 
envolve vários corpos; é um conjunto de singularidades, é a trama, é o meio; 
portanto não é um fato, mas uma virtualidade. (DELEUZE, 1974, p. 14 apud 
SANTOS, 2006, p. 140) 
 

 Acredito que a forma de pensar ou a ideologia dos coordenadores e professores 

que compõem a organização imprimem um determinado modo de ser e fazer as coisas 

que são considerados, neste trabalho, obstáculos ao ensino-aprendizagem de inglês. 

O discurso da vulnerabilidade, já evidenciado, encontra-se presente na fala do 

coordenador e se coloca como um dos aspectos que contribui para construção do 

fracasso. No próximo item fica clara a opção do coordenador por não priorizar os 

cursos de inglês na Mundo Novo. 
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4.1.2.2. O inglês, ele aqui não é uma promessa a longo prazo... 

 

O excerto a seguir relaciona-se ao modo pelo qual o coordenador concebe o 

ensino-aprendizagem do inglês na Mundo Novo: 

 

Fábio (Anexo I, p. 156): O inglês, ele aqui não é uma promessa a longo prazo como talvez a 

possibilidade de um melhor emprego. (...) Enfim, pra estar aqui o jovem tem que estar bem 

na escola regular, ter notas boas e começam as peneiras: canta bem? dança bem? tá na 

escola? então, fala inglês? Um inglês survival que seja. Ou seja, consegue se salvar lá, se for 

necessário? Ou, está frequentado as aulas de inglês? Está frequentando as aulas de inglês? 

É outro ingrediente. Então o inglês, ele aqui, ele é a muito curto prazo necessário. 

 

Observa-se que o inglês é: “a muito a curto prazo necessário” para que os 

adolescentes frequentem a ONG, é mais um “ingrediente”, mas não há indicação no 

excerto acima de que a Mundo Novo promova um ensino-aprendizagem que capacite 

os alunos no idioma conforme proposto no site da organização.  

Ressalto que, um curso regular de dois anos, duas vezes por semana, de 50 

minutos — a mesma carga horária que os alunos têm na Mundo Novo, seria suficiente, 

de acordo com o ALTE LEVELS (Quadro Comum Europeu de Referência para 

Línguas) para que o aluno atinja o nível A2. Nesse nível, o aluno seria capaz de 

entender frases e expressões relacionadas ao universo do usuário, como informações 

pessoais e familiares básicas, compras, geografia local, emprego. Pode se comunicar 

de maneira simples em situações familiares que requerem troca de informações curtas 

e precisas. Pode descrever de maneira superficial aspectos sobre seus 

conhecimentos, ambiente em que vive e suas necessidades imediatas. Entretanto, 

observa-se que essa não é a prioridade para o coordenador.  

Apresento a seguir mais um aspecto ilustra o modo de pensar do coordenador 

no que se refere ao ensino-aprendizagem de inglês na organização: 

  

Fábio (Anexo I, p. 159): Nenhuma aula aqui tem livro pra levar pra casa. Você tem que 

entender o conhecimento como uma fruta que você deseja comer que nem uma louca. Se 

você não conseguir fazer com que o menino deseje o conteúdo que você ensina aí você não 

tá com nada. Isso deveria valer pro ensino em geral. Porque professor de cursinho que entra 

vestido de palhaço vale milhões? Porque o menino fica louco pra hora de ver aquele maluco 

ensinar. Eu dou aula e minhas aulas é tudo na cabeça, o importante é criar um link na questão 
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da cognitividade e da inferência e acompanhar o tempo dele para o aluno desejar aprender 

aquilo. 

 

No excerto acima, observa-se que, para Fábio, o conhecimento está 

relacionado ao desejo. Para ele, é preciso entender “o conhecimento como uma fruta 

que você deseja comer que nem uma louca”. Nas aulas que Fábio dá na Mundo Novo 

“é tudo na cabeça” e ele acrescenta: “Nenhuma aula aqui tem livro pra levar pra casa”. 

Os recursos pedagógicos, livros, CDs, revistas etc. que poderiam 

complementar as aulas dadas na organização e, principalmente, estimular os alunos 

a estudar em casa, criando uma conexão entre aquilo que acontece na sala de aula e 

os alunos, são considerados desnecessários.  

Acrescento que, no espaço físico da organização, não há nenhuma sala ou 

mesmo uma biblioteca (ainda que improvisada), onde os alunos tenham acesso a 

materiais em língua inglesa ou não. Não há materiais nem mesmo sobre música para 

consulta. Observei que há uma sala vazia próxima ao refeitório em que há revistas 

velhas espalhadas pelo chão. Certa feita, vi a irmã menor de uma aluna de dança 

folheando as revistas. Em seguida, indaguei ao coordenador pedagógico, Paulo, com 

quem estive algumas vezes, por que não havia uma biblioteca na organização. Ele 

me respondeu que já havia falado sobre o assunto com Fábio, mas que não obteve 

resposta.  

No mais, chamo atenção para mais um aspecto da entrevista do coordenador. 

Fábio, ao mesmo tempo em que não considera importante que as aulas da 

organização tenham livro, afirma que o inglês que ele fala é “um inglês de calçada”, 

que melhora quando tem “que falar e ler”: 

 

Fábio (Anexo I, p. 156): Meu inglês é um inglês de calçada. Eu melhoro ele quando eu tenho 

que falar e ler. 

 

Ou seja, ele reconhece a importância da leitura para melhorar o inglês que ele 

próprio sabe e fala; no entanto, considera desnecessário que os alunos tenham 

acesso a livros ou outros materiais em inglês para ler no tempo livre. 

Pude observar no ano de 2013, ano em que frequentei a Mundo Novo 

semanalmente, que os alunos almoçam na organização e tem tempo livre entre as 

aulas de dança, percussão e inglês. Muitos passam a tarde inteira na ONG. Durante 
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esse tempo, conversam e olham o celular. Um local para leitura, ainda que 

improvisado, poderia despertar o interesse de muitos alunos. A Mundo Novo recebe 

ajuda financeira de diversas organizações internacionais e poderia contar com 

doações de livros, CDs e outros materiais em língua inglesa. 

Destaco, no excerto abaixo, um último aspecto relativo ao ensino-

aprendizagem, seja ele de música ou de inglês:  

 
Fábio (Anexo I, p. 157): ...eu não acredito que o que você ensine basta para transformar a 

pessoa. Nem a música. Se você ensina inglês e ensina informática, muitas vezes você pode 

tá criando um cyber drug dealer. Nosso cuidado maior e nosso maior desafio é entender como 

a ética e a moral moldam os bons valores e cuidar para que as crianças vivenciem esses 

valores, porque valor você não ensina, a pessoa vivencia. (...) Se fosse assim a Amy 

Winehouse, o Jimmy Hendrix, não estariam mortos. Agora morreu Chorão, Elis Regina. São 

artistas lindos e maus exemplos pra juventude, né? 

 

Verifica-se, portanto, que a Mundo Novo é uma organização cuja alma é a 

música e que se pauta pela ideia de tirar crianças e adolescentes da rua, “a ideia é 

cuidar das questões da blindagem com relação à rua” e o foco em relação ao ensino-

aprendizagem é o de criar o desejo de aprender. Ou seja, para ele, somente o ensino-

aprendizagem como um fim em si mesmo “não basta para “transformar a pessoa”. No 

entanto, Fábio enfatiza a importância de “cuidar para que as crianças vivenciem esses 

valores”; bons valores, segundo ele. E, de fato, os adolescentes entrevistados relatam 

uma vivência positiva na Mundo Novo no que diz respeito à convivência com outros 

colegas e com os adultos que fazem parte da organização. 

Evidenciou-se nesta pesquisa que os cursos de inglês fracassam e acredito 

que os valores de convivência e respeito que Fábio preza na organização que criou 

poderiam estar presentes juntamente com um projeto de ensino-aprendizagem 

competente de inglês como língua estrangeira. Acredito que um não exclui o outro; 

poder-se-ia pensar em ambos, tanto um como o outro. Ou seja, os valores que Fábio 

preza, “fazer o jovem se entender pró-ativo, empreendedor, esforçado” e um ensino-

aprendizagem que não seja “a muito curto prazo” poderiam caminhar juntos. 

Por fim, destaco dois aspectos da entrevista de Fábio que diferem das 

respostas dadas pelos alunos nas entrevistas. O primeiro refere-se à concepção de 

sujeito-aprendiz na organização, segundo o coordenador. Os alunos revelam que 

utilizam, sobretudo nos dias de hoje, o inglês de diversas maneiras — em jogos, na 
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internet, etc. O segundo diz respeito à relação entre ensino-aprendizagem e a 

possibilidade de transformação. As entrevistas dos dois alunos da ONG Global que 

terminaram o curso de inglês indicam mudanças em suas vidas a partir do ensino-

aprendizagem do idioma.  

A ideologia que marca a fala do coordenador dá o tom ao trabalho que é feito 

pela ONG. A visão de que as crianças e adolescentes que frequentam a organização 

são vulneráveis e não sabem o que vão fazer com o inglês como língua estrangeira 

se colocam como entraves, no plano ideológico, para que um projeto competente de 

ensino-aprendizagem de inglês seja oferecido aos alunos da Mundo Novo.  

 

4.1.3 Entrevistas com as professoras da Mundo Novo  

 

4.1.3.1 Entrevista com Eliana — professora da ONG Mundo Novo 

 

Os trechos destacados a seguir são da entrevista com a professora Eliana, da 

Mundo Novo que dava aula para os quatro estágios do curso (básico 1, básico 2, 

básico 3 e básico 4) existentes quando iniciei esta pesquisa. Cada estágio 

corresponde a um semestre. 

A entrevista com a professora foi realizada em dezembro de 2012, após a 

entrevista com Fábio, o coordenador da ONG. Tivemos uma conversa breve ao final 

de uma das aulas, interrompida pela entrada, na sala, de um aluno da ONG. Logo 

depois dessa breve conversa, a professora saiu do projeto e, em seu lugar, a Mundo 

Novo passa a contar com uma nova professora, Malu. Retomo a segunda pergunta 

de pesquisa que orientou o percurso de análise das entrevistas das professoras da 

Mundo Novo. Assim, procuro responder o que os posicionamentos enunciativos 

revelam sobre: 

 

a) o sujeito-aprendiz de inglês das ONGs? 

b) o ensino-aprendizagem de inglês nas ONGs?  

c) suas perspectivas ideológicas? 

 

No primeiro recorte apresentado a seguir, Eliana fala da época em que 

começou a trabalhar na Mundo Novo.  
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Eliana (Anexo II, p. 160): Quando eu cheguei lá há dois anos e meio eles tinham o material, 

mas não existia a preocupação em melhorar. Era literalmente um depósito de alunos, não 

existia a preocupação de nenhum dos dois lados em melhorar a coisa. Eu entrei em 2010 e 

fiquei muito horrorizada. Nenhum professor queria ir pro projeto e como eu sou uma pessoa 

que tem origem um pouco mais simples, dei aula no Estado, dei aula na Prefeitura, fui 

considerada ter o perfil mais adequado pra trabalhar com essa faixa socioeconômica. Eu falei 

“eu vou” e fiquei horrorizada. No primeiro semestre lá não rendia, o aluno do básico 4 que eu 

falava Hi, how are you? Não me respondiam.  

 

Observa-se que, a partir do percurso de análise traçado, o sujeito-aprendiz de 

inglês é alguém que faz parte, quando Eliana começou a dar aulas na organização 

em 2010, de “um depósito de alunos”. Esse excerto da entrevista de Eliana demonstra 

que a organização, no que diz respeito ao ensino-aprendizagem de inglês, funciona 

de modo precário, pois um depósito é um local apropriado para guardar objetos, não 

para pessoas, muito menos crianças e adolescentes.   

Ribeiro (1991), ao tratar da escola pública, aponta: 

 
Hoje, a escola é um restaurante, um ambulatório médico, uma creche ou um 
depósito de crianças. Raramente encontramos uma escola que pretenda que 
seu processo de ensino-aprendizagem formal se esgote intramuros 
independente da situação da criança. (RIBEIRO, 1991, p. 18) 
 

Depreende-se da fala de Eliana que a situação encontrada na Mundo Novo, no 

que se refere ao ensino-aprendizagem de inglês, se assemelha à situação descrita 

por Ribeiro (1991) na escola pública, que raramente pretende um ensino-

aprendizagem competente e de qualidade. Pretende alojar os alunos por algumas 

horas durante o período em que não estão na escola.  

Essa mesma visão apareceu na fala de Fábio, o coordenador da Mundo Novo, 

quando afirmou “a ideia é cuidar das questões da blindagem com relação à rua etc. 

As coisas ruins que estão aí, o crime, a droga”. Ou seja, tirar os adolescentes da rua, 

dos perigos da rua, é uma das formas de pensar que norteia o trabalho na 

organização. 

Além disso, Eliana revela que: “Nenhum professor queria ir pro projeto e como 

eu sou uma pessoa que tem origem um pouco mais simples, dei aula no Estado, dei 

aula na Prefeitura, fui considerada ter o perfil mais adequado pra trabalhar com essa 

faixa socioeconômica”. Ou seja, a Mundo Novo era um local para onde nenhum 

professor queria ir e Eliana por ter uma “origem um pouco mais simples” seria a 
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profissional mais adequada para trabalhar na organização. Observa-se nesses dois 

trechos que havia preconceito dos professores da Educa em relação à Mundo Novo e 

preconceito da Educa em relação à própria Eliana que seria mais adequada para 

trabalhar na organização por ter uma origem mais simples.  

Depreende-se da fala de Eliana que o curso de inglês na Mundo Novo além de 

ser não prioritário para Mundo Novo também não é prioritário para a Educa, afinal, 

“não existia a preocupação de nenhum dos dois lados em melhorar a coisa” além de 

ser um local onde “Nenhum professor queria ir”. 

No excerto a seguir, Eliana revela que os livros que eram utilizados pelos alunos 

podiam ser levados para casa: 

 

Eliana (Anexo II, p. 160): Lá são dois anos de estudo de inglês que são divididos em quatro 

básicos. São três anos, considerando os níveis de Junior. Eles vão do Junior, um ano de 

Junior, são dois semestres, depois eles vão pro básico 1. No Junior eles entram com 9, 10 e 

11 e agora agente aumentou pra 10 e 11 porque a gente vê muita defasagem nessa faixa 

etária. Faz muita diferença seis meses, um ano. Essa coisa de ir mais rápido, copiar mais 

rápido, as crianças de 9 anos não tinham. Como eles não levam o material pra casa eles têm 

que copiar. Os livros ficam lá. 

 

Acredito que esse fato: “Os livros ficam lá”, além de fazer com que os alunos 

passem mais tempo copiando e menos tempo falando e interagindo em inglês, 

demonstra que eles não são considerados responsáveis para levar um livro importado 

para casa. Provavelmente perderiam ou danificariam o livro — ideia que desqualifica 

os alunos e reforça o preconceito dirigido aos alunos de baixa renda para o ensino-

aprendizagem. 

No mais, corrobora a ideia de que o projeto de ensino-aprendizagem de inglês 

não é prioritário. A meu ver, se a qualidade do curso de inglês oferecido fosse 

prioritária, haveria livros e outros materiais para estudo e consulta dos alunos, 

inclusive para empréstimo. Um ambiente propício ao ensino-aprendizagem, com 

materiais adequados tendo em vista que são recebidos inúmeros falantes de língua 

inglesa na organização e que as idas para o exterior também são frequentes.  
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4.1.3.2 Entrevista com Malu — professora da ONG Mundo Novo 

 

Apresento a seguir excertos da entrevista com a professora Malu, que foi 

professora dos alunos da Mundo Novo no ano de 2013 e no primeiro semestre de 

2014. Os alunos cursaram o básico 1, o básico 2 e o básico 3. No básico 4, já não 

havia mais nenhum aluno no curso. Todos desistiram.  

Da última vez em que estive na organização, em agosto de 2014, conversei 

com Paulo, coordenador pedagógico, e constatei que a turma que eu acompanhava 

já não mais existia. Indaguei sobre os motivos da desistência dos alunos, e ele me 

informou que a maioria deixou todas as atividades na Mundo Novo. Apenas um aluno, 

Sandro (cf. Anexo IX), decidiu voltar para o básico 1, pois, de acordo com Paulo, o 

aluno achava melhor recomeçar o curso. Paulo desconhecia os motivos da 

desistência dos alunos. Os alunos que desistiram não foram acompanhados pelo 

coordenador para que ele investigasse os motivos da desistência.  

Em virtude do tempo que passei nas duas organizações, sei das dificuldades 

dos alunos para pagar a passagem de ônibus. Muitos moram longe e muitas vezes 

chegavam à aula de inglês sem ter almoçado. Muitos, quando chegam ao ensino 

médio, começam a trabalhar, fato que inviabiliza a ida dos alunos ao curso que ocorre, 

no caso da Mundo Novo, duas vezes por semana no período da tarde.  

No início de 2013 entrevistei a professora que substituiu Eliana na Mundo Novo, 

Malu. Assim como Eliana, Malu, é formada em Letras — Inglês pela USP. Nosso 

encontro ocorreu em uma das unidades da Educa. Na dessa unidade, há um salão 

com quatro mesas, numa das quais a entrevista foi realizada.  

Na entrevista realizada com Malu procurei abordar os pontos a seguir:  

 

 os objetivos do curso de inglês 

 a organização dos cursos de inglês – atividades e materiais didáticos 

 o progresso dos alunos na língua inglesa 

 

Depreende-se da análise da entrevista que a professora gosta de trabalhar na 

Mundo Novo e que, segundo ela, os alunos são motivados. Com relação ao sujeito-

aprendiz de inglês, a professora relata diferenças culturais em relação aos alunos do 

curso de inglês da Educa, onde ela também dá aulas.  
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Destaco a seguir dois excertos da entrevista nos quais esses aspectos estão 

presentes: 

 

Malu (Anexo III, p. 162): Eu gosto muito. É um outro ambiente, né? As crianças são muito 

legais, as crianças são muito empolgadas. Então você propõe qualquer coisa elas acham 

muito legal. Quando eu vou falar de cultura pra eles é muito novo, né? Então aqui na Educa 

eles já conhecem, eles já foram, eles já visitaram, então pra eles ((da Mundo Novo)) é muito 

legal. Parece que eles tão descobrindo o mundo, então é muito gostoso dar aula pra eles. 

 

Malu (Anexo III, p. 165): 

P: Você vê alguma diferença entre a aula que você dá aqui ((na Educa)) e a que você dá lá?  

M: Aqui eu posso esperar deles uma contribuição maior porque eles já viram na escola, eles 

já viajaram. Eu não tenho que apresentar pra eles, aqui eles já conhecem o lugar, por 

exemplo. 

P: Tem alguma coisa que você gostaria que eles tivessem a oportunidade de fazer? 

M: Tem mais uma questão de background deles mesmo. 

 

 Malu, ao referir-se aos alunos, afirma que “as crianças são muito empolgadas” 

e quando vai “falar de cultura pra eles é muito novo”. De acordo com Malu há uma 

defasagem cultural dos alunos da organização em relação aos alunos da Educa. A 

professora menciona a ausência de “background” dos alunos da Mundo Novo. Ou 

seja, evidencia-se assim como na fala de Fábio Vila, o discurso da diferença cultural 

(cf. seção 2.1.1).  

 O aluno é novamente pensado com base naquilo que supostamente lhe falta, 

é pensado a partir de suas lacunas, suas carências. Essa forma de pensar os alunos 

estrutura a forma de pensar exercida na organização, transversaliza a organização e 

imprime um determinado modus operandi que constitui obstáculo ao ensino-

aprendizagem de inglês. O aluno “é um ser humano, um ser social, um ser singular” e 

o discurso da deficiência cultural, ao reificar o aluno, desumaniza-o na medida em que 

ele é pensado com base naquilo que “supostamente lhe falta” (CHARLOT, 2000, p. 

27).  

É fato inegável que os alunos do curso privado de idiomas, a Educa, têm mais 

acesso ao capital cultural. No entanto, o desconhecimento por parte dos alunos da 

Mundo Novo de países do mundo falantes de língua inglesa ao passo que “aqui na 



107 
 

Educa eles já conhecem, eles já foram, eles já visitaram”, é considerada neste trabalho 

uma oportunidade de aprendizagem.  

Dessa forma, entendo que a ausência de “background” ao qual a professora se 

refere constitui uma oportunidade de aprendizagem e não deve ser considerada 

necessariamente defasagem que dificulte ou impeça o ensino-aprendizagem de 

inglês.  

Destaco a seguir um outro excerto da entrevista da professora Malu que diz 

respeito ao ensino-aprendizagem de inglês na Mundo Novo. 

 

Malu (Anexo III, p. 161): 

P: O que você acha que é pra eles aprender inglês?  

M: Pra eles? Eu acho que eles dão muito valor, raramente faltam na aula. Eles participam 

bastante ativamente, acho que algumas vezes eles ficam confusos sobre exatamente o que 

tem que fazer porque eles não tão acostumados com o estilo de aula que é dado na Educa 

porque na escola eles basicamente preenchem lacunas. Quando a gente pede pra eles 

discutirem algumas coisas, eles às vezes eles não sabem o que é pra fazer. Mas acho que 

eles gostam de fazer uma coisa nova.  

 

Malu menciona que em alguns momentos os alunos ficam “confusos” já que 

“na escola eles basicamente preenchem lacunas”. A professora acrescenta: “Quando 

a gente pede pra eles discutirem algumas coisas, eles às vezes eles não sabem o que 

é pra fazer”.  

Mais uma vez observa-se o discurso da deficiência ou diferença cultural, ou 

seja, os alunos possuem uma defasagem, um handicap ou uma desvantagem que 

existe em decorrência do “estilo de aula” que é dado na escola pública, que é a escola 

frequentada pelos alunos da Mundo Novo.  

Como professora da outra organização, a Global, também notei que quando 

direcionava uma pergunta aos alunos, eles repetiam a pergunta em vez de respondê-

la. Havia, de fato, uma tendência dos alunos para repetição e para o trabalho 

mecânico, o preencher lacunas que Malu menciona em sua entrevista.  

Isso ocorreu nas primeiras aulas. Logo em seguida, expliquei que eles 

deveriam responder, em vez de repetir. Consequentemente, essa conduta logo deixou 

de acontecer. Eles perceberam rapidamente como era a dinâmica das aulas.   
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Acrescento que na minha experiência como professora da Global com relação 

ao conhecimento de mundo dos alunos, notei que principalmente os meninos, 

conheciam os jogadores de futebol que atuavam fora do Brasil, como Espanha, 

Inglaterra e Alemanha. Conheciam bem os times, sabiam a língua falada nesses 

países bem como suas capitais. As meninas conheciam muitos artistas americanos, 

como, por exemplo, a cantora Beyoncé. Cantavam as músicas, mesmo sem saber o 

significado das letras, e conheciam as coreografias. Há de se reconhecer o fato de 

que esses alunos, além de viverem em uma grande metrópole — São Paulo — 

possuem celular e têm acesso à internet. A maioria tem computador em casa e página 

na rede social Facebook. Dessa forma, procurei trabalhar na Global partir do 

conhecimento de mundo dos alunos.  

Aponto a seguir, mais um excerto da entrevista com Malu no que diz respeito 

ao ensino-aprendizagem de inglês. A professora se refere ao material utilizado na 

organização. O livro importado, mencionado por Eliana e que não podia ser levado 

para casa, já não é mais utilizado por Malu.  

 

Malu (Anexo III, p. 161): 

P: Que material vocês tão usando? 

M: A gente tá criando. 

P: Como é que está sendo? 

M: Tá sendo cansativo porque é muita coisa mas tá sendo legal. A gente tem dado bastante 

cultura, comunicação, então sempre no final da aula eles tem que falar. Eu acho que eles tão 

falando mais do que no semestre passado. Eu utilizei o livro, por isso que eu não quis mais 

utilizar. 

P: Por quê? 

M: Porque você ficava toda hora abre o livro, aí não tem contexto. Por exemplo, tinha umas 

listas de vocabulário.  

P: O material eles não podiam levar, né?  

M: É. O que a gente tá pensando em fazer agora é imprimir antes e talvez deixar com eles.  

P: Uma apostila? 

M: Uma apostilinha. Hoje a gente faz várias atividades e deixa com eles, eles levam pra casa. 

A gente imprime e então eles colam no caderno. Então o caderno, se eles forem abrir, tá cheio 

de coisa colada.((risos)) 
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Observa-se que, segundo Malu, há planejamento e preparação do material: “A 

gente tá criando”. No entanto, observei duas aulas dadas por Malu e nessas aulas, 

uma do básico 1 e outra do básico 3, a professora utilizava o material preparado pela 

Educa. Esse fato ficou evidente porque na parte de baixo dos slides projetados pela 

professora pude observar a logomarca da Educa.  

Como não há um currículo pré-estabelecido para o curso de inglês dado na 

Mundo Novo, não se sabe qual é o objetivo final que os alunos devem alcançar ao 

final de cada estágio ou ao final do curso. Acredito que ausência de um currículo com 

objetivos claros denota a precariedade do curso de inglês oferecido na organização. 

A utilização do material já preparado pela Educa na Mundo Novo indica uma certa 

improvisação pois não há o empenho em preparar um currículo específico para os 

alunos que frequentam o curso de inglês na Mundo Novo.  

Um dos autores mencionados neste trabalho, Ferreira (2005) verificou na 

atuação das ONGs por ele estudadas ausência de organização e planejamento (cf. 

item 1.1). Essas dificuldades organizacionais tornam-se um obstáculo ao 

desenvolvimento pleno dos projetos das entidades, que muitas vezes não “focalizam 

sua ação no favorecimento dos problemas de longo prazo”, pois prendem-se ao local 

e ao imediato inviabilizando o “desenvolvimento social” (FERREIRA, 2005, p. 55). 

Dificuldades organizacionais também foram encontradas na Mundo Novo, como a 

ausência de preparação de materiais e de um currículo para o ensino-aprendizagem 

de inglês na organização. 

No próximo item passo à apresentação das propostas e objetivos da outra 

organização não governamental que constituiu o campo empírico deste trabalho, a 

ONG Global bem como à análise dos discursos que atravessas essas propostas e 

objetivos. 

 

4.2 Global 

 

4.2.1 Propostas e objetivos 

 

Seguindo o percurso apresentado, apresento e analiso as propostas e objetivos 

da Global com o objetivo responder ao primeiro item da primeira pergunta de pesquisa: 

Em relação às propostas e aos objetivos estabelecidos pelas ONGs no que diz 
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respeito ao ensino-aprendizagem de inglês como língua estrangeira: a) quais são os 

discursos presentes nessas propostas e objetivos? 

 A discussão do item (b) da primeira pergunta de pesquisa é apresentada nas 

Considerações Finais. 

A Global possui, segundo informações retiradas do site da organização os 

seguintes objetivos: 

O QUE SOMOS, O QUE PROPOMOS 

O Projeto ..., uma organização não governamental acredita no ensino de inglês 

como instrumento de educação que auxilia jovens a conquistar, com autonomia, os 

seus ideais, preparando-os melhor para as exigências do mundo contemporâneo. 

 

E POR QUÊ? Para oferecer novas oportunidades na vida de jovens de 11 a 24 

anos e contribuir no desenvolvimento de competências pessoais, profissionais e 

sociais desses alunos, possibilitando o exercício digno da cidadania. 
 

QUADRO 14: Proposta Global 

 

Ressalte-se que a organização não governamental “acredita no ensino de 

inglês como instrumento de educação que auxilia jovens a conquistar, com autonomia, 

os seus ideais, preparando-os melhor para as exigências do mundo contemporâneo”. 

(Acesso em: 10 out. 2014).  

As justificativas apresentadas no site são, “contribuir no desenvolvimento de 

competências pessoais, profissionais e sociais desses alunos, possibilitando o 

exercício digno da cidadania” (Acesso em: 10 out. 2014). 

Há ainda a seguir, informações sobre o ensino-aprendizagem de inglês na 

Global onde o “prazer e gosto pela aprendizagem” e o “aspecto lúdico” das aulas são 

evidenciados. 

 

É fundamental que os alunos tenham prazer e gosto pela aprendizagem, por 

este motivo os cursos são desenvolvidos com temas de interesse destes. As aulas 

trazem sempre um aspecto lúdico e utilizam a interatividade e desafios como 

ferramentas de ensino. Jogos, competições, teatro, música, dança e projetos 

artísticos são algumas das estratégias utilizadas. 
 

 

QUADRO 15: Proposta Global 
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Na rede social Facebook (<Facebook.com>), há cinco fotos de apresentações 

de final de ano do projeto, duas homenagens ao dia internacional do voluntário, dois 

convites para que novos voluntários integrem o projeto, um pedido para que cursos 

de inglês particulares concedam bolsas de estudo aos alunos que terminaram o curso 

e um texto de agradecimento de uma aluna que ganhou uma bolsa de estudos. Há 

também um vídeo de uma apresentação de alunos em uma festa de fim de ano.  

Destaco duas mensagens, apresentadas a seguir, homenageando o dia do 

voluntário. É interessante observar, na primeira mensagem, adaptada de um texto da 

escritora brasileira Cora Coralina a menção ao “colo que acolhe, alegria que contagia, 

desejo que sacia, amor que promove”. Observam-se termos, como “alegria que 

contagia, desejo que sacia, amor que promove” que remetem ao discurso religioso.  

Na segunda mensagem, a orientação religiosa e assistencialista fica evidente. 

Há menção à “bondade”, à “generosidade” e também às “pessoas que, através do 

amor, buscam um mundo melhor”. Há ainda menção à educação prestada “aos menos 

favorecidos” para que se tornem “seres mais autônomos” e isso implicaria em um 

“caminho árduo e de muita dedicação”.  
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QUADRO 16: Primeira homenagem ao Dia do Voluntário Global. 

 

QUADRO 17: Segunda homenagem ao Dia do Voluntário Global. 
Fonte: <http://www.Facebook.com/> 
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Observa-se que as homenagens publicadas na página da rede social revelam 

a mencionada “natureza perversa” de muitos programas educativos que são 

concebidos em “chave assistencialista” (PATTO, 2007, p. 244) que 

consequentemente não contribuem para formação intelectual e autonomia das 

crianças e adolescentes que frequentam o curso. O discurso assistencialista remete 

às primeiras entidades do terceiro setor no Brasil (cf. item 1.2) e pode ser confirmada 

nos dois convites a seguir, para que novos voluntários integrem o projeto. No segundo 

convite, há menção expressa à religião católica, origem das organizações não 

governamentais com uma frase do Papa Francisco, “Tudo aquilo que se compartilha 

se multiplica”. O convite inicia com a seguinte frase “Pensando em solidariedade...”. 

 

 

QUADRO 18: Primeiro convite Global. 
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QUADRO 19: Segundo convite Global. 
Fonte: <http://www.Facebook.com/> 

 

Segundo Ramminger (2001), “o assistencialismo é sempre uma política de 

exclusão que retroalimenta a miséria”. A autora acrescenta que, ao adotarmos este 

modelo, nada mais fazemos do que infantilizar a população atendida.  

 
Desqualificamos e impomos nossos valores, transformando-os de usuários 
em assistidos. Nos esquecemos que, com isso, despotencializamos esta 
mesma população que dizemos querer libertar. Impedimos que tomem seu 
próprio rumo. Talvez por não aceitar a diferença de suas escolhas, talvez para 
que continuem sob nossos olhares penalizados. (RAMMINGER, 2001, p. 44) 
 

 Na mesma linha de Ramminger (2001), ao discutir os sentidos do trabalho 

social, Curado e Menegon (2009) apresentam cinco conjuntos de sentidos: ajuda, 

promoção de direitos e transformação social, mercado profissional e gestão social, 

estratégia político-eleitoral e assistencialista. O quinto conjunto, o assistencialista, 

inclui o afeto como instrumento de trabalho, o desapego financeiro e o não 

profissionalismo. Segundo as autoras, apesar de positivos, os sentidos vinculados ao 

assistencialismo alimentam a desvalorização, a invisibilidade além da feminização 

dessa atividade. 
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 Ao tratar do assistencialismo, as autoras apontam:   

 
[...] o assistencialismo, diferente da assistência social, caracteriza-se como 
prática de dominação, expresso na relação de favor aos desfavorecidos, que 
devem retribuir com gratidão, submissão e dependência. (CURADO; 
MENEGON, 2009, p. 439) 
 

 Ainda de acordo com essas autoras, o trabalho social como ajuda remete às: 

 
[...] matrizes das práticas socioassistenciais, caracterizadas por discursos e 
práticas de ajuda ao próximo de origem religiosa. Segundo a literatura, nessa 
tradição, a ajuda normalmente é endereçada às pessoas categorizadas 
como andarilhos, suplicantes, indigentes, paralíticos, humildes, pobres, 
vagabundos, carentes, cegos, mutilados, mendigos, retardados. (CURADO; 
MENEGON, 2009, p. 439) 

 

Desse modo, depreende-se da análise das homenagens e dos convites que o 

discurso assistencialista e de ajuda encontra-se fortemente presente na página social 

da ONG Global.  

A partir da análise das homenagens e convites, os usuários do curso de inglês 

são vistos como “assistidos” e essa perspectiva não contribui para formação 

intelectual e a autonomia pretendida pela organização em seus objetivos. O 

assistencialismo infantiliza a população que se beneficia da assistência, 

despotencializa aqueles que recebem “ajuda” e a educação deve de fato contribuir 

para formação intelectual e a autonomia dos sujeitos-aprendizes.  

Conforme salientado, o assistencialismo, diferentemente da assistência social, 

cria uma relação de favor em que o assistido deve retribuir com gratidão e esse não 

deve ser o objetivo de um trabalho com fins educativos. Essa forma de pensar 

exercida na Global, em última análise, contribui para a construção fracasso dos cursos 

de inglês. 

O discurso assistencialista também está presente nas falas de Teresa França, 

fundadora, coordenadora e professora da Global, cuja entrevista será analisada no 

próximo item.  

 

4.2.2 Entrevista com Teresa — coordenadora da ONG Global 

 

Na entrevista realizada com a fundadora e coordenadora da organização 

procurei abordar os pontos a seguir:  
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 os objetivos da organização não governamental 

 os objetivos do curso de inglês 

 a organização dos cursos de inglês - tempo de aula e materiais didáticos 

 o progresso dos alunos na língua inglesa 

 

Seguindo o percurso de análise apresentado, destaco a seguir os tópicos que 

dizem respeito ao sujeito-aprendiz de inglês da ONG Global.  

 

4.2.2.1 ...ali existia toda uma carência de formação intelectual, de disposição física, 

de disponibilidade mental, de estímulo. 

 

Observa-se nos dois excertos a seguir como a coordenadora refere-se ao 

sujeito-aprendiz de inglês da organização: 

 

Teresa (Anexo IV, p. 166): ... ali existia toda uma carência de formação intelectual, de 

disposição física, de disponibilidade mental, de estímulo.  

 

Teresa (Anexo IV, p. 167): Eles precisam aprender a ler e a escrever, eles tem que aprender 

a escovar os dentes, eles tem que aprender matemática, eles tem que por pra fora através da 

educação física, do teatro, toda aquela parte emocional deles que é horrivelmente sofrida. 

Então você chega numa organização e diz: “olha eu quero dar aula de inglês”, às vezes eles 

não tem espaço pra você inserir a aula, não tem tempo. 

 

Observa-se o discurso da diferença cultural (cf. seção 2.1.1) no primeiro excerto 

acima, pois Teresa afirma: “ali existia toda uma carência de formação intelectual, de 

disposição física, de disponibilidade mental, de estímulo”. Em outras palavras, os 

alunos da organização não governamental possuem uma desvantagem “intelectual, 

de disposição física, de disponibilidade mental, de estímulo”. Nesse ponto recorro 

novamente a Patto (1992) que sinaliza que não há na literatura especializada, 

evidência de que os alunos dessas classes possuam carências que constituam 

obstáculo ao ensino-aprendizagem. Segundo essa autora: 

 

Esta representação pejorativa dos pobres [...] foi encampada pela Psicologia 
e pode ser encontrada na teoria da carência cultural quando ela afirma que o 
ambiente familiar na pobreza é deficiente de estímulos sensoriais, de 
interações verbais, de contatos afetivos entre pais e filhos, de interesse dos 
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adultos pelo destino das crianças, num visível desconhecimento da 
complexidade e das nuances da vida que se desenrola nas casas dos bairros 
mais pobres. (PATTO, 1992, p. 111) 
 

Patto (1992), ao tratar da escola pública, acrescenta que “certamente há uma 

parcela que precisaria de um bom atendimento especializado [...] como acontece com 

tantas crianças mais ricas que recebem apoio médico, psicológico, fonoaudiológico 

quando necessitam” (PATTO, 1992, p. 113), mas já há dados suficientes “para afirmar 

que o número de crianças portadoras de problemas físicos ou psíquicos é, via de 

regra, menor do que o número de repetências” (PATTO, 1992, p. 114). Destaco 

novamente que a clientela na ONG é a mesma referida por Patto (1992), ou seja, os 

alunos que frequentam as organizações no período da tarde frequentam a escola 

pública no período da manhã.  

 Sendo assim, ao qualificar o aluno como portador de carências e colocar o 

ensino-aprendizagem de inglês em uma posição de menor importância “você chega 

numa organização e diz: “olha eu quero dar aula de inglês”, às vezes eles não tem 

espaço pra você inserir a aula, não tem tempo” evidenciam-se discursos que 

contribuem para construção do fracasso do curso de inglês.  

Destaco a seguir mais um excerto no qual Teresa refere-se ao sujeito-aprendiz 

da organização. A coordenadora relata a necessidade de adaptação do conteúdo para 

os alunos que desconheciam, por exemplo, alguns locais da cidade. 

  

Teresa (Anexo IV, p. 168): Agora se eu entrar lá e falar sobre o Central Park, eles não 

conhecem. Eu tava dando uma vez, eu ia fazer um giving directions e levei uma cartolina dura 

e umas caixinhas. Daí eu falei: “a gente vai fazer uma maquete, vai dar nome pras avenidas, 

pros rios...”. Aí eu peguei um rolinho e falei “ why don’t you make this Dacon building”? Daí eu 

falei, o edifício Dacon é aquele redondo que tem ali na Faria Lima. A Faria Lima é aquela que 

tem um shopping super conhecido, o Iguatemi. Depois eu inverti a pergunta, quem já passou 

do lado de lá do rio Pinheiros? Acho que três ou quatro.  

 

Depreende-se do excerto acima que Teresa se deu conta em uma de suas 

aulas, que os alunos não conheciam determinados locais da cidade de São Paulo, 

como por exemplo o edifício Dacon na Avenida Faria Lima. Em virtude do 

desconhecimento dos alunos, ela mudou a pergunta que havia feito, “quem já passou 

do lado de lá do rio Pinheiros?”. O trecho revela que os alunos possuem um 

conhecimento de mundo diferente do conhecimento de mundo de Teresa.  
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Houve necessidade de adaptação do conteúdo e entendo que a adaptação do 

conteúdo não tem relação com “carência de formação intelectual”, termo que ela 

utilizou para referir-se aos alunos. 

Em outro momento da entrevista a seguir a coordenadora menciona, que a 

adaptação do conteúdo foi de fato necessária em suas aulas: 

 

Teresa (Anexo IV, p. 167): Então eu comecei a perceber, e assim eu tenho outras histórias, 

que existia um choque cultural. Então eu ia ter que partir da realidade deles pra fazer o 

conhecimento, o saber acontecer. Então eu mudei a estratégia.  

 

Saaliento que Teresa menciona que encontrou “um choque cultural” e reafirmo 

nesse ponto, que o desconhecimento dos alunos ou o fato de que os alunos possuem 

outros conhecimentos diferentes dos conhecimentos da professora não os 

desqualifica para o ensino-aprendizagem de inglês. Não acredito que se trata de 

“carência de formação intelectual”. A meu ver, eles apenas possuem um 

conhecimento de mundo diferente do conhecimento da professora.  

Apresento no próximo item dois excertos da entrevista de Teresa no que diz 

respeito ao ensino-aprendizagem de inglês na organização 

 

4.2.2.2 ...o inglês é terceira opção. 

 

Os excertos a seguir evidenciam as visões de Teresa no que diz respeito ao 

ensino-aprendizagem de inglês na organização. No primeiro, a coordenadora enfatiza 

a diversão nas aulas:  

 

Teresa (Anexo IV, p. 167): ...a autoestima tá gostosa, eu vou pra aula de inglês, eu sou capaz, 

eu consigo aprender, a aula é divertida, eu faço jogo, eu dou risada, eu não tenho prova, a 

professora é divertida, ela leva música, ela faz jogo de bola. Então a gente foi em cima de 

tudo isso pra criar uma metodologia.  

 

No próximo excerto destaco um outro aspecto relacionado ao ensino-

aprendizagem de inglês na organização. Teresa relata uma apresentação dos alunos 

que frequentavam o curso em que eles dançavam, mas não cantavam a música da 

apresentação em inglês.  
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Teresa (Anexo IV, p. 168): Eles apresentaram uma line dance com uma música da Shania 

Twain numa festa junina, uma professora do curso criou a coreografia. Eles nem cantavam e 

ainda contaram que aquela era a música da festa junina nos Estados Unidos. Sabe? É isso 

que faz a diferença. Eu pego um CD de rap pra eles praticarem aqueles ready made dialogues, 

eles amam. Isso é a vida deles, isso faz sentido. 

 

No primeiro excerto apresentado nesta seção, a coordenadora enfatiza a 

diversão e a ludicidade nas aulas, a criação de uma ambiência positiva para os alunos. 

Ou seja, em suas palavras uma ambiência em que a “autoestima tá gostosa, eu vou 

pra aula de inglês, eu sou capaz, eu consigo aprender, a aula é divertida, eu faço jogo, 

eu dou risada, eu não tenho prova, a professora é divertida, ela leva música, ela faz 

jogo de bola”. Como se verá adiante, os alunos, de fato relatam que a ambiência é 

positiva nas aulas de inglês da Global. 

Depreende-se do segundo excerto, que o ensino-aprendizagem de inglês não 

parece ser prioritário na visão de Teresa. Na apresentação da festa junina, que seria 

a apresentação do grupo de inglês, ocorreu de fato uma apresentação de dança, uma 

dança americana. Ela afirma que os alunos “nem cantavam”. Me perguntei após a 

entrevista qual o seria o propósito de uma apresentação de dança tendo em vista que 

o grupo estudava inglês na organização.  

Considerando-se que o tempo das aulas poderia ser um tempo para ensaio da 

letra da música e que os alunos na apresentação “nem cantavam”, Teresa parece não 

priorizar o ensino-aprendizagem da língua. Para a coordenadora, a apresentação da 

coreografia é o que “faz a diferença”. Conclui-se, a partir das formulações da 

coordenadora, que o foco dos cursos de inglês não é o ensino-aprendizagem do 

idioma.  

Por fim, destaco a seguir mais dois excertos da entrevista que reforçam a ideia 

de que o ensino-aprendizagem de inglês não parece ser prioritário. 

 

Teresa (Anexo IV, p. 167): Porque daí a gente foi criando um curso todo voltado para o aluno 

como pessoa e não voltado para o aluno como aprendiz apenas. 

 

Teresa (Anexo IV, p. 168): A gente criou uma proposta metodológica onde o foco tá muito 

mais no como, no processo, do que no quanto ele vai aprender. Os nossos cursos não têm 

um teste para aprovação ou reprovação, a gente até tinha uma testagem pra ver o que o aluno 

tava aprendendo, agora também eu liberei. O voluntário ficava me cobrando, ai meu Deus, eu 



120 
 

já fiz tanto teste. Enfim, eu me liberei, entendeu, eu entrei num momento assim mais zen, 

mais gostoso.  

 

 Esses dois últimos excertos de fato demonstram que o ensino-aprendizagem 

de inglês não é prioridade para a coordenadora da Mundo Novo. Teresa ao tratar da 

proposta do curso de inglês afirma: “a gente foi criando um curso todo voltado para o 

aluno como pessoa e não voltado para o aluno como aprendiz apenas” e “A gente 

criou uma proposta metodológica onde o foco tá muito mais no como, no processo, 

do que no quanto ele vai aprender”. 

As entrevistas de Fábio e Teresa, me fazem lembrar o conhecido poema de 

Carlos Drummond de Andrade, “No meio do caminho”13 

 
No meio do caminho tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho 
tinha uma pedra 
no meio do caminho tinha uma pedra 
 
Nunca me esquecerei desse acontecimento 
Na vida de minhas retinas tão fatigadas. 
Nunca me esquecerei que no meio do caminho  
tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho 
no meio do caminho tinha uma pedra 

 

Refiro-me ao poema para apontar que, em relação às ideologias desses dois 

participantes, a pedra seria a ideologia, ou seja, no meio do caminho tem a ideologia, 

tem a ideologia no meio do caminho entre os coordenadores e o ensino-aprendizagem 

de inglês nas organizações. Os alunos, de fato, recebem menos do que poderiam e 

um dos obstáculos no meio do caminho é a ideologia que marca os alunos com a 

pecha de vulneráveis e carentes. As ideologias, evidenciadas nas falas de ambos, 

influenciam diretamente a maneira pela qual os cursos são organizados e o tipo de 

ensino-aprendizagem que é oferecido. Teresa em outro momento da entrevista 

acrescenta: 

 

Teresa (Anexo IV, p. 167): Você vai ver que as organizações lutam tanto para suprir as 

carências dos alunos que o inglês é terceira opção. Eu não me ofendo nem um pouco com 

isso, eu concordo. 

 

                                            
13 Em Revista de Antropofagia, 1928, incluído em Alguma poesia (1930). 
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Como se verá adiante, os alunos demonstram ter grande capacidade de 

reflexão sobre a importância do inglês atualmente e valorizam o ensino-aprendizagem 

do idioma. Como será demonstrado, o adolescente retratado por Fábio e Teresa, 

vulnerável e carente, não corresponde aos adolescentes com os quais convivi e 

entrevistei nas duas organizações.  

No entanto, antes de apresentar e analisar as entrevistas dadas pelos alunos, 

ressalto que a professora da ONG Global é também a coordenadora Teresa.  

No primeiro ano do curso de inglês, o ano de 2013, é ela quem dá as aulas. Eu 

acompanhei todas as aulas dadas no ano de 2013 como sua assistente e, algumas 

vezes, dava uma parte das aulas. No segundo ano, 2014, Teresa se afastou do curso 

na Global e criou um grupo de teatro em inglês. Tornei-me a única professora, no ano 

de 2014, dos dois alunos que terminaram o curso. Os demais haviam desistido. 

 

 

4.3 Entrevistas iniciais com os alunos 

 

Apresento, neste item, as entrevistas iniciais realizadas com os alunos no 

primeiro semestre de curso.  

As entrevistas ocorriam sempre após as aulas de inglês. Antes de iniciar as 

entrevistas na Mundo Novo, apresentei-me aos alunos e expliquei que fazia uma 

pesquisa sobre o ensino-aprendizagem de inglês em projetos sociais e que gostaria 

de conversar com cada um separadamente ao final das aulas. Durante o ano de 2013, 

ia semanalmente à Mundo Novo, conversava com os alunos e com os pais e com 

Paulo (coordenador pedagógico) informalmente, observava as aulas de dança e 

assistia aos ensaios da banda show. As entrevistas iniciais na Mundo Novo ocorreram 

no mês de abril de 2013. Aguardava o fim da aula do básico 1 e solicitava a um aluno 

que me acompanhasse para a entrevista. A participação foi voluntária e três alunos 

da Mundo Novo participaram dessa etapa.  

As entrevistas eram realizadas na sala de reunião, e eu ficava sozinha com o 

participante. Todas as entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas por mim.  

Na Global acompanhei semanalmente as aulas da coordenadora e professora 

Teresa durante o ano de 2013. As entrevistas iniciais na Global ocorreram no mês de 

maio de 2013 e eram realizadas no espaço da sala de aula. Ao final da aula, solicitava 

sempre que um aluno ficasse comigo para um bate-papo sobre o ensino-



122 
 

aprendizagem de inglês na organização. A participação dos alunos foi voluntária e 

cinco alunos da Global participaram dessa etapa.  

As entrevistas seguiam o roteiro de perguntas pré-estabelecido, apresentado a 

seguir, mas, como a flexibilidade é característica desse tipo de entrevista, muitas 

vezes incluía outras perguntas quando entendia necessário ou apropriado.  

 

Roteiro para as entrevistas iniciais 
 

a) Qual é o seu nome? 
b) Quantos anos você tem? 
c) Qual é o nome da sua escola? 
d) Em qual série você está? 
e) O que é aprender inglês para você? 
f) Como é aprender inglês no projeto? 
g) Você aprende inglês na escola? 
e) Como é aprender inglês na escola? 
f) Você tem alguma experiência com o inglês no seu dia a dia? 
g) O que você imagina para o seu futuro? 
h) O que significa aprender inglês para você? 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

A partir da leitura das entrevistas dos alunos, selecionei os tópicos que 

considerei relevantes para responder à segunda pergunta de pesquisa: Em relação 

aos participantes de pesquisa, o que os posicionamentos enunciativos dos 

participantes (alunos das ONGs) revelam sobre: 

 

a) o sujeito-aprendiz de inglês?  

b) o ensino-aprendizagem de inglês?  

c) suas perspectivas ideológicas?  

 

Nos excertos selecionados, incluí as perguntas e as respostas dos alunos. 

Ressalto que a íntegra das entrevistas encontra-se nos anexos. 

 

4.3.1 O sujeito-aprendiz de inglês 

 

Com relação à percepção que os adolescentes têm deles próprios como 

aprendizes do idioma, aponto os seguintes tópicos: (a) a presença do inglês como 

língua estrangeira no dia a dia dos alunos; (b) a importância do idioma para mercado 

de trabalho e o futuro dos alunos; e (c) a curiosidade em relação a outros países e 
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outras línguas, não só o inglês. Verificar-se-á, a partir dos excertos a seguir o primeiro 

tópico, que o idioma aparece no dia a dia dos alunos. 

 

Gisele 12 anos (Anexo V, p. 171): 

P: Você usa inglês no seu dia a dia? 

G: De vez em quando. 

P: Por exemplo? 

G: No bate-papo em inglês, num jogo que eu jogo, é online, as pessoas ficam falando, aí eu 

sei a tradução, não preciso nem ficar perguntando pra professora. 

 

Renato 17 anos (Anexo VIII, p. 179): 

P: Você vê relação da aula com alguma coisa fora daqui? 

R: Por enquanto, eu ainda não pratico esse inglês, não converso com as pessoas, mas filmes 

legendados e jogos eu tenho uma compreensão melhor. 

 

Fabiana 17 anos (Anexo X, p. 186): 

P: O que é aprender inglês pra você?  

F: É uma maneira diferente, né? De ver as coisas. Quando eu entrei aqui, eu não gostava de 

inglês. É porque na escola a gente não pratica. Na primeira aula que a gente teve aqui, já 

comecei a entender um pouco a letra das músicas e tal.   

 

Bernardo 14 anos (Anexo XII, p. 194): 

P: Tem inglês no seu dia a dia? 

B: Quando eu tô andando sim, sempre vejo alguma coisa no trem. As estações são em inglês, 

eu vejo placas, publicidade em inglês. 

P: Lembra de alguma palavra, alguma placa? 

B: Station. 

P: Antes você entendia? 

B: Não, agora dá pra entender mais. 

P: E pra falar, hoje é mais fácil? 

B: Agora é mais fácil, antes eu tinha problema pra falar, não só no inglês mas no português 

também.  

P: Por quê? 

B: Hoje eu falo mais. Desenvolveu o inglês e o português também. Eu não falo mais tão errado. 

Aqui deve tá quase no mesmo nível de um curso de fora e aqui eu não pago também. 
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 Muito interessante observar que o idioma está presente do dia a dia dos alunos. 

Os adolescentes demonstram que a presença do inglês como língua estrangeira na 

vida deles é real e está em jogos, filmes, letras de música e placas: “No bate-papo em 

inglês, num jogo que eu jogo”, “mas filmes legendados e jogos eu tenho uma 

compreensão melhor”, “comecei a entender um pouco a letra das músicas e tal”, 

“sempre vejo alguma coisa no trem”. Contrariamente àquilo que foi afirmado por Fábio 

ao referir-se aos alunos em sua entrevista, de que o adolescente que frequenta a 

organização “não tem ideia do que ele vai fazer com esse inglês”, os alunos 

demonstram que a língua está presente em suas vidas.  

 Destaco que todos os alunos que encontrei nas duas organizações não 

governamentais possuíam celular e acesso à internet. O acesso a determinados bens 

de consumo, como celular, computador e tablet nas últimas décadas em nosso país é 

fato conhecido que trouxe para as classes sociais que não tinham acesso a esses 

bens a exposição à língua inglesa. Muitos dos jogos disponíveis são em língua inglesa 

e o acesso à internet permite que os alunos encontrem facilmente, por exemplo, filmes 

e letras de música em inglês.  

 Nesse sentido El Kadri (2015) aponta que “a tecnologia pode contribuir para 

uma maior vinculação entre os contextos de ensino e as culturas que se desenvolvem 

fora do âmbito escolar” e “no caso da língua inglesa esta possibilidade é ampliada 

significativamente” (EL KADRI, 2015, p. 104). A pesquisa dessa autora realizou-se 

com alunos da escola pública que “avaliam o aprendizado por meio de games como 

motivador” (EL KADRI, 2015, p. 115). Desse modo, fica evidente que o aluno hoje em 

dia, mesmo o aluno da escola pública, é um aluno conectado ao mundo global, ao 

mundo que fala inglês e esse fato não pode ser ignorado por aqueles que trabalham 

com esses adolescentes. 

 Além disso, o inglês, mesmo em seus estágios iniciais de aprendizagem 

provoca em um dos alunos, Bernardo, maior consciência da língua materna 

“Desenvolveu o inglês e o português também. Eu não falo mais tão errado”. A 

afirmação de Bernardo reforça a ideia de que o ensino-aprendizagem de inglês abre 

novas possibilidades que vão além do aspecto linguístico. Na seção 4.4.2 analiso mais 

detidamente o caso deste aluno que terminou o curso de inglês na Global.   

Os excertos a seguir referem-se ao segundo tópico e dizem respeito à 

importância do inglês para o futuro e o mercado de trabalho. 
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Gisele 12 anos (Anexo V, p. 170): 

P: Por que você quis fazer inglês aqui? 

G: Pra ter um futuro bom, se a gente ir pra outro país eu saberia fala inglês. Eu quero falar 

espanhol também. 

P: Tem mais algum motivo? 

G: Pra gente ter um futuro bom, pra mim poder fazer trabalhos fora do país. 

 

Nicole 14 anos (Anexo VI, p. 174):  

P: E o inglês aqui? O que você tá achando? 

N: Eu acho bom também porque é até bom pro seu futuro. Eu jogo futebol e eu até posso sair 

do país pra jogar fora. O inglês vai ajudar, né? 

 

Luis 10 anos (Anexo VII, p. 177): 

P: Por que você quis fazer inglês? 

L: Se um dia eu precisar no futuro aí eu sei. 

 

Renato 17 anos (Anexo VIII, p. 178): 

P: O que é aprender inglês para você? 

R: Antes quando eu era mais jovem eu não levava tanta importância pro inglês. Hoje eu vejo 

que inglês é o que mais depende em qualquer tipo de profissão, em qualquer tipo de lugar, e 

é bom pra você conhecer novas culturas, novos costumes. Inglês acaba sendo base de algo 

maior.  

 

Renato 17 anos (Anexo VIII, p. 179): 

P: Como você imagina o seu futuro?  

R: Eu imagino ter uma casa própria, tendo um trabalho bom. E fazer o que eu gosto, aprender 

inglês também, gostaria de ter duas línguas fluentes. 

 

Depreende-se, dos trechos aqui reproduzidos, que o discurso veiculado na 

mídia a respeito da importância do ensino de inglês para o futuro e para o mercado 

de trabalho é incorporado pelos alunos: “Pra gente ter um futuro bom”, “é até bom pro 

seu futuro”, “Se um dia eu precisar no futuro aí eu sei”, “é o que mais depende em 

qualquer tipo de profissão” Ou seja, aprender inglês é importante para o futuro dos 

adolescentes e os ajudará a conseguir um trabalho melhor no futuro. É interessante 

observar que os adolescentes ao mesmo tempo em que reconhecem que a língua 

inglesa está presente em suas vidas conforme exposto no item anterior, colocam a 
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importância dessa mesma língua em um momento futuro que ainda não ocorreu. 

Entendo que os alunos incorporam o discurso publicitário veiculado na mídia que 

reforça a importância da língua inglesa para o futuro daqueles que propõe a estudá-

la. 

Carmagnani (2001), ao analisar o discurso publicitário das escolas de línguas, 

aponta que os sentidos produzidos por esses textos “contribuem/reforçam os efeitos 

ideológicos causados por outros textos veiculados pela mídia sobre aprendizagem de 

línguas, mercado de trabalho e globalização” (CARMAGNANI, 2001, p. 112). A autora 

acrescenta que as reportagens da mídia confirmam visões que já fazem parte da 

memória discursiva dos brasileiros. Ou seja, os textos veiculados na mídia sobre a 

importância do inglês no mercado de trabalho e no mundo globalizado corroboram a 

posição dos institutos de línguas, e vice-versa, transmitindo a ideia que “todos 

concordam sobre o assunto” (CARMAGNANI, 2001, p. 117).  

O discurso do mercado de trabalho aparece nas falas dos alunos e de acordo 

com Carmagnani (2001) já faz “parte da memória discursiva dos brasileiros” 

(CARMAGNANI, 2001, p.112). No mais, diferentemente daquilo que é afirmado por 

um dos coordenadores — Fábio Vila — os adolescentes que frequentam o curso têm 

ideia do que fazer com o idioma.  

Por fim, com relação ao terceiro tópico desta seção, a curiosidade em relação 

a outros países e outras línguas, observa-se nos trechos a seguir que dois dos 

adolescentes entrevistados, Gisele — “Eu quero falar espanhol também” e Renato —

“gostaria de ter duas línguas fluentes”, afirmam que gostariam de ser fluentes em mais 

de uma língua além do inglês. Ou seja, demonstram curiosidade em relação a outras 

línguas, não só o inglês. Gisele — “se a gente ir pra outro país” e Nicole — “posso sair 

do país” mencionam o desejo de trabalhar fora do país. Ou seja, os adolescentes têm 

sonhos e planos para o futuro e gostariam de conhecer e trabalhar em outros lugares 

do mundo. 

Nesse ponto da análise pode-se observar um distanciamento dos adolescentes 

retratados principalmente pelos coordenadores, da descrição feita pelos adolescentes 

deles próprios como sujeitos-aprendizes do idioma. A descrição dos adolescentes 

feita principalmente dos coordenadores, remete à ideia de handicap à qual se refere 

Charlot (2000). A noção de handicap (cf. seção 2.1.2) define o sujeito a partir da 

ausência, a partir da falta, levando a um aniquilamento. O que se observa são 

adolescentes conectados ao mundo globalizado e com planos e sonhos para o futuro. 
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No próximo item, dou seguimento ao percurso de análise proposto e trato da 

visão dos adolescentes em relação ao ensino-aprendizagem de inglês. Procuro trazer, 

além da visão dos alunos sobre os cursos de inglês nas organizações, suas visões 

relativas ao ensino-aprendizagem de inglês na escola pública.    

 

4.3.2 O ensino-aprendizagem de inglês  

 

A partir da análise das entrevistas iniciais dos alunos, destaco três tópicos 

relativos ao ensino-aprendizagem do idioma: (a) o idioma aparece como uma 

experiência nova e diferente; (b) a ambiência nas organizações é positiva; e (c) nas 

aulas de inglês das organizações há interação e ensino-aprendizagem de conteúdos 

significativos.  

O primeiro tópico diz respeito ao ensino-aprendizagem de inglês nas 

organizações, que aparece como uma experiência diferente, que abre portas para 

novas culturas, novos costumes e que possibilita a comunicação com várias pessoas. 

É o que depreende-se dos excertos a seguir: 

 

Nicole 14 anos (Anexo VI, p. 175): 

P: O que é aprender inglês pra você? 

N: É você, deixa eu ver aqui. (+) Uma língua nova. Me ajuda muito. Eu até comentei com o 

meu treinadores, eles pergunta como que é a aula de inglês. Eles falou que é muito bom pra 

mim. 

 

Luis 10 anos (Anexo VII, p. 176): 

P: Como é o inglês aqui? 

L: O jeito de ensinar é bem diferente, o conteúdo, as lições da internet, é bem diferente.  

P: Como são as aulas aqui? 

L: A gente faz jogos, escuta música, é bem legal.  

 

Fabiana 17 anos (Anexo X, p. 186):  

P: O que é aprender inglês pra você?  

F: É uma maneira diferente, né? De ver as coisas. Quando eu entrei aqui eu não gostava de 

inglês. É porque na escola a gente não pratica. Na primeira aula que a gente teve aqui já 

comecei a entender um pouco a letra das músicas e tal.   
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Observa-se que as palavras “nova” e “diferente” aparecem nas entrevistas dos 

alunos: “Uma língua nova”, “O jeito de ensinar é bem diferente” “É uma maneira 

diferente”. Entendo que o “diferente” indica novas possibilidades, coloca os alunos em 

um local denominado por Serres (1993) de “terceiro lugar” (SERRES, 1993, p.22). O 

autor destaca que em todos os processos de ensino-aprendizagem e de construção e 

reconstrução da identidade pelos quais se passa ao longo da existência, ao se 

transitar de uma margem do rio para outra, metaforicamente falando, há entre as duas 

um centro, um centro de dúvida, de todas as possibilidades e esse centro também é 

um local de transição, de mudança de fase. Serres (1993) afirma ser esse local 

necessário à aquisição de conhecimento, à aprendizagem.   

Sendo assim, entendo que o diferente ao qual os alunos se referem é um local 

de aprendizagem, de passagem, de transformação e pode ser considerado positivo 

pois sinaliza que algo novo está acontecendo em suas vidas. 

Vieira (2007) acrescenta que a formação, seja ela de adultos, docentes etc., 

“deve colocar a ênfase nessa transformação, nessa consciência de incompletude, 

nessa vontade de partir, de procurar outras margens” (VIEIRA, 2007, p. 4). Para Vieira 

(2007) aprender significa sempre, de alguma forma, transformar-se.  

Ainda sobre esse lugar diferente ao qual os alunos se referem, Serres (1993) 

acrescenta que, quando se encontra pessoas cuja língua é a mesma que a sua e que 

compartilha hábitos e religião iguais aos seus não se aprende nada. Para o autor, a 

alteridade é essencial. Dessa forma, os adolescentes indicam a partir da análise dos 

excertos acima que algo de fato ocorre no contato, mesmo que inicial, com a língua 

estrangeira. Eles indicam que se encontram nesse local de passagem e 

transformação que o ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira propicia. 

No mais, já destaquei que todos os alunos participantes desta pesquisa 

frequentam escolas públicas, sejam elas estaduais ou municipais, localizadas na 

cidade de São Paulo. Embora este trabalho tenha como foco os cursos de inglês em 

organizações não governamentais, apresento a seguir as experiências que os alunos 

têm com o ensino-aprendizagem do idioma em outro espaço que não é o espaço das 

ONGs. No caso, a experiência dos alunos com o ensino-aprendizagem de inglês na 

escola-pública. 

Considero todas as experiências com o idioma relevantes. Todas elas, de 

alguma forma, impactam a relação dos alunos com o ensino-aprendizagem dessa 

língua e possibilitam uma melhor compreensão da presença do inglês em suas vidas. 
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Apresento a seguir alguns excertos nos quais os alunos relatam como é 

ensinar-aprender inglês na escola pública.  

 

Gisele 12 anos (Anexo V, p. 170): 

P: Como você se sente na aula? 

G: É bem legal, interessante, divertida. 

P: O que a professora faz em comparação com o inglês da escola? 

G: Ela explica o que a gente quer, explica mais do que na escola. A gente aprende melhor 

aqui do que na escola, a aprendizagem mesmo, a aprendizagem daqui é melhor 

P: Por quê? 

G: Porque, eu não sei te dizer, porque aqui tem mais atividades, lá só tem negócio para a 

gente copiar ela não explica direito. 

 

Nicole 14 anos (Anexo VI, p. 174):  

P: Ela consegue ensinar inglês? 

N: Consegue, consegue sim. 

P: O que ela ensinou nesse ano? 

N: As coisas que tão acontecendo hoje em dia, os ataques na rua. 

P: Na aula de inglês? 

N: É. 

P: O que você acha que ela ensinou? 

N: Eu acho que ela consegue mais gritar do que ensinar ou ficar quieta e cruzar os braços.  

 

Luis 10 anos (Anexo VII, p. 176): 

P: Você falou que aqui é diferente, diferente de onde? De outros cursos, da escola? No que 

você pensou? 

L: Na minha escola também, a professora chega atrasada; hoje mesmo a aula começou nove 

horas e ela chegou nove e meia quase. 

P: O que ela fala?  

L: Ela fala que foi no banheiro. 

P: É sempre assim? 

L: Nas últimas três aula, foi assim.  

 

Renato 17 anos (Anexo VIII, p. 178):  

P: Se você comparar o inglês daqui com o inglês da escola? 
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R: O inglês da escola acaba sendo precário, às vezes pela atitude dos alunos e às vezes até 

dos professores. Tem professores que deixam a desejar também. Eles passam a lição, no 

final da aula respondem pra você e pronto. Acaba sendo só copiar e entregar pra professora.  

 

Fabiana 17 anos (Anexo X, p. 186): 

P: Como é o inglês da escola? 

F: É um lixo. Não é aula de inglês, né? É como se fosse uma aula normal, de português e tal, 

por que ela nunca fala inglês. As apostilas têm umas perguntas lá nada a ver. Eu acho que 

deveria ensinar o inglês, né? Coisa que não é praticada. 

P: Você acha que a professora sabe falar? 

F: Eu acho que sim. 

P: Você já viu ela falando um pouco?  

F: Já. 

P: Mas ela...? 

F: Senta lá, faz chamada, dá apostila e pronto. Dá um vistinho e aquilo ali é a nota. Às vezes 

passa prova com base nas perguntas da apostila.  

 

 Depreende-se dos excertos que os alunos consideram que não há de fato 

ensino-aprendizagem de inglês na escola pública pois denunciam a falta de 

comprometimento e dedicação dos professores de inglês: “ela não explica direito”, 

“acho que ela consegue mais gritar do que ensinar ou ficar quieta e cruzar os braços”, 

a professora chega atrasada”.  

 Outro dado interessante é o de que a cópia é preponderante na aula de inglês 

da escola pública: “lá só tem negócio para a gente copiar”, “Acaba sendo só copiar faz 

chamada, dá apostila e pronto”. Importa refletir sobre essas falas na medida em que 

os alunos, enquanto copiam, realizam apenas um ato mecânico. O professor, 

enquanto escreve na lousa, não precisa interagir com os alunos. Aulas desse tipo 

provavelmente mantêm os alunos sentados e exige muito pouco ou nada de suas 

habilidades cognitivas.  

Os alunos participantes desta pesquisa confirmam um dado que vem sendo 

revelado em muitas pesquisas realizadas em diferentes locais do Brasil há algum 

tempo (BAGHIN-SPINELLI, 2002; BARCELOS, 2006; COX; ASSIS-PETERSON, 

2001 e 2002; DIAS, 2006, LIMA, 2011), o de que não se aprende inglês na escola 

pública. Considero um dos excertos marcante, Fabiana afirma: “É um lixo. Não é aula 
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de inglês, né? É como se fosse uma aula normal, de português e tal, por que ela nunca 

fala inglês”.  

A seguir, destaco um ponto positivo revelado pelos alunos da organização e 

que diz respeito à ambiência nas aulas de inglês. Os trechos abaixo indicam que as 

interações que se estabelecem na sala de aula de inglês, sejam elas entre os alunos 

e as professoras ou entre os próprios alunos são positivas.  

 

Renato 17 anos (Anexo VIII, p. 179):  

P: E como é aqui?  

R: Aqui também vocês não tentam botar medo no aluno. Não tentam fazer o aluno passar por 

ridículo. 

 

Gisele12 anos (Anexo V, p. 170): 

G: Aqui não, todo mundo ajuda você, os colegas, principalmente a professora. 

P: Como é o relacionamento com a professora aqui? 

G: Bem bom. 

(...)  

P: Por que você acha que é assim? 

G: Aqui os alunos sabem se conviver juntos. 

 

Luis 10 anos (Anexo VII, p. 176): 

P: E aqui? 

L: Todo mundo é amigo. Aqui é mais normal. Não tem essa coisa de discussão.  

P: Como você se sente aqui? 

L: Aqui eu me sinto normal, como se eu tivesse em casa 

 

Fabiana 17 anos (Anexo X, p. 187): 

P: O que você acha das aulas aqui?  

F: Aqui eu vou, tenho atenção e o conhecimento em geral. Quando eu tenho dúvida eu 

pergunto. 

 

Observa-se que os alunos relatam uma convivência positiva entre eles e entre 

eles e os diferentes atores da organização: “vocês não tentam botar medo no aluno” 

“os alunos sabem se conviver juntos” “eu me sinto normal, como se eu tivesse em 

casa”, “tenho atenção”. Fiz a opção neste trabalho por utilizar o termo ambiência 
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positiva e a seguir explicito o meu entendimento sobre esse conceito em relação à 

sala de aula.  

No que se refere à ambiência na sala de aula, recorro a dois autores diferentes. 

O primeiro, Belintane (2002), trata da ambiência no contexto da formação de 

professores e o segundo, Rego (2010), desenvolveu o conceito aliado ao ensino de 

geografia. Ambos explicam a ambiência a partir de experiências em sala de aula. A 

partir das proposições de ambos, estabeleço um conceito que considero adequado.  

Belintane (2002) esclarece que a palavra “ambiência” não é novidade nas 

discussões sobre informática e educação; todavia, seu uso é mais comum na 

arquitetura. Na arquitetura ambiência é o meio físico, mas, ao mesmo tempo, estético 

e psicológico planejado para interações humanas.  

Para Rego (2010) a palavra “meio” designa tanto aquilo que está em torno de 

nós, envolvendo-nos, quanto aquilo que está entre nós, intermediando-nos. Rego 

(2010) afirma que, por ambiência:  

 
[...] pode-se designar não apenas o que está envolta de um indivíduo ou 
grupo, mas ressaltar o centro, isto é, a valorização da perspectiva do 
indivíduo ou grupo a isso que está envolta e é contextualizador e 
condicionador de suas existências. (REGO, 2010, p. 47)  
 

A partir desses dois autores, entendo por ambiência na sala de aula o meio 

contextualizador em torno dos alunos e do professor que promove as interações que 

se estabelecem nesse espaço. A ambiência nas duas organizações, a partir das falas 

dos alunos, revela-se positiva, principalmente ao ser comparada à ambiência da 

escola pública. Os alunos estabelecem vínculos positivos com os colegas, com os 

professores e com os funcionários das organizações.  

Por fim, o último tópico deste item refere-se às aulas de inglês nas ONGs. Os 

alunos citaram aspectos relacionados às aulas e às atividades. Com relação às aulas, 

destaco algumas falas recorrentes que remetem às ideias de interação, diversão e 

ensino-aprendizagem de inglês.  

 

Sandro 13 anos (Anexo IX, p. 182):  

S: Porque na escola eles, eles demora pra ensinar. Tipo, a professora tá conversando ainda 

com a gente, quê que ela vai fazer. Aqui não, aqui a gente já tá aprendendo como falar, (+) é 

(+) escrever em inglês. 
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Renato 17 anos (Anexo VIII, p. 179): 

R: ...bom porque a interação que vocês fazem acaba servindo de estudo. Mesmo que não 

perceba, tem esse estudo, praticando, interagindo com o pessoal, você acaba vendo que você 

tá aprendendo, você tá memorizando, você não tá só lendo um texto, você tá interagindo. 

 

Fabiana 17 anos (Anexo X, p. 186): 

F: Quando eu entrei aqui eu não gostava de inglês. É porque na escola a gente não pratica.  

 

Ryan 14 anos (Anexo XI, p. 189): 

P: E do inglês? 

R: É bem melhor que o da escola.  

P: Por quê? 

R: Porque na escola a professora só passa um texto e manda a gente copiar. Aqui vocês já 

ensinam, aprende, aqui toca até uma musiquinha. 

((risos do aluno e da pesquisadora)) 

 

Os alunos enfatizam que as aulas dadas nas organizações diferenciam-se das 

aulas de inglês na escola pública e destacam aspectos que não encontram nas aulas 

da escola: “na escola eles, eles demora pra ensinar”, “interagindo com o pessoal, você 

acaba vendo que você tá aprendendo”, “na escola a gente não pratica”, “vocês já 

ensinam, aprende”.  

Considero esses aspectos positivos na experiência de ensino-aprendizagem 

que os alunos tiveram nas organizações, tanto na Mundo Novo como na Global. Um 

dos alunos, Renato, destaca que “tem esse estudo, praticando, interagindo com o 

pessoal, você acaba vendo que você tá aprendendo”. Ou seja, a partir da interação 

que ocorre nas aulas Renato entende que está aprendendo.  

Além disso, as aulas de inglês na organização são mais interessantes do que 

as aulas da escola pública e o elemento diversão está presente em um dos excertos 

“aqui toca até uma musiquinha”. Os trechos selecionados indicam um contraponto à 

realidade encontrada pelos adolescentes na escola pública onde, de acordo com os 

alunos, não há ensino-aprendizagem de inglês. 

Desse modo procurei com esse percurso procurei responder à segunda 

pergunta de pesquisa proposta neste estudo e concluo, a partir da análise desses dois 

itens das entrevistas iniciais dos alunos que iniciaram o curso nas organizações que 

a vivência é positiva tanto do ponto de vista do ensino-aprendizagem como das 
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relações construídas nesses espaços. Entretanto, os cursos, da forma pela qual são 

pensados e organizados, inviabiliza que a maior parte dos adolescentes os conclua. 

Passo, no próximo item, à análise das entrevistas finais dos dois alunos que 

terminaram o curso de inglês na Global.  

 

4.4 Ryan e Bernardo - os dois alunos que terminaram o curso 

 

Apresento a seguir excertos das entrevistas iniciais e finais dos dois alunos que 

terminaram o curso na Global, Ryan e Bernardo, em dezembro de 2014.  

Esta parte da análise busca verificar, a partir das entrevistas iniciais e finais e 

tendo em vista que os dois frequentaram o curso assiduamente, se houve progresso 

no idioma e modificações positivas em suas vidas.  

Outros aspectos, como as opiniões dos alunos sobre o inglês na escola pública 

e a ambiência na sala de aula da ONG, já foram analisados anteriormente. Limito-me, 

nesta parte da análise, aos pontos relativos ao progresso no idioma e às modificações 

positivas em suas vidas.  

 

4.4.1 Ryan  

  

Observa-se, a partir dos dois excertos a seguir da entrevista inicial, que Ryan, 

além de mencionar o aspecto relativo à importância do inglês para o futuro, demonstra 

estar envolvido no ensino-aprendizagem do idioma.  

 

Ryan (Anexo XI, p. 189): 

P: Fazer inglês muda alguma coisa na sua vida? 

R: Acho que pode mudar no futuro, eu conseguir me comunicar com outras pessoas. 

P: Como você se sente aqui na aula?  

R: Eu tô tentando me dedicar o máximo pra mim aprender.   

P: Como você se sente aqui com a gente? 

R: Como assim? 

P: Você gosta? Não gosta? 

R: Gosto.  

(...) 

P: Hoje em dia, fazer inglês, pra você, é o quê? 

R: Seria hora de mim aprender. 
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Observa-se o papel ativo do aluno na aprendizagem da língua-alvo: “Eu tô 

tentando me dedicar o máximo pra mim aprender”. Ao longo dos dois anos de curso 

raramente faltou. No início, tinha muita dificuldade para falar, mas ao final do curso 

era perfeitamente capaz de estabelecer diálogos simples, sobre assuntos do dia a dia, 

com seu colega de classe.  

Seu envolvimento é considerado neste trabalho um investment, um 

investimento em sua identidade. O conceito de investment, proposto por Norton 

(2000), supera o de motivação por capturar de forma mais adequada a complexa 

relação existente entre os aprendizes e a língua-alvo e “concebe o aluno como alguém 

com uma história social complexa e múltiplos desejos” (NORTON, 2000, p. 11). A 

partir do conceito de investment ou investimento, acredita-se que, ao investir em uma 

segunda língua, o aprendiz poderá adquirir “ampla gama de recursos simbólicos e 

materiais” (LONGARAY, 2009, p. 54). 

Nas palavras de Jordão (2010), o investimento em uma segunda língua “tem o 

potencial de nos levar a perceber o mundo de outras maneiras, de vislumbrar 

alternativas de significar e construir nossas identificações e desidentificações, nosso 

engajamento com o mundo” (JORDÃO, 2010, p. 434). 

Acredito que a aprendizagem de uma língua estrangeira traz, de fato, 

benefícios mais amplos, que ultrapassam uma visão puramente linguística (em 

oposição à discursiva). Os efeitos possíveis e desejáveis do contato com uma língua 

diferente da língua materna incluem “a possibilidade de participação em comunidades 

interpretativas diferentes, em comunidades de prática culturalmente distintas” 

(JORDÃO, 2010, p. 434).  

Desse modo, a noção de investment pressupõe que, quando um aprendiz fala, 

ele não apenas troca informações com outros falantes, mas constantemente organiza 

e reorganiza sentidos relativos a quem ele é e como se relaciona com o mundo social. 

Nesse sentido, destaco a seguir mais um excerto da entrevista inicial no qual 

Ryan manifesta a expectativa de se “comunicar com outras pessoas” em inglês. Ou 

seja, a expectativa de participação em comunidades de prática culturalmente distintas. 

 

Ryan (Anexo XI, p. 189): 

P. Você pensa em fazer faculdade? Como é que você se imagina no futuro? 

R. Não sei. 

(...) 
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P: Fazer inglês muda alguma coisa na sua vida? 

R: Acho que pode mudar no futuro, eu conseguir me comunicar com outras pessoas. 

  

 Saliento que o aluno, ao ser perguntado sobre como se imagina no futuro, 

responde, “Não sei”. Porém, na entrevista final, os planos de Ryan são diversos. 

Observar-se-á que o aluno passa a ter outros planos para o futuro que demonstram a 

vontade de viver em um país falante de língua inglesa.  

O excerto a seguir refere-se à entrevista final e o aluno demonstra ter 

progredido no idioma além de demonstrar que o ensino-aprendizagem de inglês na 

ONG provocou mudanças em relação com o mundo. Nas palavras dele: “consigo 

entender melhor quando eu ouço alguma música ou vejo algum filme, que eu tenho 

que ver legendado”. Em relação à expectativa que ele manifestou na entrevista inicial, 

de se comunicar com outras pessoas, Ryan afirma: "eu já fiz alguns amigos, poucos 

que falam só inglês, de outros países”.  

 

Ryan (Anexo XI, p. 191): 

P: Ryan, você tá aqui há 2 anos, foram 2 anos de inglês aqui. Pra você alguma coisa é 

diferente? 

R: Só consigo entender melhor quando eu ouço alguma música ou vejo algum filme, que eu 

tenho que ver legendado. 

P: O que você achou disso? 

R: Bom. Eu também quando crescer não pretendo morar no Brasil, pretendo morar no Canadá 

ou na Nova Zelândia. 

(...) 

P: E aqui na medida em que o tempo foi passando, o que você percebeu? 

R: Eu fui melhorando aos poucos, não algo extraordinário, mas fui melhorando. 

P: Tem mais algum exemplo? Você já deu dois. 

R: Eu já fiz alguns amigos, poucos que falam só inglês, de outros países. 

 

Os últimos excertos evidenciam que a noção de investimento parece ser 

adequada por considerar que houve uma mudança da relação do aluno com o mundo 

que o cerca. Ryan fez amigos de outros países: “Eu já fiz alguns amigos, poucos que 

falam só inglês, de outros países” e tem uma compreensão maior de filmes e músicas 

em inglês. Estabeleceu-se uma relação com um novo saber, que proporcionou uma 
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forma diferente “de entender/construir o mundo, de fazer sentido das coisas” 

(JORDÃO, 2011, p.434).  

Em relação ao futuro, o aluno evidencia que houve uma mudança em seus 

planos: “quando crescer não pretendo morar no Brasil, pretendo morar no Canadá ou 

na Nova Zelândia”. Na entrevista inicial o aluno não havia expressado esse desejo. 

Ao ser perguntado sobre o seu futuro anteriormente ele não havia manifestado 

nenhuma expectativa.  

Entendo que o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras abre janelas para 

o mundo, faz os sujeitos vislumbrarem que o mundo é maior do que pensam ser e 

oferece novas perspectivas, possibilidades que até então não existiam. Segundo 

Jordão (2004): 

 
O sujeito que aprende uma língua estrangeira aprende também que sua 
identidade nacional não é a única possível, nem a melhor, mas sim uma 
dentre várias [...] ele aprende que o mundo se encontra repleto de identidades 
diferentes da sua. (JORDÃO, 2004, p.433) 

  

Antes de passar à análise da entrevista de Bernardo, chamo a atenção para 

mais um aspecto interessante na entrevista final de Ryan que diz respeito à maneira 

pela qual o aluno se posiciona ao falar do ensino-aprendizagem de inglês na 

organização:  

 

Ryan (Anexo XI, p. 192): 

P: Se você tiver que terminar essa frase: pra mim, aprender inglês significa... 

R: O que eu falei antes, evoluir. 

P: Mais alguma coisa? 

R: Se tornar um ser humano melhor. 

P: Quando você fala que todo mundo devia aprender inglês, por quê? O que vai acontecer na 

vida dessas pessoas?  

R: Evolução do cérebro. 

P. Em que sentido?  

R. No sentido de saber se abrir às coisas e conversar com outras pessoas. 

P. De outras línguas? 

R. Sim. 

  

Fica claro que para o aluno, aprender inglês envolve muito mais que progredir 

na língua, envolve “Evolução do cérebro” e “Se tornar um ser humano melhor”. Muito 
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interessante o fato de que o aluno menciona a evolução do cérebro pois pela “via 

biológica”, o ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira representa a “formação 

de novas conexões entre os neurônios” (LEFFA, 2003, p. 12). Ryan indica que há 

benefícios relacionados ao ensino-aprendizagem de inglês que se estendem para 

aspectos cognitivos.  

A seguir, analiso no próximo item trechos da entrevista inicial e da entrevista 

final de Bernardo que, assim como Ryan demonstra que o ensino-aprendizagem de 

inglês na organização vai além do progresso na língua e produz modificações em sua 

relação com o mundo. 

 

4.4.2.  Bernardo 

  

Com relação ao outro aluno, Bernardo, destaco que ele também frequentou o 

curso assiduamente e teve apenas três faltas ao longo dos dois anos. O aluno gostava 

muito de jogar futebol e, quando faltava, sempre me avisava pela rede social 

Facebook. Sem dúvida nenhuma, estava empenhado e motivado assim como Ryan. 

Os recortes a seguir são da entrevista inicial; no segundo excerto, que já destaquei 

anteriormente, o aluno afirma que “Desenvolveu o inglês e o português também”. 

 

Bernardo (Anexo XII, p. 193): 

B: Pra mim, é bom porque, se um dia, como eu gosto de jogar bola, se um dia eu sair do país 

e visitar outro que fale essa língua, é mais fácil. Com o curso eu vou desenvolver, vou ter mais 

facilidade lá fora. 

 

Bernardo (Anexo XII, p. 194): 

P: E pra falar ((inglês)), hoje é mais fácil? 

B: Agora é mais fácil, antes eu tinha problema pra falar, não só no inglês mas no português 

também.  

P: Por quê? 

B: Hoje eu falo mais. Desenvolveu o inglês e o português também. Eu não falo mais tão errado. 

Aqui deve tá quase no mesmo nível de um curso de fora e aqui eu não pago também. 

 

Depreende-se dos excertos acima da entrevista inicial que o aluno no início do 

curso, que houve modificações positivas em sua vida: “Hoje eu falo mais. (...) Eu não 

falo mais tão errado”.  
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Já no trecho da entrevista final a seguir, ele afirma que houve, de fato, 

progresso na língua alvo.  

 

Bernardo (Anexo XII, p. 196): 

P: Nesse tempo que você ficou aqui, o que foi essa experiência pra você? 

B: Foi bom, foi bom porque eu aprendi outra língua a não ser a minha, do meu país e se, um 

dia eu precisar sair, eu posso usar esse inglês que eu aprendi também, esse conhecimento.  

 

Ele dá outras indicações, na entrevista final, de que houve progresso na língua 

e de que o ensino-aprendizagem do idioma ultrapassa as paredes da sala de aula. 

 

Bernardo (Anexo XII, p. 196): 

P: Na sua vida, no seu dia a dia, alguma coisa é diferente? 

B: Ahã, na rua, quando eu vejo alguma placa de publicidade, comida já entendo o que quer 

dizer. 

P: O que isso significa pra você? 

B: Significa muito porque antes eu andava e não sabia o que queria dizer as coisas. Eu até 

via as fotos, mas não entendia o que queria dizer. Não só o nome do objeto, mas algum 

anúncio dele. 

P: O que você sente, o que você pensa? 

B: Penso que eu aprendi alguma coisa, que tá bom já pra mim. Um avanço. 

   

No próximo excerto Bernardo indica mais uma mudança positiva na entrevista 

final, relacionada à forma pela qual ele se relaciona com outras pessoas. Observa-se 

que ele atribui a mudança às aulas do curso de inglês “Porque a gente tem muito 

diálogo e conversa bastante”. 

 

Bernardo (Anexo XII, p. 196): 

P: Se você comparar o Bernardo antes de entrar e agora, alguma coisa mudou?  

B: Muito. 

P: Por exemplo?  

B: A comunicação, eu comecei a falar mais com as pessoas que eu era tímido. 

P: Por que você acha que a nossa aula ajudou você? 

B. Porque a gente tem muito diálogo e conversa bastante. 
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Como foi dito, a ideia inicial deste estudo era acompanhar os alunos das duas 

organizações ao longo de dois anos, o tempo de duração dos cursos de inglês. No 

entanto, apenas dois alunos — Ryan e Bernardo, da ONG Global —chegaram ao final 

do curso.  

Há evidências do investimento desses dois alunos que terminaram o curso na 

Global. Como foram entrevistados em momentos temporalmente distintos, há 

evidências de que houve uma reorganização dos “sentidos relativos a quem eles são 

e como se relacionam com o mundo social” (NORTON PEIRCE, 1995, p. 18). 

Saliento novamente, que mesmo aqueles alunos que não terminaram o curso, 

relatam ter tido experiências positivas durante o tempo em que frequentaram as aulas 

de inglês. No entanto, como esses alunos não terminaram o curso, não foi possível 

verificar suas visões sobre o progresso no idioma ou outras modificações positivas em 

suas vidas, ao contrário do que pude constatar com Ryan e Bernardo.  

Conforme afirmado, na análise fica demonstrado o investimento dos alunos e 

que, no caso de Ryan e Bernardo, o ensino-aprendizagem ultrapassa aspectos 

puramente linguísticos. 

 Para Norton Peirce (1995):  

 
[...] se os aprendizes investem em uma segunda língua, o fazem acreditando 
que irão adquirir uma gama mais ampla de bens simbólicos e materiais, que 
aumentarão seu valor no mundo social. Os aprendizes esperam ter “um bom 
retorno do seu investimento na língua-alvo — um retorno que dará acesso 
aos privilégios dos falantes da língua-alvo”. (NORTON PEIRCE, 1995, p. 18) 

  

Para o filósofo argentino Ernesto Laclau (1990 apud HALL, 2011), as 

sociedades da modernidade tardia, “são caracterizadas pela ‘diferença”; elas são 

atravessadas por diferentes divisões e antagonismos sociais que produzem uma 

variedade de diferentes “posições de sujeito” — isto é, identidades — para os 

indivíduos” (LACLAU, 1990, p. 40 apud HALL, 2011, p. 18).  

Segundo Laclau, as sociedades modernas não têm nenhum centro, nenhum 

princípio articulador ou organizador único e não se desenvolvem de acordo com o 

desdobramento de uma única "causa" ou "lei" (LACLAU, 1990, p. 40 apud HALL, 2011, 

p. 18).  

Entretanto, argumenta Laclau (1990), isso não deveria nos desencorajar: as 

diferentes posições de sujeito ou deslocamentos que são produzidos tem 

características positivas. Ele desarticula as identidades estáveis do passado, mas 
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também abre a possibilidade de novas articulações: a criação de novas identidades, 

a produção de novos sujeitos e o que ele chama de "recomposição da estrutura em 

torno de pontos nodais particulares de articulação" (LACLAU, 1990, p. 40 apud HALL, 

2011, p. 18).  

Acredito que o ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira tem o potencial 

de provocar esses deslocamentos mencionados por Laclau (1990) e, por 

consequência, transformar a relação dos alunos com o mundo que os cerca.   

Para Hall, a mudança do mundo pós-moderno, nas suas ênfases na 

descontinuidade, na fragmentação, na ruptura e no deslocamento, contém uma linha 

comum e deve-se ter isso em mente quando se discute o impacto da mudança 

contemporânea conhecida como "globalização". 

De acordo com Hall:  

 
[...] a globalização se refere àqueles processos, atuantes numa 
escala global, que atravessam fronteiras nacionais, integrando e 
conectando comunidades e organizações em novas 
combinações de espaço tempo, tornando o mundo, em realidade 
e em experiência, mais interconectado. (HALL, 2011, p. 67) 
 

A globalização implica “um movimento de distanciamento da ideia sociológica 

clássica da ‘sociedade’ como um sistema bem delimitado” e “uma de suas 

características principais é a compressão espaço-tempo” (HALL, 2011, p. 69), a 

aceleração dos processos globais. Sente-se que o mundo é menor e as distâncias 

mais curtas e que os eventos em um determinado lugar têm impacto imediato sobre 

as pessoas e lugares situados a grande distância.     

Acrescente-se que a globalização, que faz o mundo e as distâncias mais curtas, 

“declina-se preferencialmente em inglês” (ORTIZ, 2006, p. 17). No contexto da 

globalização, “o inglês deixa de ser estrangeiro, algo que se impõe de fora, para 

constituir-se em um idioma interno, autóctone à condição da modernidade-mundo”. 

Ainda segundo esse autor, “na situação de globalização, desconhecer o inglês 

significa ser analfabeto na modernidade-mundo” (ORTIZ, 2006, p. 17).  

Concluo este item reafirmando a importância do inglês no mundo global e que 

os dois alunos, Ryan e Bernardo demonstraram que aprender inglês impactou 

positivamente suas vidas, contrariando a visão amplamente difundida de que alunos 

de baixa renda não teriam aptidão para aprender línguas estrangeiras ou a de que 
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uma língua estrangeira não teria importância ou utilidade para alunos das classes 

sociais menos favorecidas. 

Este trabalho procurou demonstrar exatamente o contrário, ao revelar as 

ideologias dos coordenadores das organizações que nada mais fazem do que 

dificultar o acesso aos alunos de baixa renda ao inglês como língua estrangeira que, 

como bem cultural, abriu novas possibilidades de expressão para alunos participantes.  

Para Falasca (2012), a aquisição/aprendizagem de uma língua estrangeira 

provoca modificações na percepção e no comportamento dos alunos “com relação à 

própria língua” e “a entrada no mundo simbólico de uma outra língua leva a mudanças 

de pontos de vista, de sensações, de mundos, abre uma gama de possibilidades” e 

abrange, assim, “a relação dos sujeitos com o mundo, modificando sua subjetividade” 

(FALASCA, 2012, p. 97). 

Acredito que “toda tentativa para aprender uma outra língua vem perturbar, 

questionar, modificar, aquilo que está inscrito em nós” (REVUZ, 2006, p. 217). Revuz 

(2006) acrescenta: “não se pode conceber a língua como um simples instrumento” e 

por isso que o encontro com “uma outra língua [...] suscita reações tão vivas, 

diversificadas” (REVUZ, 2006, p. 217).  

Partilho, portanto, da ideia de que o encontro com outra língua “solicita o sujeito, 

seu modo de relacionar-se com os outros e com o mundo” (REVUZ, 2006, p. 216). No 

caso deste estudo, esse encontro com a língua suscitou reações positivas verificadas 

principalmente nas entrevistas finais de Ryan e Bernardo e abriu novas possibilidades 

de expressão e de compreensão do mundo para esses dois alunos.  

A meu ver, Ryan e Bernardo representam a possibilidade de que um dia, em 

nosso país, possamos ter muitos outros Ryans e Bernardos alcançando estágios 

ainda mais avançados de proficiência na língua inglesa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
[...] ser monolíngue em qualquer língua é ser semi-educado. Em 
alguns contextos, e neles incluo o nosso, pode ser também fator 
de atraso e de impedimento de participação plena do que 
acontece no mundo, na sociedade. É fadado a viver em um 
aquário e não no mar. O aquário poderá ser o mais belo, o mais 
bem equipado, mas será sempre um aquário. Nunca terá a 
amplitude e a riqueza multifária do mar.  
 

Maria Antonieta Alba Celani (2004, p. 122)

  
 

A escrita de uma tese é um longo e difícil processo, no caso deste trabalho, 

envolveu a vivência nas organizações, que proporcionaram ao mesmo tempo o 

produtivo encontro com os adolescentes e a decepção com a realidade encontrada. 

Houve inicialmente uma dificuldade, por parte desta pesquisadora, de lidar com o 

fracasso dos cursos de inglês. Teria preferido, tão somente, contar a “história feliz” 

dos dois alunos que terminaram um dos cursos observados. No entanto, isso 

implicaria em ignorar todos os outros que fizeram parte desta pesquisa e 

principalmente, ignorar a triste realidade enfrentada pelas crianças e adolescentes de 

baixa renda no Brasil. A escola pública não ensina e as organizações não 

governamentais não implementam um projeto de ensino-aprendizagem competente.   

 Dentre os determinantes do fracasso dos cursos de inglês nas duas 

organizações estudadas, está o preconceito contra as crianças e adolescentes que 

frequentam esses espaços. O preconceito, de profundas raízes na sociedade 

brasileira, atua como estruturante das práticas e processos que se dão nessas ONGs. 

O preconceito fica evidente principalmente nas falas dos fundadores/coordenadores 

das ONGs, que descrevem um aluno vulnerável e carente, muito diferente dos alunos 

com os quais convivi e entrevistei para esta pesquisa. Os adolescentes entrevistados 

demonstram grande capacidade de reflexão sobre os problemas e dificuldades 

encontradas na escola pública e tem experiências com a língua inglesa no dia a dia. 

Tem sonhos e planos para o futuro e valorizam o curso de inglês nas organizações.  

 Apesar do fracasso dos cursos inglês nas ONGs, os alunos têm experiências 

positivas no âmbito das relações que são criadas entre eles, com os funcionários e os 

professores de inglês. Já os dois alunos que terminaram um dos cursos de inglês 

relatam o progresso no idioma e mudanças da relação com o mundo que os cerca. 

Os dois demonstram que é possível aprender inglês. Derrubam a ideologia/lugar 
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comum no que se refere à impossibilidade ou falta de aptidão de alunos de baixa 

renda para aprendizagem e cada um, a seu modo, fala das mudanças positivas 

advindas do ensino-aprendizagem da língua. 

Prefiro o termo impossibilidade ao termo falta de aptidão para aprender línguas 

estrangeiras utilizado por Moita Lopes (1996) em seu artigo citado na Introdução deste 

trabalho, por entender que crianças e adolescentes de baixa renda encontram 

entraves materiais e imateriais que impossibilitam o acesso ao ensino-aprendizagem 

de inglês. Acredito, assim como o autor, que os fatores que influenciam na 

aprendizagem de uma língua estrangeira “são muitos (motivação, atitude, 

oportunidade etc.) e não simplesmente a chamada aptidão para aprender” (MOITA 

LOPES, 1996, p. 75).  

 É fato conhecido que a escola pública que está aí não consegue ensinar os 

conteúdos escolares à maioria dos que nela ingressam, incluindo os conteúdos de 

inglês como língua estrangeira. Daí meu interesse pelo trabalho realizado pelas ONGs 

que se propõem a ensinar o idioma. A realidade encontrada, apesar dos aspectos 

positivos mencionados ao longo do trabalho como por exemplo o ambiente acolhedor 

encontrado pelos alunos nas organizações, revela o preconceito nas falas dos 

coordenadores e professores. O preconceito estrutura e informa a maneira pela qual 

os cursos são organizados e as práticas em sala de aula.  

 Na ONG Mundo Novo o material utilizado é confeccionado pelas professoras, 

mas nas aulas observadas o material era o mesmo utilizado na Educa. A avaliação 

segue critérios subjetivos estabelecidos pelas professoras. A Educa, que financia o 

projeto de ensino de inglês na Mundo Novo, não acompanha pedagogicamente os 

alunos da organização. Também não fornece livros ou qualquer outro tipo de material 

para consulta.  

 Na ONG Global, não há avaliação e as aulas são pautadas por atividades 

lúdicas e divertidas e em apresentações dos alunos o inglês não é sequer utilizado.  

 A Mundo Novo que tem por objetivo “promover um contexto pluridimensional 

de aprendizagem” ou seja, uma aprendizagem que se desenvolve em muitas direções, 

além de “capacitar nossos integrantes no idioma” não alcança esse objetivo.  

 A ONG Global estabelece que “acredita no ensino de inglês como instrumento 

de educação que auxilia jovens a conquistar, com autonomia, seus ideais, 

preparando-os melhor para as exigências do mundo contemporâneo”. O objetivo da 

Global tampouco se concretiza.  
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 Do ponto de vista dos aspectos institucionais dos cursos que contribuem para 

o consequente fracasso, destaco: a) o dia e o horário dos cursos não é adequado para 

adolescentes que precisam ingressar no mercado de trabalho antes dos 18 anos e 

auxiliar nas despesas domésticas; b) a ausência de avaliação formal e organizada 

denota a falta de compromisso com um ensino-aprendizagem que envolva conteúdos 

significativos de forma sistematizada; c) a ausência de acompanhamento dos alunos 

que saem do curso para saber os motivos que levam à evasão. Em outras palavras, 

os adolescentes que deixam o curso não são procurados para saber as razões que o 

levaram a desistir; d) a ausência de recursos pedagógicos adequados, como livros, 

CDs e outros materiais para consulta e estudo; e e) a carga horária semanal 

insuficiente dos cursos de inglês (1h e 15 min na Global e 100 min na Mundo Novo).  

Uma das ONGs estudadas, a Mundo Novo, conta com doações de pessoas 

físicas, jurídicas e recursos financeiros advindos de organizações internacionais. A 

outra ONG, a Global, que ocupa o espaço físico da creche também poderia investir 

em uma melhor estrutura e organização de seus espaços físicos e elaborar projetos 

de ensino-aprendizagem de inglês de melhor qualidade. A inclusão promovida pelas 

organizações é uma inclusão que exclui, já que não propicia o ensino-aprendizagem 

de conteúdos relevantes apresentados de forma sistematizada e comprometida com 

um projeto competente que envolva alunos e os professores. 

 O fracasso é produzido primordialmente no âmbito das próprias ONGs. Apesar 

dos relatos positivos dos alunos em relação às experiências que são vivenciadas nas 

ONGs os cursos fracassam. Concebo, a partir da proposição de Patto (2010) que o 

fracasso dos cursos de inglês é “um processo psicossocial complexo” (PATTO, 2010, 

p. 24) verificado com base na incapacidade da grande maioria dos alunos de 

permanecer nos cursos. 

 Ressalto que nesta tese, trato do fracasso dos cursos de inglês das 

organizações. O que está em jogo são os cursos, ou seja, de um lado as propostas e 

os objetivos das ONGs que não se concretizam e de outro os discursos dos 

coordenadores e professores e os aspectos institucionais que conduzem ao fracasso 

dos cursos de inglês.  

 Concluo que o terceiro setor, que poderia ser uma alternativa para o descaso 

com a educação pública em nosso país, mostra-se descompromissado com um 

projeto de ensino-aprendizagem verdadeiramente transformador que possibilitaria a 

real inclusão de muitos adolescentes e o acesso ao capital cultural que lhes é negado 
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há tanto tempo. Haja vista os rumos que a educação pública vem tomando nas últimas 

décadas, não há sinal de mudança ou esperança a curto prazo.  

Finalmente espero, com este trabalho, ter contribuído para a reflexão sobre a 

realidade das organizações não governamentais – sobretudo aquelas que ensinam 

inglês e sobre como as ideias sobre o ensino-aprendizagem das classes de baixa 

renda informam as práticas encontradas nessas organizações. Como disse 

inicialmente, teria preferido contar a “história feliz”, mas esta não seria a verdadeira 

história da maior parte das crianças e adolescentes do nosso país. 
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Anexo I  

Fábio – coordenador da ONG Mundo Novo  

 

P: Eu queria que você me falasse qual seria o objetivo da Mundo Novo e do ensino de inglês 

aqui.  

C: Olha, o inglês ele acontece como curso efetivo desde 2000 com essa parceria com a Educa. 

Nós somos um programa que atende jovens gratuitamente, um programa social. Enfim, a ideia 

é cuidar das questões da blindagem com relação à rua etc. As coisas ruins que estão aí, o 

crime, a droga. E o inglês vem acompanhando naturalmente a alma da Mundo Novo que é a 

música. A nossa música que agora tem a dança, tem o canto, enfim, é a ferramenta que nós 

utilizamos para poder trabalhar com a família, com a comunidade. Fazer o jovem se entender 

pró-ativo, empreendedor, esforçado. O inglês, ele aqui não é uma promessa a longo prazo 

como talvez a possibilidade de um melhor emprego. Aqui, como nós somos um programa 

internacional, nós somos parceiros de muitas empresas, de muitas instituições, nós 

recebemos desde os MBAs das universidades, passando por muitos artistas, a gente viaja 

muito pra fora, a gente faz muitos festivais de artes e música. Então, na peneira natural pro 

menino ir com a gente numa dessas viagens, num desses shows, o inglês é um ingrediente, 

é uma nota pra fazer com que o integrante possa ir conosco. Enfim, pra estar aqui o jovem 

tem que estar bem na escola regular, ter notas boas e começam as peneiras: canta bem? 

dança bem? tá na escola? então, fala inglês? Um inglês survival que seja. Ou seja, consegue 

se salvar lá, se for necessário? Ou, está frequentado as aulas de inglês? Está frequentando 

as aulas de inglês? É outro ingrediente. Então o inglês, ele aqui, ele é a muito curto prazo 

necessário. Aí de torna mais ainda quando eles voltam de lá, porque aí tem a questão das 

amizades, do sociabilizante, eles fazem amigos, eles querem continuar amigos. Nós 

acabamos de voltar há quatro meses atrás de Indiana, ficamos dez dias tocando. Eles voltam 

com um monte de amigos, a rede amplia e aí tem que falar inglês.  

P: E aí como eles se viram?   

C: Então, os que já tão no curso, então aí, eles seguem (+) muitos me espantam porque 

chegam lá e falam bem, melhor que eu. Eu fui aprendendo no andar da carruagem. Meu inglês 

é um inglês de calçada. Eu melhoro ele quando eu tenho que falar, e ler. Eu brinco com eles 

que eles tem que me salvar, quer dizer, como eles tem tempo e são muito cognitivos pra 

aprender, então que eles fiquem bem e me ajudem. O inglês acaba passando a ser parte do 

cotidiano da instituição. Aqui vem a Madonna, o Stomp, a gente visitou o Tony Blair em 

Londres, nós tivemos em Brighton, Bournemouth, nós tivemos em Los Angeles, enfim.  

P: Você leva quantos alunos?  

C: Eu levo minimamente quarenta mas já nós já tivemos em um verão em Londres em julho 

com noventa e seis.   
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P: Nossa, é bastante.  

C: Então o inglês acaba sendo uma ferramenta pra viabilizar outros contextos. Por exemplo, 

hoje nós temos dois meninos, um menino e uma menina, que são talentos, estudando música 

em Berkeley. Nós temos dois morando em Manchester.   

P: Foram convidados?  

C: A menina uma expressão na dança e ele na percussão foram convidados por uma 

instituição também de caráter social lá pra colocar os conteúdos da nossa cultura.   

P: Você vê o inglês como um ponto de partida?  

C: Eu acho um ingrediente no contexto, no sentido, (+) assim, eu não acredito que o que você 

ensine basta para transformar a pessoa. Nem a música. Se você ensina inglês e ensina 

informática, muitas vezes você pode tá criando um cyber drug dealer. Nosso cuidado maior e 

nosso maior desafio é entender como a ética e a moral moldam os bons valores e cuidar para 

que as crianças vivenciem esses valores, porque valor você não ensina, a pessoa vivencia. 

Nós acreditamos que o inglês é um ingrediente fundamental hoje, num mundo globalizado, 

pruma instituição como a nossa em que a banda que excursiona, trabalha e faz parcerias. É 

um conteúdo imprescindível a mais, mas não acredito que ele sozinho possa fazer acontecer 

o grande ideal da Mundo Novo, que é fazer com que ele entenda o que é bom pra si, pra 

comunidade, pra família, como a música também não é. Se fosse assim a Amy Winehouse, o 

Jimmy Hendrix, não estariam mortos. Agora morreu Chorão, Elis Regina. São artistas lindos 

e maus exemplos pra juventude, né?  

P: É.  

C: Então eu acho assim, o inglês é fundamental e fazê-lo fundamental dentro do contexto da 

gente é o nosso desafio. Não dizer pra criança, aprende inglês porque todo mundo fala inglês 

ou aprende inglês porque isso vai fazer diferença na sua profissão. Não é isso, entende que 

embora morando numa comunidade pobre o mundo é muito maior. O mundo tem muitas 

línguas e falando inglês que é a língua mais usual e globalizada, você vai poder ter mais 

chances de conhecer o mundo inteiro. Eles aqui de vez em quando tocam, por exemplo essa 

tocamos para a universidade de Georgetown, vieram cem estudantes do MBA e eles são 

loucos para conversar com as crianças e as crianças também. E aí tem uma coisa 

surpreendente porque você vê alguns jovens, não exatamente dominando a língua mas 

ousados. É muito importante isso também porque muitos jovens fazem muitos níveis e na 

hora de fazê-lo falar não falam. A Mundo Novo oferece oportunidades de falar naturalmente 

aos alunos. A Educa faz a parte teórica e nós oferecemos o contexto sedutor.   

P: Você gostaria de ver alguma mudança no curso de inglês?   

C: Eu sou imensamente grato à Educa. Não mandam pra cá professores quaisquer, pro 

professor não acredito que os resultados sejam iguais aos das unidades. O jovem aqui é um 

jovem vulnerável, que demora a pegar no tranco com a questão de entender essa necessidade 
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do inglês, é um desafio. Pro professor da Educa é um desafio e é extremamente gratificante 

porque uma coisa é dar aula para um jovem de um nível socioeconômico e que viaja pra Miami 

e outra é você pegar um menino que não tem ideia do que ele vai fazer com esse inglês. 

Porque na comunidade é a terceira geração de gente que não foi nem pra escola, imagina 

falar inglês.  

P: Quando o menino acaba o curso aqui, depois de dois anos e meio, ele tem a chance de 

continuar em algum lugar?   

C: Bom, aí é uma pergunta individual, porque você tem desde o menino que já faz programas 

para o primeiro emprego com multinacionais e tem meninos que não. O nosso objetivo aqui 

não é o sucesso no sentido financeiro, profissional. Se o sujeito sair daqui um catador de 

latinha mas souber claramente que é bom pra ele, pro outro, questões da ética, da moral, nós 

estamos satisfeitos, nossa missão tá cumprida. Eu não consigo cuidar do sucesso profissional 

das crianças, cada um tem um tempo.   

P: Você acha que as associações estão cumprindo um papel que seria da escola?  

C: Eu acredito que o mais difícil não é cuidar dos conteúdos, de inglês, música. O mais difícil 

é criar um ambiente com educação pra valores como um espelho possível. Ou seja, a criança 

deve ter adultos ao lado dela que efetivamente gostem dela, que queiram ser amigos 

verdadeiros e que possam fazê-la espelhar. Um ambiente que crie uma identidade de 

pertencimento, você tem que desejar estar lá.   

P: Essa visão que você tem de educação, que não é só o conteúdo, que é mais abrangente, 

você acha que algumas associações tão fazendo esse papel que seria dos adultos e da 

escola?   

C: Eu não sei, sou tão ocupado aqui que eu não tenho esse olhar externo. Eu não sei avaliar. 

Tem gente que pergunta porque eu não abri outras associações, porque eu não acho que isso 

aqui seja uma família de salsichas, eu não peguei minha vida pra ajudar coitadinho, eu peguei 

o meu projeto de vida e botei todo mundo dentro. Eu sou afortunado.  

P: Mas muita gente não pensa assim.  

C: É, tem o assistencialismo e o assistencialismo é cruel no Brasil com essa herança 

escravista. Tem gente que vai na televisão e fala, o nosso grupo, nós ajudamos as pessoas, 

ou os ricos e milionários, nós acabamos de doar um milhão de ovos de páscoa lá no morro 

não sei aonde, como se isso fizesse realmente a diferença. Você estigmatiza, não deixa o 

outro sair daquele lugar. Pra existir o bonzinho rico que é benemerente, que é marqueteiro, 

tem que existir o miserável que não deve sair daquele lugar. Olha, eu vou te ajudar mas 

continue preto, pobre, favelado e doente.   

P: Eu tenho uma pergunta em relação ao, o curso aqui do projeto tem uma carga horária 

menor que o curso do Educa. Lá as aulas são de uma hora e quarenta minutos e aqui de 

cinquenta minutos.  
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C: Isso não quer dizer nada. Na verdade não existe aluno ruim, existe professor ruim. Tem 

professor que dá dez minutos de aula pra você e põe um chip em você e tem professor que 

dá três horas de aula e não ensina nada.   

P: E eles não podem levar o livro para casa, você sabe?  

C: ((Olha para o coordenador pedagógico do projeto que estava ao lado dele como se não 

soubesse do fato. Em seguida olha para mim e responde)). Nenhuma aula aqui tem livro pra 

levar pra casa. Você tem que entender o conhecimento como uma fruta que você deseja 

comer que nem uma louca. Se você não conseguir fazer com que o menino deseje o conteúdo 

que você ensina aí você não tá com nada. Isso deveria valer pro ensino em geral. Porque 

professor de cursinho que entra vestido de palhaço vale milhões? Porque o menino fica louco 

pra hora de ver aquele maluco ensinar. Eu dou aula e minhas aulas é tudo na cabeça, o 

importante é criar um link na questão da cognitividade e da inferência e acompanhar o tempo 

dele para o aluno desejar aprender aquilo. Isso eu aprendi com o tempo.   

P: A professora que eu entrevistei comentou que gostaria que eles falassem mais inglês, ela 

acha que as aulas ainda têm muito português.   

C: O legal seria trazer um inglês, um gringo que não sabe falar português.  
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Anexo II 

Eliana – professora da ONG Mundo Novo 

 

P: Queria que você me falasse sobre o projeto. 

E: Lá são dois anos de estudo de inglês que são divididos em quatro básicos. São três anos 

considerando os níveis de Junior. Eles vão do Junior, um ano de Junior são dois semestres 

depois eles vão pro básico 1. No Junior eles entram com 9, 10 e 11 e agora agente aumentou 

pra 10 e 11 porque a gente vê muita defasagem nessa faixa etária. Faz muita diferença seis 

meses, um ano. Essa coisa de ir mais rápido, copiar mais rápido, as crianças de 9 anos não 

tinham. Como eles não levam o material pra casa eles tem que copiar. Os livros ficam lá.  

 

P: Quem montou o curso desse jeito? O projeto ou o instituto de idiomas? 

 

E: Quando eu cheguei lá há dois anos e meio eles tinham o material, mas não existia a 

preocupação em melhorar. Era literalmente um depósito de alunos, não existia a preocupação 

de nenhum dos dois lados em melhorar a coisa. Eu entrei em 2010 e fiquei muito horrorizada. 

Nenhum professor queria ir pro projeto e como eu sou uma pessoa que tem origem um pouco 

mais simples, dei aula no Estado. Dei aula na Prefeitura, fui considerada ter o perfil mais 

adequado pra trabalhar com essa faixa socioeconômica. Eu falei eu vou e fiquei horrorizada. 

No primeiro semestre lá não rendia, o aluno do básico 4 que eu falava Hi, how are you? Não 

me respondiam.  
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Anexo III 

Malu – professora da ONG Mundo Novo  

 

P: O que você acha que é pra eles aprender inglês?  

M: Pra eles? Eu acho que eles dão muito valor, raramente faltam na aula. Eles participam 

bastante ativamente, acho que algumas vezes eles ficam confusos sobre exatamente o que 

tem que fazer porque eles não tão acostumados com o estilo de aula que é dado na Educa 

porque na escola eles basicamente preenchem lacunas. Quando a gente pede pra eles 

discutirem algumas coisas, eles às vezes eles não sabem o que é pra fazer. Mas acho que 

eles gostam de fazer uma coisa nova.  

P: Você tá dando básico 1, 2 e 3? 

M: É 4, todos os básicos. 

P: E você tá que dias da semana lá?  

M: Eu vou segunda, quarta e sexta. 

P: Você fica em que horário lá? 

M: Eu fico das 10 às 15. 

P: Você usa aquele material importado? 

M: Eu não uso mais esse material.  

P: O que aconteceu? 

M. Aquele material tava outdated, tava ultrapassado, né? Aí a gente pediu pra trocar, aí tinha 

que pensar, aí a gente não queria mais utilizar ele. Eu acho ele antigo, ele é muito gramatical. 

Não tem nenhum foco em comunicação. 

P: Que material vocês tão usando? 

M: A gente tá criando. 

P: Como é que está sendo? 

M: Tá sendo cansativo porque é muita coisa mas tá sendo legal. A gente tem dado bastante 

cultura, comunicação, então sempre no final da aula eles tem que falar. Eu acho que eles tão 

falando mais do que no semestre passado. Eu utilizei o livro, por isso que eu não quis mais 

utilizar. 

P: Por quê? 

M: Porque você ficava toda hora abre o livro, aí não tem contexto. Por exemplo, tinha umas 

listas de vocabulário.  

P: Eles tão fazendo lição? 

M: Eles pegam lição de casa todo dia. 

P: O material eles não podiam levar, né?  

M: É. O que a gente tá pensando em fazer agora é imprimir antes e talvez deixar com eles.  

P: Uma apostila? 
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M: Uma apostilinha. A gente faz várias atividades e deixa com eles, eles levam pra casa. A 

gente imprime e então eles colam no caderno. Então o caderno se eles forem abrir tá cheio 

de coisa colada. ((risos))  

P: Quem tá fazendo esse material? 

M: Eu e minha outra colega, a Sueli.  

P: Você tá lá há quanto tempo? 

M: Eu fui lá quando a Eliana tava lá, eu dava aula pro Juniors. De uma vez faz um ano. No 

total dois anos.  

P: Pra você como é trabalhar lá? 

M: Eu gosto muito. É um outro ambiente, né? As crianças são muito legais, as crianças são 

muito empolgadas. Então você propõe qualquer coisa elas acham muito legal. Quando eu vou 

falar de cultura pra eles é muito novo, né? Então aqui na Educa eles já conhecem, eles já 

foram, eles já visitaram, então pra eles ((da Mundo Novo)) é muito legal. Parece que eles tão 

descobrindo o mundo, então é muito gostoso dar aula pra eles. 

P: No final do básico 4, o que eles tão conseguindo fazer? 

M: Eles conseguem alcançar realmente o básico. Eles conseguem se comunicar dentro do 

nível básico de comunicação. Eles conseguem conversar sobre a rotina deles, eles 

conseguem pedir comida, eles conseguem conversar um pouquinho sobre as coisas que tão 

acontecendo com eles. Eles falam umas coisas básicas.  

P: Então você e a Sueli ((professora do Junior 1 e 2)) tem bastante autonomia, inclusive com 

o material. 

M: A gente tá tentando fazer um projeto agora onde eles falem bastante e eles possam estudar 

em casa. Uma coisa que eu senti do primeiro semestre é que eles não tinham onde estudar. 

Então eu falava vai ter prova e eles não sabiam por onde começar a estudar. Então com esse 

negócio da gente tá imprimindo as coisas eles tem tudo no caderno deles. Então agora se 

eles perguntam onde é que eu estudo, eles tem tudo no caderno. Já que não tem como eles 

levarem os livros a gente tentou criar.  

P: E a avaliação? 

M: A gente cria as provas também. A prova é dividida como na Educa, tem a parte de ouvir, 

a parte de ler e a parte de gramática. A gente faz duas redações por semestre.  

P: O que você acha dessa autonomia que vocês tão tendo lá?  

M: É boa, eu gosto de poder ver o que tá dando certo com eles. Então, por exemplo, eu vejo 

que alguma coisa não tá dando certo então a gente muda de assunto. A gente vê a resposta 

deles.  

P: E quando eles terminam? Eles terminam no básico 4, o que você sente quando eles 

acabam?  
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M: É triste. Eu queria muito que eles conseguissem continuar estudando. Outra coisa que a 

gente tá pensando em fazer e tem que passar para o departamento da Educa ainda é que a 

gente não queria mais ter o Junior, que é um nível bem de criança e começar a partir do básico 

1 e ir até o básico 5, pra estender um pouquinho. Não precisa ser só básico, ser um pouco 

mais que básico. Pra eles poderem falar não com aquela insegurança, com um pouquinho 

mais de segurança.  

P: Entendi. Quando o Junior acaba ele se encontra com o básico 1, não é?  

M: O problema do Junior, que a gente sente, é que eles vem coisas no Junior que são muito 

legais mas aí tem que rever no básico 1. Por que no básico 1 tem gente que vem direto pro 

básico 1 e tem gente que vem do Junior. Então eles tem que rever.  

P: E se o Junior entrasse no básico 2 direto?  

M: O Junior é um outro approach. É mais word level, eles não tem tantas frases.  

P: O que você acha da carga horária que eles tem lá?  

M: Algumas vezes dá vontade de ter uma vez só na semana. Mas eu gosto que é duas vezes 

aí eles tem tempo de fazer a lição de casa.  

P: Você acha que é pouco 50 minutos? 

M: Por enquanto o attention span deles não é pra mais de 50 minutos. Eles não vão prestar 

atenção. Se eu tivesse um básico 5 eu gostaria de ter um pouco mais de tempo, talvez uma 

hora e meia.  

P: Eles tem entre 12 e 15 anos? 

M: É, é essa faixa etária.  

P: E pra você, como é estar lá?  

M: Como assim? 

P: Você já falou que eles dão bastante valor. Pra você como professora, o que é pra você 

estar lá? 

M: É muito gostoso porque você sente que seu trabalho tá fazendo efeito. Quando eles 

conseguem fazer uma frase nova, quando eu falo uma frase só em inglês e eles entendem 

tudo. É muito legal. 

P: Você gosta de trabalhar lá? 

M: Gosto bastante. Uma das coisas mais legais que já fiz.  

P: Você tem quantos na sua turma? 

M: Esse semestre tá mais vazio. A média tá de dez alunos por sala.  

P: Você já chegou a reprovar alguém? 

M: Acho que a gente já reprovou uns cinco alunos de todos os básicos.  

P: Com base em que você reprova? 

M: Na prova e avaliação oral. E falta. Faltou demais não pode voltar. Mais de quatro faltas 

não pode mais voltar.  
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P: Você acha que o fato deles não pagarem pelo curso gera um desinteresse?  

M: Acho que não porque não é todo mundo que consegue fazer o inglês na Mundo Novo. É 

por ordem de chegada. Se bem que nesse semestre todo mundo conseguiu porque tinha 

espaço. 

P: Você acha que eles conseguem vivenciar a língua de alguma maneira? Você falou que os 

alunos daqui viajam, vão pra lá ((para países falantes de língua inglesa)). 

M: Muito difícil. Duas vezes por semestre a gente tenta levar uma série, a gente mostra 

bastante filme.  

P: Eles tem alguma oportunidade lá dentro? 

M: Tem muito estrangeiro que vai de vez em quando. 

P: O que eles contam dessa experiência? 

M: Um dos alunos da Sueli me falou que eles ficaram muito felizes porque os estrangeiros 

foram lá. Eles tinham acabado de aprender a dar direções no prédio aí eles conseguiram dar 

direções.  

P: Algum aluno já viajou? 

M: Tem um pessoal que com a banda foi pra Chicago.  

P: Eles te contaram como foi? 

M: Eles acham muito legal. 

P: Conseguiram falar? 

M: Acho que eles não tavam estudando inglês ainda quando foram. 

P: Tem alguma coisa que você mudaria além de acabar com o Júnior? 

M: Como eles são muito novinhos e não foram alfabetizados ainda no português, eu acho que 

seria mais propício eles começarem a ver inglês depois que eles forem alfabetizados em 

português.  

P: Você tá falando do Junior? Eles não tem nove e dez? Eles não foram alfabetizados ainda?   

M: Não é que eles não tão, eles escrevem com mais dificuldade e às vezes eu tenho a 

impressão que eles não sabem o que tá acontecendo. Quando você fala pra eles que é uma 

outra língua, sabe quando eles não percebem o que quer dizer isso. O que quer dizer uma 

outra língua. Eles não tem noção de que existe outro país e que nesse outro país as pessoas 

falam outra língua. Porque tem uma outra cultura, eles não tem essa concepção ainda. Eu 

acho, eu sinto isso deles. Eu acho que valeria mais a pena a partir dos dez ou dos onze que 

eles já tão na quinta série. 

P: Ir até o básico 5 você acha que taria bom? Que é o suficiente? 

M: Eu queria continuar mas é muito difícil, né? Uma coisa que a gente tinha pensado e que 

depende do departamento da Educa é o melhor ser premiado com uma bolsa. Estudar até o 

intermediário, o intermediário superior aqui. Já aconteceu mas não acontece mais. Eu gostaria 
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muito. O melhor aluno, que sempre vai, nunca falta conseguir uma bolsa. Acho que motivaria 

todos eles.  

P: Você que pediu pra ir pra Mundo Novo ou te chamaram? 

M: Eu que pedi. Ia uma outra professora só que ela tava receosa porque tinha que preparar 

todas as aulas aí eu acabei falando deixa eu então, eu quero ir.  

P: Por que você queria ir? 

M: Eu gosto muito de lá. Eu gosto muito deles. Eu gosto de trabalhar com eles. Umas crianças 

que não teriam oportunidade de ter inglês tendo essa oportunidade.  

P: Você falou que na escola eles basicamente preenchem lacunas, eles trazem essa 

característica. Eles tem mais alguma característica? 

M: Uma coisa que a gente notou é que a gente criou uma aula que eles tinham que discutir. 

Por exemplo, a gente apresentou o Reino Unido e juntos eles tinham que decidir onde eles 

tinham que viajar no Reino Unido. Então eles tinham que discutir juntos. Eles não tavam 

entendendo o quê que era discutir. Eu coloquei umas frases que eles tinham que usar pra 

conversar e eles queriam escrever preenchendo as frases, terminar a frase. Não, é pra usar 

pra vocês conversarem.  

P: Eles conseguiram discutir? 

M: Um pouquinho assim, bem no finzinho.  

P: Você acha que a parte oral tá mais desenvolvida com o novo material? 

M: Acho que sim. Mas eu tive um básico 4 muito bom, com o material antigo. Eu dava aula 

pra eles totalmente em inglês. 

P: Você vê alguma diferença entre a aula que você dá aqui ((na Educa)) e a que você dá lá?  

M: Aqui eu posso esperar deles uma contribuição maior porque eles já viram na escola, eles 

já viajaram. Eu não tenho que apresentar pra eles, aqui eles já conhecem o lugar, por 

exemplo. 

P: Tem alguma coisa que você gostaria que eles tivessem a oportunidade de fazer? 

M: Tem mais uma questão de background deles mesmo. 
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Anexo IV 

Teresa França – coordenadora da ONG Global 

 

((Mesmo antes da formulação de qualquer pergunta, a coordenadora começa a falar sobre a 

ONG.))  

 

C: O trabalho voluntário eu faço com o coração tão aberto, que, sabe, a pessoa se quiser que 

faça bom uso. 

P: Me fala sobre o início do projeto. 

C: Depois que eu me formei, tive filhos e fui pra escola particular de 1º e 2º grau. Depois para 

um curso de idiomas. Lá eu me encontrei muito, lá eu me afundei na parte de jovens e 

adolescentes. Eu ainda me sinto parte da casa mas saí pra me dedicar à área social. Eu já fiz 

trabalho voluntário quando era menina, eu ia pro hospital contar história pras crianças. Sabe 

quando você já tem assim um, eu acho que a própria profissão “professor” é uma coisa de 

muita doação, é uma coisa de troca e o trabalho voluntário, é isso. Entendeu? Você dá o seu 

saber, você doa o seu amor, o seu carinho, a sua afeição e você recebe muito em troca que 

não é nada financeiro. Então eu acho que entra muito na personalidade do professor, na 

minha entrou muito bem mas eu acho que desde criança eu gostava.  

 Agora eu vou contar um pouquinho como nasceu tudo isso. Quando eu coordenava os 

cursos de adolescente na X ((nome do curso privado de inglês onde ela trabalhou por cerca 

de vinte anos)) eu entrei pra um trabalho voluntário, isso foi em 2002. Foi no ano do 

voluntariado. Aquilo ((a Global)) já tava ali na minha cabeça. Minhas filhas casaram nessa 

época, daí eu falei, bom, daí eu falei com o meu chefe daí e ele falou vai. Ele perguntou, o 

que você está pensando? Daí eu falei, eu tô pensando em ir sexta-feira de manhã. Ele falou, 

não tem importância. Você dá sexta-feira de manhã pra este trabalho. Já com a coordenação, 

eu coordenava todos os cursos pra adolescente e pré-adolescente. Aí foi engraçado, foi um 

choque pra mim, um choque bom. O que que eu fiz? Eu levava toda a aula que eu tinha do 

curso particular pra Casa do Pedrinho ((projeto social situado na zona sul de São Paulo)). 

Pelo curso particular eu ia com dois professores do curso dar aula a manhã inteira e eu tentava 

levar toda essa minha maneira pra periferia e eu entrei em um processo de reaprendizagem 

metodológica porque ali existia toda uma carência de formação intelectual, de disposição 

física, de disponibilidade mental, de estímulo que se você não trabalhasse pegando o que 

tinha lá e fazendo crescer, você não conseguiria.  

 Eu vejo assim que os professores que tentaram impor uma coisa de fora pra dentro é 

insucesso. Por exemplo, eu levei uma family tree, que era um handout onde eu tinha do curso 

particular que era me, my grandmother, my grandfather e os alunos do curso adoravam, era 

um sucesso. Cheguei com essa family tree lá na periferia, eles tinham uns 11, 12, 13 anos. 



167 
 

Dei aquilo e eu expliquei e (+) caos, a família deles é desestruturada. Pai não existe, avô e 

avó esquece. Pode ter uma avó eventualmente. Irmão é uma coisa assim confusa. Você 

imagina eles, eu não tenho essa pessoa, eu não tenho essa, eu não sei o nome do meu avô. 

No conceito deles a pessoa avô é inexistente. Então eu comecei a perceber e assim eu tenho 

outras histórias que existia um choque cultural. Então eu ia ter que partir da realidade deles 

pra fazer o conhecimento, o saber acontecer. Então eu mudei a estratégia.  

 Eu começava um pouco contando de mim ou da Sandy e do Junior, eu contava, esta 

é a família da Sandy e do Junior que graças a Deus é uma família bem constituída, pra ter um 

exemplo. Aí eu levava a minha família e aí eu pedia para eles desenharem a deles e depois 

trazerem foto. Então, sabe, mudou totalmente o foco. Evidentemente que a coisa familiar é 

muito difícil de entrar porque quando você entra você entra com todo um conceito afetivo e 

isso tudo pra eles é muito misturado.  

 A gente tem uma atividade pra celebrar o Mother's Day que é um coração que eles 

põe purpurina e levam pra mãe. Daí eu tive uma organização que falou, eu não quero que 

você dê isso, nossos alunos são muito sofridos. Muitos deles não tem mãe. Eu falei tudo bem, 

eles podem não ter mãe mas alguém nutre, alguém vê se tá doente. Pode ser a vizinha, pode 

ser uma avó e o que eu queria com essa atividade é que eles externassem afetividade. Porque 

daí a gente foi criando um curso todo voltado para o aluno como pessoa e não voltado para o 

aluno como aprendiz apenas. E a ONG aceitou e eles adoram fazer isso. E fazem e levam, 

teve um que me deu. E aí com isso eu comecei a desenvolver como eu ia entrar com isso. 

Com o saber, com o conhecimento. Eu percebi que a hora que eu acertei aquilo começou a 

fazer muita diferença na vida deles. Você vê que a autoestima tá gostosa, eu vou pra aula de 

inglês, eu sou capaz, eu consigo aprender, a aula é divertida, eu faço jogo, eu dou risada, eu 

não tenho prova, a professora é divertida, ela leva música, ela faz jogo de bola. Então a gente 

foi em cima de tudo isso pra criar uma metodologia.  

 Com esse desejo meu eu me aposentei, chamei uma amiga minha, que não tá mais 

comigo infelizmente e abri a associação civil. Quando eu comecei a ficar com essa coisa na 

cabeça eu fui numa feira do terceiro setor. Eu parei no stand da GV. Eu falei assim, eu tenho 

um desejo, eu tenho um sonho, você acha que isso faz sentido? Você vai ver que as 

organizações lutam tanto para suprir as carências dos alunos que o inglês é terceira opção. 

Eu não me ofendo nem um pouco com isso, eu concordo. Eles precisam aprender a ler e a 

escrever, eles tem que aprender a escovar os dentes, eles tem que aprender matemática, 

eles tem que por pra fora através da educação física, do teatro, toda aquela parte emocional 

deles que é horrivelmente sofrida. Então você chega numa organização e diz olha eu quero 

dar aula de inglês, às vezes eles não tem espaço pra você inserir a aula, não tem tempo. 

Então eu pensei, isso vai fazer sentido? Pra mim faz, porque eu percebia que eles se 



168 
 

levantavam, eles gostavam. A Tia Leonor ((presidente de ONG)) que era a presidente da Casa 

do Pedrinho me estimulava muito.  

 Eles apresentaram uma line dance com uma música da Shania Twain numa festa 

junina, uma professora do curso criou a coreografia. Eles nem cantavam e ainda contaram 

que aquela era a música da festa junina nos Estados Unidos. Sabe? É isso que faz a 

diferença. Eu pego um CD de rap pra eles praticarem aqueles ready made dialogues, eles 

amam. Isso é a vida deles, isso faz sentido. Agora se eu entrar lá e falar sobre o Central Park, 

eles não conhecem. Eu tava dando uma vez, eu ia fazer um giving directions e levei uma 

cartolina dura e umas caixinhas. Daí eu falei, a gente vai fazer uma maquete, vai dar nome 

pras avenidas, pros rios. Aí eu peguei um rolinho e falei, why don’t you make this Dacon 

building? Daí eu falei, o edifício Dacon é aquele redondo que tem ali na Faria Lima. A Faria 

Lima é aquela que tem um shopping super conhecido, o Iguatemi. Depois eu inverti a 

pergunta, quem já passou do lado de lá do rio Pinheiros? Acho que três ou quatro. Com 

crianças menores uma vez eu fiz a mesma atividade e não fui orientando. Tinha uma meia 

dúzia de bares, uma quitanda, umas 3 igrejas. A escola lá longe e o resto tudo casinha, 

casinha, casinha. Como é que eu ia introduzir, let’s go to the supermarket, let’s go to the 

bakery? Daí daquela realidade deles eu falei OK, now we are gonna think about your ideal 

neighbourhood. (+++)  

 Outra, eu não preciso pagar telefone, não preciso pagar luz. Eu levava o meu 

voluntário, eu cheguei a ter trinta e duas ONGs. Eu administrava sozinha, com duas 

funcionárias. Eu não sabia o que o meu voluntário tava fazendo nas ONGs. Eu criei dois 

cursos, para 12, 13 anos e para 14, 15. Eu abri em 2003 e explodiu em 2009. No lado social 

é muito difícil dizer não. Eu abri uma parceria com estagiários de Letras, aí eu arranjei uma 

ex-coordenadora do curso e tive estagiário que sumia, não aparecia mais. Aí eu fui me 

aconselhar com uma amiga que é do terceiro setor, eu não quero mais procurar voluntário, eu 

quero mudar. Então eu quero passar a administração dos cursos pras ONGs. Elas passaram 

a cuidar do professor, aí eu enxuguei. Tem alguém lá dentro que cuida do professor e eu cuido 

do material, faço workshops.  

 Agora eu tô com vinte e cinco voluntários, sete ONGs e quatrocentos alunos. Eu 

diminuí o tamanho da organização. Eu acho que não foi uma decisão fácil, juntou também 

com a minha mãe doente e eu queria tirar um dia pra ficar com a minha mãe no hospital. A 

gente criou uma proposta metodológica onde o foco tá muito mais no como, no processo, do 

que no quanto ele vai aprender. Os nossos cursos não tem um teste para aprovação ou 

reprovação, a gente até tinha uma testagem pra ver o que o aluno tava aprendendo, agora 

também eu liberei. O voluntário ficava me cobrando, ai meu Deus, eu já fiz tanto teste. Enfim, 

eu me liberei, entendeu, eu entrei num momento assim mais zen, mais gostoso.  

 



169 
 

P: Mas o voluntário, antes de entrar, ele sabe? 

C: Ele sabe, ele quer. Bom, então, nesse processo de você estar trabalhando com o aluno e 

inserindo a forma de ensinar do jeito que ele gosta, se ele vai aprender ou não, é 

consequencia. Eu acredito piamente que se o processo é bem trabalhado, se ele faz sentido, 

o resultado vai ser bom. Então a gente entrou com uma proposta assim.  
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Anexo V 

Gisele - 12 anos - 8o ano – aluna da ONG Mundo Novo 

 

P: É aqui perto sua escola? 

G: É mais ou menos, eu vou de perua mas como tá em greve eu fico aqui ou vou pro Recanto. 

P: O que é o Recanto? 

G: É onde a gente faz esporte, lê livros, vê vídeos  

P: Como é lá? 

G: É que nem aqui, mas é diferente, lá não tem percussão. Eu venho aqui de quarta e sexta 

lá eu vou de segunda, terça e quinta. ... 

P: Como é sua escola? 

G: É legal. 

P: O inglês lá? 

G: Aqui aprende melhor, tem mais atividade, lá tem pouco, a gente faz mais coisa pra escrever 

no caderno. 

P: Por que você quis fazer inglês aqui? 

G: Pra ter um futuro bom, se a gente ir pra outro país eu saberia fala inglês. Eu quero falar 

espanhol também. 

P: Tem mais algum motivo? 

G: Pra gente ter um futuro bom, pra mim poder fazer trabalhos fora do país. 

P: Como você se sente na aula? 

G: É bem legal, interessante, divertida. 

P: O que a professora faz em comparação com o inglês da escola? 

G: Ela explica o que a gente quer, explica mais do que na escola. A gente aprende melhor 

aqui do que na escola, a aprendizagem mesmo, a aprendizagem daqui é melhor 

P: Por quê? 

G: Porque, eu não sei te dizer, porque aqui tem mais atividades, lá só tem negócio para a 

gente copiar ela não explica direito. 

P: Qual a sua opinião? 

G: Eu gosto mais daqui, tem mais atividades, tipo mais diversão, a gente fala o inglês se 

divertindo lá se a gente fala alguma coisa errada todo mundo começa a rir. Aqui não, todo 

mundo ajuda você, os colegas, principalmente a professora. 

P: Como é o relacionamento com a professora aqui? 

G: Bem bom. 

P: E lá? 

P: Lá ninguém ajuda um o outro quando erra, que nem hoje, eu errei uma palavra e meus 

amigos me ajudaram. 
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P: Por que você acha que é assim? 

G: Aqui os alunos sabem se conviver juntos. 

P: E na escola? 

G: As crianças são muito, sei lá, ninguém é ser humano pra errar, sei lá, todo mundo começa 

a rir, começa a te zoar; aí eu gosto mais daqui da aprendizagem 

P: Por que você acha que aqui as pessoas convivem melhor?  

G: Lá falta bastante trabalho em equipe, lá devia ser assim, as pessoas ajudando umas as 

outras que nem aqui. 

P: Você usa inglês no seu dia a dia? 

G: De vez em quando. 

P: Por exemplo? 

G: No bate papo em inglês, num jogo que eu jogo, é online, as pessoas ficam falando, aí eu 

sei a tradução, não preciso nem ficar perguntando pra professora. 

P: Como você imagina o seu futuro? 

G: Que eu vou trabalhar, eu vou trabalhar fora. Eu quero aprender várias línguas lá fora, 

espanhol, talvez inglês, japonês. 

P: O que essas línguas podem trazer pra você? 

G: Podem me dar um bom futuro. 

P: Um bom futuro como, explica? 

G: Eu vou ajudar a minha mãe a comprar alguma coisa. Se eu não vou tá aqui eu compro lá, 

aí eu trago pra ela. 

P: O que você imagina que você vai fazer com essas línguas? 

G. Talvez eu queira ser professora de inglês e ensinar como eu aprendi aqui e ajudar. 

P: O que o inglês traz pra você? 

G. Coisa boa, é (+) pensamentos positivos. 

P: Por exemplo? 

G: Se alguém errar eu vou ajudar a pessoa, vou apoiar, não vou ficar rindo dela. 

P: Você já encontrou algum estrangeiro? 

G: Já. 

P: Como foi? 

G: Foi bem legal.  

P: Você falou que aqui as pessoas se ajudam, me explica melhor. 

G. Aqui eles ajudam assim, fala direito com ele, pede desculpa, pede por favor, pede com 

licença. Se fosse em outro lugar a gente nunca ia aprender isso. Na escola é vai embora, sai 

daqui agora. Aqui a gente tem umas boas maneiras. 
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P. Por que você tem isso aqui e não na escola? 

G: Não sei, acho que as pessoas não se esforçam. 

P: Na escola? 

G. Tem professor que só que passar texto, texto, texto, não explica nada, acha que a gente é 

impressora. 
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Anexo VI 

Nicole - 14 anos – 9o. ano – aluna da ONG Global 

P: Como é sua família? 

N: Bom tenho um irmão, uma mãe, meu pai no momento não está presente que ele tá no (+) 

presidiário, mas logo, logo tá aí. Família é grande, moro com minha avó. 

P: E sua mãe? 

N: Minha mãe tá desempregada por enquanto.  

P: Ela mora com você? 

N: Tá comigo, tá comigo. Tá desempregada mas tá procurando emprego agora. 

P: Onde você mora? 

N: Eu moro aqui na Fradique. Eu, minha avó, minha tia e meus dois primo. 

P: Você estuda aqui perto? 

N: Do lado da minha casa.  

P: Você tem 15 anos? 

N: Quatorze. 

P: Você estuda em qual escola? Estadual? 

N: Pública.  

P: Da Prefeitura ou do Estado? 

N: Prefeitura. 

P: Você tá no ensino médio? 

N: Não ainda. 

P: Como é a sua escola?   

N: Ela tem um ensino bom assim.  

P: Me fala o que você acha das aulas, dos professores, do que você aprende? 

N: É bom lá os professores, tem alguns que não consegue ter o controle da sala. A bagunça 

dos alunos prejudica muito o aprendizado. 

P: O que você acha disso? 

N: Atrapalha muito, eu não consigo muito acompanhar as aulas que o professor dá. 

P: Escolhe uma matéria e me fala como são as aulas?  

N: Por exemplo, matemática, a professora não consegue dar aula mesmo, ela não consegue 

explicar as matérias. Tipo ela não gosta mesmo. Ela fala que não gosta de dar prova porque 

sabe que metade da sala não vai fazer. Ela não dá prova e ela não consegue explicar.  

P: Qual é sua opinião? 

N: Eu sempre achei errado isso dela, que se ela tá lá, ela tem que ter paciência e ensinar. 

Como um professor de matemática que a gente tinha antes ajudava muito a gente. Muito, 

muito. Ele procurava sempre a nossa dificuldade. Ele falava que ia até o fim. 

P: Por que ele saiu? 
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N: Ele é escritor, né? O tempo que ele dava aula não dava pra ele escrever.  

P: O que ele fazia na aula? 

N: Ele organizava a sala, todo mundo conseguia aprender com ele porque ele tinha uma calma 

assim pra explicar pra gente. Todo mundo tinha confiança nele. Ele confiava na gente. Ele 

falava que ele acreditava na gente, acreditava em cada um Pelo o que eu passei naquela 

escola ele foi o único. 

P: Como é a aula de inglês e como é a professora?   

N: Bom, sendo sincera desde o começo do ano nós não conseguiu ter uma aula porque a 

escola é muito bagunçada. Muito mesmo. A professora ela não consegue, a sala domina ela.  

P: Mas o professor conseguia?  

N: Ele conseguia, todo mundo sentia o maior respeito por ele. 

P: Por que você acha que ele conseguia e os outros não conseguem? 

N: Eu não sei (+++) eu acho que o tom, a calma dele de agir com a gente. Ele não encaminha 

o aluno lá pra baixo, ele chama a pessoa e conversa  

P: Ela consegue ensinar inglês? 

N: Consegue, consegue sim. 

P: O que ela ensinou nesse ano? 

N: As coisas que tão acontecendo hoje em dia, os ataques na rua. 

P: Na aula de inglês? 

N: É. 

P: O que você acha que ela ensinou? 

N: Eu acho que ela consegue mais gritar do que ensinar ou ficar quieta e cruzar os braços.  

P: Você falou no início da conversa que a escola é boa. 

N: Os professores tentam ensinar (+) alguns professores. É que eu não me dou muito bem 

com alguns não. Eu tenho muita dificuldade na escola, mesmo. A paciência deles de explicar. 

P: O que você acha daqui? 

N: Eu acho aqui muito bom, aqui ajuda, nos ajuda muito, se você tá com algum problema, 

mesmo de família ou fora assim, na escola. 

P: Quem? 

N: As monitora, as coordenadora, tem a Carmen. 

P: Como você se sente aqui? 

N: Ah, eu me sinto à vontade. Tipo em casa assim. Aliviada um pouco das coisas. 

P: E o inglês aqui? O que você tá achando? 

N: Eu acho bom também porque é até bom pro seu futuro. Eu jogo futebol e eu até posso sair 

do país pra jogar fora. O inglês vai ajudar, né? 

P: O que você pensa das aulas aqui? Se alguém perguntar pra você como são as aulas aqui 

o que você vai falar? 
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N: Vou falar que é maravilhoso. Vou ser bem sincera, vou falar que é bom. Tá me ajudando 

muito, até noutros lugares. Até a professora de inglês lá da escola, ela pergunta e eu, o 

Welson, o Carlinhos, nós sabe responder algumas coisas. Aí é bom. 

P: O que você acha das aulas? 

N: Eu acho bom. (+++) 

P: Pode falar o que você quiser. 

N: Cada aula que tem coisas novas. Vou aprendendo mais. 

P: O que é aprender inglês pra você? 

N: É você, deixa eu ver aqui. (+) Uma língua nova. Me ajuda muito. Eu até comentei com o 

meu treinadores, eles pergunta como que é a aula de inglês. Eles falou que é muito bom pra 

mim. 

P: E se você comparar a aula de inglês daqui com a aula da escola?   

N: Aqui todo mundo é mais focado, na escola ninguém quer nem saber.  

P: Como você se imagina no futuro? 

N: Eu quero dar muito orgulho pra minha mãe porque as dificuldades que nós passamos, eu 

quero muito ajudar ela. 

P: Como? 

N: Eu quero dar uma casa pra ela, em outra cidade.  

P: O que você imagina pra sua vida? 

N: Eu queria muito ir pra Nova Iorque. Outro país. Queria muito conhecer lá. 

P: Por que? 

N: É muito movimentada lá.  Tem muitos famosos. Sabe, eu gosto muito de viajar. 

P: Você já viajou com o futebol? 

N: Fui pra Brasília.  

P: Gostou? 

N: Gostei muito. 

P: Pra você Nicole, o que é aprender outra língua? 

N: É difícil mas eu acho que é muito, vai ser muito importante pra minha vida, pro meu futuro.  

P: É diferente quem fala uma língua de quem não fala? O que muda? 

N: Puxa, tava na minha cabeça. (+++) Se surgir uma proposta pra você ir pra outro país ou 

até uma grande empresa assim, se eles precisar de alguém que fale outra língua. 

P: Mais alguma coisa?  

N A professora pergunta assim e você é a única que sabe. É bom, né. E ela vai sentir que 

você já tem alguma coisa na cabeça. 

P: E isso faz a diferença? 

N: Muita, muita diferença.   
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Anexo VII 

Luis - 10 anos - 5o ano – aluno da Mundo Novo 

 

P: Você mora com quem? 

L: Minha mãe. 

P: Só você e ela? 

L: Com minha irmã. 

P: Quantos anos ela tem? 

L: 11. 

P: O que sua mãe faz?  

L: Ela é professora, dá aula para crianças com câncer.  

P: E seu pai? 

L: Meu pai é separado da minha mãe e ele mora em Cotia. 

P: Você vê seu pai? 

L: A cada 15 dias 

P: O que ele faz? 

L: É torneiro mecânico. 

P: Há quanto tempo você está aqui na Mundo Novo? 

L: Dois anos 

P: Como é o inglês aqui? 

L: O jeito de ensinar é bem diferente, o conteúdo, as lições da internet, é bem diferente.  

P: Como são as aulas aqui? 

L: A gente faz jogos, escuta música, é bem legal.  

P: Você falou que aqui é diferente, diferente de onde? De outros cursos, da escola? No que 

você pensou? 

L: Na minha escola também, a professora chega atrasada, hoje mesmo a aula começa nove 

horas e ela chegou nove e meia quase. 

P: O que ela fala?  

L: Ela fala que foi no banheiro. 

P: É sempre assim? 

L: Nas últimas três aula foi assim.  

P: Como é a aula lá? 

L: Lá tem muita bagunça as pessoas não colaboram. Lá tem discussões, brigas. 

P: E aqui? 

L: Todo mundo é amigo. Aqui é mais normal. Não tem essa coisa de discussão.  

P: Como você se sente aqui? 

L: Aqui eu me sinto normal, como se eu tivesse em casa. 
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P: Você se sente da mesma maneira na escola? 

L: Não.  

P: Por que você quis fazer inglês aqui? 

L: Se um dia eu precisar no futuro aí eu sei. 

P: Tem inglês no seu dia-a-dia? 

L: A minha irmã quis fazer inglês ela fez dez anos 10 e começou a fazer. 

P: E a professora? 

L: Normal com a professora, eu gosto bastante. 

P: Por quê? 

L: A convivência com a minha classe é legal. 

P: Como você imagina seu futuro? Quando você sonha, quando você pensa no futuro? 

L: Ter uma casa, um emprego e um carro. Eu imaginava que eu queria ser jogador de futebol. 

P: O que é aprender inglês pra você? 

L: Importante 

P: Por que? 

L: Sei lá, se um dia eu for pra outro país. A língua mais falada é o inglês. 

P: Que país?  

L: Espanha, Itália. Falam que a cidade de Barcelona é muito bonita. 

P: E na sua escola, como são as aulas?   

L: Na minha escola é roteiro, a gente pega o roteiro pra fazer. Eu faço o roteiro com o meu 

grupo. Tem Matemática, Leitura e Escrita. Antes eu estudava em escola particular, a particular 

o ensino é mais pesado. Meu pai pagava aí eles falaram que não tinham mais dinheiro para 

pagar a escola e aí se separaram.  

P: Como você se sentiu? 

L: Normal. Minha irmã até chorou.  
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Anexo VIII 

Renato - 17 anos – aluno da ONG Global 

 

P: Me fala um pouco de você? 

R: Eu estudo curso técnico de informática. Meu pai no momento tá desempregado minha mãe 

é cozinheira. 

P: O que é aprender inglês para você? 

R: Antes quando eu era mais jovem eu não levava tanta importância pro inglês. Hoje eu vejo 

que inglês é o que mais depende em qualquer tipo de profissão, em qualquer tipo de lugar e 

é bom pra você conhecer novas culturas, novos costumes. Inglês acaba sendo a base de algo 

maior.  

P: Se você comparar o inglês daqui com o inglês da escola? 

R: Inglês da escola acaba sendo precário às vezes pela atitude dos alunos e às vezes até dos 

professores. Tem professores que deixam a desejar também. Eles passam a lição, no final da 

aula respondem pra você e pronto. Acaba sendo só copiar e entregar pra professora. Não sei 

como que tá agora mas na minha época era assim. 

P: Como é sua estória na escola? Fundamental, médio? 

R: Fiz tudo pública. Acabei o ensino médio e faço cursos e futuramente quero estudar no 

ensino superior.  

P: Como chama o curso que você tá fazendo? 

R: É público e tal mas é separado do governo. Não é pago mas como é fora do governo não 

sei dizer o que é. 

P: Como chama? 

R: Liga Solidária. 

P: O que você tá estudando lá? 

R: Montagens de computadores, limpeza, redes, tem a ver com tecnologia.  

P: Como era o inglês da escola?  

R: No geral assim é meio precário, um pouco fraco, né? Tem certos professores que não tão 

a fim de dar aula. Às vezes eu acho que os professores acabam ficando desanimados tanto 

pelo tratamento que eles tem, pelo salário que eles recebem. Às vezes são professores que 

querem dar uma aula boa mas eles ficam desanimados conforme vai passando o tempo, vai 

passando esses anos. Os alunos eram desinteressados, viam o inglês como uma matéria 

qualquer assim.  

P: Se você comparar a escola do ensino fundamental e do médio? 

R: No ensino médio tinha professores que queriam mais seu bem, queriam te ensinar melhor. 

No fundamental o objetivo deles era passar a lição e você copiar, pronto.  

P: E o inglês nas duas escolas?  
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R: Na fundamental era bastante fraco mesmo pela professora. Era dessas professoras copia 

e cola. Era uma professora tão fraca que eu não sabia se ela queria dar aula ou passar o dia 

lá.    

P: O que você pensa, o que você sente quando você me conta essas estórias? 

R: Antes assim era um alívio porque quando você é criança você não quer estudar. Mas às 

vezes eu penso que era uma falta de respeito com os alunos e também os alunos fazem falta 

de respeito com os professores também. Não vou falar que todo aluno sofre porque o aluno 

também provoca. Se eu tivesse hoje na escola mudaria a minha postura, lógico, por mais que 

os professores não buscassem eu aprender aquela matéria, eu buscaria aprender sozinho. 

Mas eu acho assim que teve professor assim que faltaram com o seu trabalho, com a sua 

obrigação. 

P: Como é na Liga Solidária? 

R: Ela não é uma escola em si, é um ensino técnico  

P: Como são as aulas? 

R: Lá é tranquilo, lá não tem inglês. Eu tenho só duas matérias. Formação humana e suporte 

técnico. Eu acho incrível, o tratamento dos professores. Se os professores das escolas de 

hoje em dia usassem essa tática que eles usam no meu ensino técnico ... 

P: Qual é a tática? 

R: É não deixar o aluno com medo, ser mais amigo do aluno. 

P: E como é aqui?  

R: Aqui também vocês não tentam botar medo no aluno. Não tentam fazer o aluno passar por 

ridículo. 

P: E na escola? 

R: Na escola tem muito professor que quer botar medo no aluno. Quer falar fica quieto na aula 

e anota o que eu tô copiando. Poucos professores que eu tive por ser amigável, por ser 

companheiro.  

P: Como você imagina o seu futuro?  

R: Eu imagino ter uma casa própria, tendo um trabalho bom. E fazer o que eu gosto, aprender 

inglês também, gostaria de ter duas línguas fluentes.  

P: Você vê relação da aula com alguma coisa fora daqui? 

R: Por enquanto eu ainda não pratico esse inglês, não converso com as pessoas mas filmes 

legendados e jogos eu tenho uma compreensão melhor.  

P: O que você acha das aulas aqui? 

R: Acho bom porque a interação que vocês fazem acaba servindo de estudo mesmo que não 

perceba tem esse estudo, praticando, interagindo com o pessoal você acaba vendo que você 

tá aprendendo, você tá memorizando, você não tá só lendo um texto, você tá interagindo. 

P: E aprender uma língua estrangeira como o inglês pra você é (+++)? 
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R: É ótimo. Eu gostaria assim de falar fluentemente duas línguas.  

P: O que isso traz pra você, Renato? 

R: Pra mim? Tipo falar inglês fluentemente? 

P: Estudar inglês e ter a chance de falar fluentemente. 

R: Seria legal, né? Eu sempre imaginei assim, uma pessoa que consegue falar inglês 

fluentemente eu imagino como seria, seria gratificante, seria bem legal. Eu não quero terminar 

como minha mãe e meu pai. Eu quero ajudar a minha família.  
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Anexo IX 

Sandro 13 anos – 7o ano - aluno da ONG Mundo Novo 

 

P: Você tem quantos irmãos? 

S: Eu tenho 6. 

P: Você é o segundo, terceiro, quarto? 

P: Último. 

S: Você mora com a sua mãe? 

P: Moro, com a minha mãe, com o meu pai e com dois irmão. 

S: E os outros irmãos? 

P: Os outro mora um, dois em Santos. Um mora perto da minha casa. Uma mora na Bahia.  

P: O que seus pais fazem? 

S: Minha mãe é cozinheira daqui da Mundo Novo. Meu irmão é engenheiro, minha irmã é 

cabelereira, meu irmão, meu outro irmão ele é de que faz site e minha irmã, as outas não 

trabalham. 

P: Quantos anos elas tem? 

S: Uma tem quinze e outa tem catorze.  

P: E seu pai, faz o que? 

S: Ele é montador de moto.  

P: O que você acha de estudar inglês?  

S: Eu acho legal. 

P: Alguém já fez inglês na sua casa?  

S: Minha irmã.  

P: Por que você acha legal?  

S: Por que é bom aprender pra quando for ajudar outra pessoa de fora, saber como ela tá 

falando. Isso.  

P: Seus amigos fazem inglês?  

S: Sim. 

P: Que amigos? 

S: O Danilo, o Eduardo e só.  

P: Em que série você tá? 

S: Sétima série. 

P: Qual o nome da sua escola? 

S: Marechal Deodoro da Fonseca.  

P: Estadual ou Municipal? 

S: Municipal.  

P: Aqui perto? 
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S: Aqui embaixo. 

P: E você mora aonde? 

S: No Morumbi. 

P: Quanto tempo leva da sua escola pra cá? 

S: Quase uma hora.  

P: Você pega um ônibus só? 

S: É. 

P: Você almoça aonde? 

S: Aqui, em casa, na escola.  

P: Você já tinha feito inglês antes? 

S: Não. 

P: E na escola? 

S: Eu faço na escola. 

P: Como que é na escola? 

S: Na escola é, eles tem cadernos.  

P: Como é a aula? 

S: Quase a mesma coisa daqui. Eles ensina a mesma coisa. 

P: Se você for comparar a escola e aqui?  

S: Aqui é melhor.  

P: Por quê? 

S: Porque na escola eles, eles demora pra ensinar. Tipo, a professora tá conversando ainda 

com a gente, quê que ela vai fazer. Aqui não, aqui a gente já tá aprendendo como falar, (+) é 

(+) escrever em inglês. 

P: O que que ela tá conversando lá? 

S: Conversando tipo o que que ela vai fazer no ano. Ela tá dando lição de casa na apostila. 

Isso. 

P: Por que você quis fazer inglês? 

S: Por que eu tinha vontade.  

P: Por que? 

S: Não sei, vontade.  

P: Vontade de? 

S: Aprender a falar inglês.  

P: Por que você acha? 

S: Que é legal, é diferente, os outros falando inglês.  

P: O que você sente? 

S: Eu me sinto feliz quando eu tô falando inglês.  

P: Você gosta daqui? 
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S: Gosto.  

P: Você começou o inglês na escola esse ano? 

S: Não, faz três anos.  

P: Como foi o inglês da escola antes de começar aqui? 

S: Foi um pouquinho difícil pra mim aprender.  

P: Por que?  

S: É difícil pra mim explicar. 

P: Como era uma aula?  

S: Ela explicava, passava a lição na lousa e ensinava. 

P: E aqui?  

S: Aqui eles fica um tempo ensinando uma coisa, depois ia pa outra pra gente aprender. 

P: Que experiência você já teve com inglês até hoje? Já aconteceu alguma coisa fora daqui 

que você entendeu ou falou?  

S: Não. 

P: Você faz outras coisas aqui? 

S: Faço. 

P: O quê? 

S: Percussão, só.  

P: O que você acha? 

S: Acho legal.  

P: Qual nota você dá pro inglês da escola? 

S: Dou sete.  

P: E pro inglês aqui?  

S: Aqui é 10, é legal.  

P: Como você se imagina no futuro? 

S: Eu me imagino sendo engenheiro ou policial. 

P: Por quê? 

S: Por que eu vejo meu irmão como engenheiro e policial eu quero ser.   

P: Você se imagina falando inglês no futuro?  

S: Imagino. 

P: Usando inglês como?  

S: Ajudando os outros.  

P: Pra você saber inglês é (+++)  

S: É difícil pra mim colocar na cabeça. É muito difícil.  

P: Tem alguma coisa que você mudaria no inglês da escola ou na escola?  

S: Não sei.  

P: Se você pudesse mudar alguma coisa, se você tivesse uma varinha mágica? 
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S: Não sei. 

P: Aqui você mudaria alguma coisa? 

S: Aqui não precisa de nada, aqui é bom. O que me dizem, meu irmão, ele falou que a Educa 

é boa.  

P: Como você se sente aqui? 

S: Eu me sinto bem. 

P: E lá na escola? 

S: Não me sinto seguro, tipo, de aprender. É bagunça, muita bagunça. É difícil aprender. 

P: Por que você acha que tem tanta bagunça? 

S: É que a gente na escola. (+) A gente fica brigando, conversando. Não deixa o professor 

falar, aí (+++). 

P: Por que aqui não acontece isso? 

S: Por que aqui é pouca gente. A gente tudo se conhece. Faz tempo. 

P: Como os professores da escola se relacionam com vocês? 

S: Eles são um pouquinho bravo. 

P: Me conta uma bronca que alguém levou esses dias, o quê que o professor falou? 

S: Ele ficou gritando. Falou pra encostar na parede, ficou gritando. Ficou falando você não 

sabe fazer nada. 

P: Foi com você? 

S: Não. 

P: Tem alguém que você admira? 

S: Como assim admirar? 

P: Que você queria ser parecido com aquela pessoa. 

S: Meu irmão. 

P: Por quê? 

S: Eu tenho vontade de ser como ele, ele é legal, ele é inteligente. 

P: Só ele se formou? 

S: Não, a outa também. Ele de engenheiro e a outra de cabelereiro. 

P: O que é aprender inglês pra você? Quando você tá aqui, você se sente ...?  

S: Eu me sinto diferente.  

P: Como?  

S: É bom. Eu me sinto diferente quando eu falo.  

P: Como você se sente? 

S: Eu me sinto feliz por dentro e por fora mais ou menos. 

P: Você gosta de vir pra cá?  

S: Gosto. Eu venho todo dia. 
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P: Pra você esse lugar aqui significa...?   

S: Uma casa. Minha segunda casa aqui. 

P: O que faz uma aula ser melhor do que a outra? 

S: É saber mais, desenvolver a (+++) esqueci. 
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Anexo X 

Fabiana 17 anos – aluna da ONG Global 

 

P: Me fala um pouquinho da sua família? Com quem você mora? 

F: Eu moro com meu irmão mais velho. Precisa falar tudo? 

P: É, vai falando. 

F: Eu moro com ele desde os oito anos de idade. Desde que meus pais faleceram.  

P: Quantos anos ele tem? 

F: 40. 

P: Ele é casado? 

F: Separado. 

P: Ele trouxe você? 

F: Eu morava com a minha tia.  

P: Você gosta de morar com ele? 

F: Adoro. 

P: Agora, mudando de assunto, quero falar da sua escola. 

F: Tá.  

P: Como é o inglês da escola? 

F: É um lixo. Não é aula de inglês, né? É como se fosse uma aula normal, de português e tal, 

por que ela nunca fala inglês. As apostilas tem umas perguntas lá nada a ver. Eu acho que 

deveria ensinar o inglês, né? Coisa que não é praticada. 

P: Você acha que a professora sabe falar? 

F: Eu acho que sim. 

P: Você já viu ela falando um pouco?  

F: Já. 

P: Mas ela...? 

F: Senta lá, faz chamada, dá apostila e pronto. Dá um vistinho e aquilo ali é a nota. Às vezes 

passa prova com base nas perguntas da apostila.  

P: O que é aprender inglês pra você?  

F: É uma maneira diferente, né?  De ver as coisas. Quando eu entrei aqui eu não gostava de 

inglês. É porque na escola a gente não pratica. Na primeira aula que a gente teve aqui já 

comecei a entender um pouco a letra das músicas e tal.     

P: O que você gostaria de fazer no futuro?  

F: Eu quero fazer arquitetura e quero viver disso. 

P: Como você se imagina? 

F: Independente, com a cabeça boa. 
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P: O que você acha das aulas aqui?  

F: Aqui eu vou tenho atenção e o conhecimento em geral. Quando eu tenho dúvida eu 

pergunto. 

P: Você mudaria alguma coisa nas aulas daqui? 

F: Uma vez por semana é pouco. Dois dias por semana seria bom. 

P: Quando você fala inglês, como você se sente? 

F: Eu me sinto feliz.  
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Anexo XI 

Ryan 14 anos – 9o ano - aluno da ONG Global  

 

Entrevista inicial  

P: O que você acha da sua escola? 

R: Eu acho boa mas acho que o ensino tá fraco, principalmente matemática e inglês. Inglês a 

professora simplesmente passa um texto, a gente tem que copiar e matemática a professora 

passa a lição na lousa e a gente tem que descobrir como faz. 

P: O que você acha que falta na escola? 

R: Os professores, explicar melhor a matéria. 

P: Me fala um pouco da sua família, vocês são quantos? 

R: Na minha casa? 

P: É. 

R: Três contando comigo. 

P: Mais velhos, mais novos? 

R: Sou o mais novo, moro com o meu irmão mais velho e com a minha mãe. 

P: O que eles fazem? 

R: Minha mãe trabalha de empregada e o meu irmão arruma carro. 

P: Quantos anos ele tem? 

R: Ele tem 25.  

P: Onde vocês moram? 

R: Rio Pequeno. 

P: Quais são seus planos pro futuro? 

R: Eu pretendia ser jogador de basquete mas eu conheci muita gente melhor que eu, assim 

mais alta, mais forte. Aí eu vou continuar tentando, se eu não conseguir, eu vou tentar arrumar 

algum emprego e quero tentar fazer algum mangá. 

P: O que é isso? 

R: Mangá é uma estória em quadrinho japonesa em preto e branco que não é que nem estória 

em quadrinho normal. Você pode colocar morte, sangue. 

P: Você gosta de desenhar?  

R: Gosto. 

P: Você faz algum curso? 

R: Não. 

P: Você pensa em fazer um no futuro? 

R: É, é só você pensar na estória e arrumar pessoas que sabem fazer cenário. 

P: Você já foi em lojas que vendem mangá? 

R: Fui só uma vez no ano passado. 
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P: Foi legal? 

R: Foi. 

P: Você pensa em fazer faculdade? Como é que você se imagina no futuro? 

R: Não sei. 

P: O que você acha do projeto? No geral, antes de falar do inglês. Você já fez outras atividades 

aqui? 

R: No começo eu não gostava muito, eu não me enturmava. Agora eu só venho de quarta-

feira. 

P: Você já fez outras atividades aqui? 

R: Capoeira, percussão. Só isso. 

P: Por quê você parou? 

R: Por causa do basquete. 

P: O que você achava dessas atividades? 

R: Eu só gostava da aula de percussão. 

P: Por quê? 

R: Porque é legal tocar um instrumento. 

P: E do inglês? 

R: É bem melhor que o da escola.  

P: Por quê? 

R: Porque na escola a professora só passa um texto e manda a gente copiar. Aqui vocês já 

ensinam, aprende, aqui toca até uma musiquinha. 

((risos do aluno e da pesquisadora)) 

P: Fazer inglês muda alguma coisa na sua vida? 

R: Acho que pode mudar no futuro, eu conseguir me comunicar com outras pessoas. 

P: Como você se sente aqui na aula?  

R: Eu tô tentando me dedicar o máximo pra mim aprender.   

P: Como você se sente aqui com a gente? 

R: Como assim? 

P: Você gosta? Não gosta? 

R: Gosto.  

P: Como é o ambiente? As pessoas? 

R: As pessoas são normais. 

P: E na escola? 

R: Na escola só tem funkeiro saindo da sala toda hora. Hoje saíram pra comprar lanche, 

voltaram, juntou uma festinha e começaram a comer.  

P: Hoje em dia, fazer inglês, pra você, é o quê? 
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R: Seria hora de mim aprender. 

P: E se você completar a minha frase, pra você fazer inglês, significa? 

R: É conseguir ter um bom emprego, se comunicar com gringos. 

P: Como você se sente vindo pra aula? 

R: Pra mim é uma coisa nova. 

P: Como você se sente aprendendo uma coisa nova? 

R: Bem. 

P: Como era o inglês na escola quando você era mais novo? 

R: Mesma coisa que hoje. 

P: Nunca foi diferente? 

R: Antes a professora dava uns trabalhos e também passava texto.  

P: Como era? 

R: Tipo escolher um tema de música aí escrever sobre as bandas, as coisas. 

P: O que você acha que você aprende na escola, de um modo geral?  

R: Pouca coisa. 

P: O que você mudaria na escola? 

R: Português e matemática. Os alunos, tem gente no corredor. É que todo mundo sai da sala 

quando quiser. 

P: O que você acha que falta na escola?  

R: Pessoas nos corredores, no intervalo, cuidando do portão.  

P: E aqui? O que você acha do inglês aqui? 

R: Por mim aqui já tá ótimo. 

P: Você vai continuar no ano que vem? 

R: Depende do horário da minha escola. Se eu for estudar à tarde, eu não sei. 

P: Tem mais alguma coisa que você gostaria de estudar? 

R: Só melhorar o desenho.    

P: Como você se sente na escola? Aqui você falou que você se sente bem. 

R: Num baile funk. 

((risos do aluno e da pesquisadora)) 
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Entrevista final  

P: Ryan, você tá aqui há 2 anos, foram 2 anos de inglês aqui. Pra você alguma coisa é 

diferente? 

R: Só consigo entender melhor quando eu ouço alguma música ou vejo algum filme, que eu 

tenho que ver legendado. 

P: O que você achou disso? 

R: Bom. Eu também quando crescer não pretendo morar no Brasil, pretendo morar no Canadá 

ou na Nova Zelândia. 

P: E você já tinha essa ideia antes do curso? 

R: Sim, (+) por que é mais calmo. 

P: Mudou alguma coisa, você ter feito inglês aqui? 

R: Por enquanto não, mas vai ser bom pra arrumar algum emprego, quem sabe inglês tem 

mais chance. 

P: Que planos você tem pro futuro além desse? 

R: Não tenho nenhum plano, só jogar basquete. 

P: O que você achou do curso aqui? 

R: Bom, dá pra aprender bem. 

P: E das aulas? 

R: Boas, acho também porque tem pouca pessoa, aí fica melhor. 

R: Alguma coisa você mudaria, nas aulas? 

R: Acho que não, se tivesse mais pessoas, um pouco mais, não como uma sala de aula, seria 

melhor. 

P: Quantas pessoas? 

R: Umas 10. 

P: Como seria? 

R: Seria melhor, não sei explicar, mais gente aprendendo. Se algum não souber uma coisa o 

outro ajuda. 

P: Era o que a gente tinha, né? 

R: Sim. 

P: Mas aí todo mundo mudou de horário na escola, menos você. E em relação ao inglês da 

escola?  

R: O inglês da minha escola é muito ruim, aprendo mais jogando vídeo game do que com os 

professores de lá. 

P: E aqui na medida em que o tempo foi passando, o que você percebeu? 

R: Eu fui melhorando aos poucos, não algo extraordinário, mas fui melhorando. 

P: Tem mais algum exemplo? Você já deu dois. 

R: Eu já fiz alguns amigos, poucos que falam só inglês, de outros países. 
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P: E pra você, quando você fala que entende mais, na sua vida, isso fez alguma diferença? 

R: Por enquanto não. 

P: Mas entender um jogo, uma música, o que isso significa pra você? 

R: Nada. 

P: O que é aprender inglês pra você? 

R: Evoluir. 

P: E o que você achou da nossa proposta aqui na creche? 

R: Algo interessante, na minha opinião outras pessoas também evoluem e aprendem a falar 

inglês. 

P: Hoje você entende mais que seus amigos? 

R: Só tenho um amigo que fez curso de inglês, os outros não são fluentes, não conseguem 

ler uma frase em inglês 

P: O que você sente? 

R: Eu penso que todo mundo devia aprender. 

P: Por quê?  

R: Ah, mercado de trabalho, tem muita gente que não quer morar no Brasil, que não quer ficar 

aqui. 

P: Além do plano de ir pra fora, que outros planos você tem? 

R: Não tenho nenhum. 

P: Faculdade? 

R: Ainda não pensei em nada, enquanto eu tô na escola, eu só penso mesmo no basquete, 

continuar isso lá. 

P: Se não der pra você continuar aqui fazendo inglês, você pensa em continuar? 

R: Ainda não pensei nisso. 

P: Se você tiver que terminar essa frase, pra mim aprender inglês significa... 

R: O que eu falei antes, evoluir. 

P: Mais alguma coisa? 

R: Se tornar um ser humano melhor 

P: Quando você fala que todo mundo devia aprender inglês, por quê? O que vai acontecer na 

vida dessas pessoas?  

R: Evolução do cérebro 

P: Em que sentido?  

R: No sentido de saber se abrir às coisas e conversar com outras pessoas 

P: De outras línguas? 

R: Sim 

P: Mais alguma coisa é diferente porque você teve essa experiência aqui? 

R: Aqui me ajudou a aprender mais rápido. 
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Anexo XII 

Bernardo – 14 anos – 9o  ano - aluno da Global 

 

Entrevista inicial 

P: Bernardo, o que é aprender inglês pra você? 

B: Pra mim é bom porque se um dia, como eu gosto de jogar bola, se um dia eu sair do país 

e visitar outro que fale essa língua é mais fácil. Com o curso eu vou desenvolver, vou ter mais 

facilidade lá fora. 

P: Você faz inglês na escola? 

B: Arrã. 

P: Desde quando?  

B: Desde o ano passado. 

P: Se você comparar o inglês daqui e o da escola, como que é?  

B. É muito melhor. 

P: Por quê? 

B: Por aqui eu sei que vou vim e vou ter aula, na escola não. Na escola não tem a professora 

toda aula pra gente.  

P: Dá um exemplo de uma aula aqui e uma aula lá. 

B: Aqui eu posso entender tudo e lá não, por causa da bagunça também e a professora não 

tem paciência. Aqui pelo menos você tem paciência pra explicar e deixar a gente entender, lá 

não.  

P: Como você se sente lá e aqui? 

B: Aqui eu me sinto à vontade pra perguntar e lá não. Lá eu não me sinto à vontade pra 

perguntar  

P: Como é a escola de um modo geral, além do inglês? 

B: No geral ela é boa, só em algumas aulas, só em algumas partes que ela fica em branco. 

P: Em que ela fica em branco? 

B: Aula de inglês, português, química. Tem falta de professor. 

P: Qual explicação que você dá pra isso?  

B: Falta de professores. 

P: E o ambiente lá e aqui? 

B: É agradável.  

P: Lá na escola e aqui?  

B: Lá de vez em quando não, depende dos alunos que vão.  

P: Por que? 

B: São bagunceiros, quem quer apender não consegue, os amigos não deixam e eles não 

fazem nada a respeito.  



194 
 

P: Quem não faz nada a respeito? 

B: Os professores, o diretor. 

P: O que eles fazem? 

B: Nada, de vez em nunca chamam a mãe, quando coisas são mais sérias. Se não, eles 

deixam rolar pra ver até onde vai. 

P: Dá um exemplo de alguma coisa que aconteceu na aula de inglês lá.  

B: Nem lembro mais, faz tempo que eu tive aula. Agora mesmo não tem aula de inglês lá, só 

de vez em nunca vai um professor de inglês substituto aí ele passa uns diálogos. 

P: Vocês falam? 

B: Só alguns falam. Como não tem professor os outros não sabem e não tem como todo 

mundo fazer junto. É só por leitura mesmo, quem lê leu, quem sabe entende.  

P: E aqui, dá um exemplo de uma aula que você lembre. 

B: As aulas passadas de países, falando do que as pessoas fazem, empregos, o que elas 

são. 

P: E a diferença nas aulas? 

B: É grande, aqui eu aprendo mais.  

P: O que faz você aprender mais? 

B: A professora que ensina bem ((risos)) e a presença da professora. 

P: Pensa em uma coisa que acontece aqui?     

B: Aqui você sempre faz as lições, lá tem cópia.  

P: Tem inglês no seu dia a dia? 

B: Quando eu tô andando sim, sempre vejo alguma coisa no trem. As estações são em inglês, 

eu vejo placas, publicidade em inglês. 

P: Lembra de alguma palavra, alguma placa? 

B: Station. 

P: Antes você entendia? 

B: Não, agora dá pra entender mais. 

P: E pra falar ((inglês)), hoje é mais fácil? 

B: Agora é mais fácil, antes eu tinha problema pra falar, não só no inglês mas no português 

também.  

P: Por quê? 

B: Hoje eu falo mais. Desenvolveu o inglês e o português também. Eu não falo mais tão errado. 

Aqui deve tá quase no mesmo nível de um curso de fora e aqui eu não pago também. 

P: Completa essa frase, fazer inglês pra mim é (+)? 

B: Fundamental. 

P: Por quê? 

B: Por que algum dia eu vou precisar.  
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P: Você mudaria alguma coisa na escola? 

B: Postura dos alunos e dos professores, pra eles pegarem mais no pé. Ter mais palavras 

com alunos. Tem muita bagunça e eles não fazem nada. 

P: O que você sente? 

B: Eu me sinto prejudicado. 

P: E aqui? O que você sente? 

B: Aqui é muito bom. 
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Entrevista final  

 

P: Nesse tempo que você ficou aqui, o que foi essa experiência pra você? 

B: Foi bom, foi bom porque eu aprendi outra língua a não ser a minha, do meu país e se um 

dia eu precisar sair eu posso usar esse inglês que eu aprendi também, esse conhecimento.  

P: Se você comparar o Bernardo antes de entrar e agora, alguma coisa mudou?  

B: Muito. 

P: Por exemplo?  

B: A comunicação, eu comecei a falar mais com as pessoas que eu era tímido. 

P: Por quê você acha que a nossa aula ajudou você? 

B: Porque a gente tem muito diálogo e conversa bastante. 

P: E na escola? 

B: Na escola nem tanto. 

P: O que é aprender inglês pra você? 

B: Pra mim ... pra mim é conhecer sobre outros países. 

B: Na sua vida, no seu dia-a-dia, alguma coisa é diferente? 

B: Arrã, na rua, quando eu vejo alguma placa de publicidade, comida já entendo o que quer 

dizer. 

P: O que isso significa pra você? 

B: Significa muito porque antes eu andava e não sabia o que queria dizer as coisas. Eu até 

via as fotos, mas não entendia o que queria dizer. Não só o nome do objeto, mas algum 

anúncio dele. 

P: O que você sente, o que você pensa? 

B: Penso que eu aprendi alguma coisa, que tá bom já pra mim. Um avanço. 

P: Pro futuro, o que você pensa pra você? O que você imagina? Pensando no inglês e na sua 

vida. 

B: No inglês pode me ajudar se eu sair do meu país e ir pra outro eu posso já ter o básico 

dessa língua. Não tenho que passar dificuldade lá fora.  

P: E pro seu futuro, o que você imagina?  

B: Aprender mais sobre as línguas. 

P: E na escola, na faculdade, o que você imagina? Tem algum plano? 

B: Por enquanto não. 

P: Você ainda não fez nenhum plano? 

B: Não. 

P: E em relação às aulas, você mudaria alguma coisa? 

B: Colocaria mais tempo nas aulas. Só uma hora e meia é pouco. 

P: Duas horas? 
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B: Mais vezes na semana e mais tempo de duração delas.  

P: Entendi. ...  E o ambiente, as aulas? 

B: O ambiente é bom.   

P: Você mudaria alguma coisa? 

B: Só colocaria mais alunos na sala, com poucos fica difícil, mas é bom. 

P: Você acha que com poucos é bom? 

B: Com poucos alunos é bom mas com mais seria melhor.  

P: Qual seria o número ideal? 

B: Uns 15, 20 alunos. 

P: E o inglês da escola, tem alguma coisa diferente do que você me falou no ano passado? 

B: Não. 

P: Como foi o inglês da escola esse ano? 

B: O inglês foi péssimo. 

P: Tá, teve aula? 

B: Não.  

P: Pra você, o que é saber inglês hoje? 

(+++) 

B: É uma forma de me expressar diferente e mostrar para as outras pessoas o que eu aprendi.  

P: Você sente diferença do início até agora?  

B: Muita. 

P: Você falou da placa na rua, tem mais alguma coisa?  

B: Já vi pessoas conversando, já consegui entender o assunto. Pessoas de fora. 

P: Onde? 

B: Na linha do trem, na estação. Na copa do mundo.  

P: Mais alguma coisa? 

B: Filme e música que eu consigo entender muito mais agora.     

 


