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RESUMO 

 

 

Na presente tese, tratamos sobre o processo de educação de jovens e adultos e de 

como este tem de ter uma clara intenção de produzir aprendizagem, não importando 

qual seja seu conteúdo (dos níveis mais básicos dos processos de alfabetização até 

a qualificação universitária), nível e método. Através da educação, o educando deve 

melhorar as suas competências técnicas e/ou profissionais como também, caso seja 

necessário, reorientá-las. A intenção última desta tese é mostrar que os jovens e 

adultos tem suas próprias vivências e necessidades e precisam de um ensino 

instrumental na área da aprendizagem de um segundo idioma, que valorize seu 

conhecimento do mundo para que possa atender suas próprias necessidades e as 

da sociedade em que vive. A investigação aconteceu com uma abordagem baseada 

na educação de jovens e adultos proposta por Paulo Freire (1963, 1967, 1970, 1973, 

1983,1989) como também autores clássicos e contemporâneos como Chomsky 

(1957), Paiva (2004), Krashen (1988), Lewis (1997), Leffa (2000), Nunan (1988) e 

Hutchinson e Waters (1992), Marope, Chakroun e Holmes (2015), dentre outros. 

Objetivando propor e comprovar a eficácia de uma abordagem do ensino 

instrumental da língua inglesa no processo de ensino e aprendizagem proposto por 

Paulo Freire, iniciamos nosso percurso nos caminhos da educação de Jovens 

Adultos, utilizando material didático elaborado para este propósito aliado às TIC.  A 

aprendizagem de um segundo idioma auxilia o educando a desenvolver as 

habilidades comunicativas necessárias para o mundo do trabalho. Este é o foco 

principal da educação e formação técnica e profissional (TVET) em todo o mundo, 

que está preocupada com a aquisição pelo trabalhador de conhecimentos e 

competências para o mundo do trabalho, pois é clara a evidência de que o 

crescimento econômico está intimamente relacionado com as habilidades cognitivas 

da força de trabalho. A pesquisa aconteceu dentro do Instituto Federal do Espírito 

Santo Campus São Mateus, nos cursos Técnico Integrado em Mecânica, Técnico 

Integrado em Eletrotécnica, Técnico Concomitante em Mecânica e Técnico 

Concomitante em Eletrotécnica, como também nos projetos de extensão: 

“Transferência de Tecnologia e Treinamento em Inglês: Informação e Imersão nas 

Culturas e Práticas de Trabalho – Intercâmbio para Trainees Técnicos em 
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Cingapura; “Dicionário Técnico Online Integrando o Projeto SamaBaja à Língua 

Inglesa” e no programa de extensão PRONATEC através do programa Mulheres Mil. 

Os participantes do estudo foram representados por 141 alunos dos cursos técnicos 

integrados em Mecânica e Eletrotécnica de 2013 a 2015; 108 alunos dos cursos 

Técnicos Concomitantes em Mecânica e Eletrotécnica de 2014 a 2015;  84 alunos 

no projeto Cingapura de 2013 a 2015 e 12 alunas do Curso Camareiras em Meios 

de Hospedagem, do programa Mulheres Mil – Pronatec em 2013. Por entender que 

a pesquisa-ação é em sua concepção  a mais adequada para os objetivos 

propostos, convivemos com a realidade da sala de aula para a construção dos 

dados, pois, “o chão da sala de aula foi feito para nos aventurarmos na pesquisa”, 

por isso utilizamos procedimentos e instrumentos característicos da pesquisa-ação. 

Os resultados foram alcançados através da aplicação do Manual Didático, 

desenvolvido especialmente para turmas de jovens e adultos com necessidades 

específicas em relação à aprendizagem da língua inglesa para trabalho e estudo. 

Junto ao Manual Didático utilizamos também recursos multimídia para apreensão de 

vocabulário específico e aspectos culturais relativos à língua inglesa. Os resultados 

apontam que a aprendizagem  variou de acordo com o grau de interesse na área de 

atuação profissional e o filtro afetivo usado por cada aprendiz. Através destas 30 

horas iniciais, os alunos, não importando o grau de conhecimento inicial em que se 

encontravam, passaram de um conhecimento TOEFL que variava de 20 a 300 

pontos para respectivamente 200 a 450 pontos. Estes resultados obtidos foram 

analisados de acordo com o Quadro Comum Europeu de Referência de Línguas. As 

análises indicaram a necessidade de uma maior aproximação da escola com o 

aprendiz de modo a promover a reestruturação e a adequação de práticas 

educativas que correspondam às exigências da sociedade pós-industrial, fundada 

em novas tecnologias de informação e de comunicação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação de Jovens e Adultos. Aprendizado Cooperativo.  

Blended Learning. Tecnologias de Informação e Comunicação. Inglês Instrumental. 
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ABSTRACT 

 
 
 

In this thesis, we deal with the process of youth and adult education and how this 

process must have a clear intention of producing learning, no matter what its 

contents (the most basic levels of literacy processes to the graduation qualifications), 

level and method. Through education, students must improve their technical and/or 

professional skills as well as, if necessary, redirect them. We also want to show with 

this thesis that youth and adults have their own experiences and needs and it is 

necessary an instrumental teaching when learning a second language, that  here  is 

related to English language, which enhances their world knowledge so they can meet 

their own needs and those of society in which they live. Research happened in an 

approach based on youth and adult education proposed by Paulo Freire (1963, 1967, 

1970, 1973, 1983.1989) as well as classic and contemporary authors as Chomsky 

(1957), Paiva (2004), Krashen (1988) Lewis (1997), Leffa (2000), Nunan (1988) and 

Hutchinson e Waters (1992), Marope, Chakroun e Holmes (2015), among others. We 

aim to propose and prove the effectiveness of an Instrumental English teaching 

approach using the teaching and learning process proposed by Paulo Freire. We 

have started our journey using teaching materials developed for this purpose coupled 

to TIC. Language teaching has changed since it emerged as a communication tool. 

Because it is an essential tool in this modern world. In this globalized world that we 

live in, the world of work demands that workers have special training. It is necessary 

to speak another language because monolingualism takes people to be stranded 

culturally and professionally. Rethinking a second language teaching to develop the 

communication skills of our students should be one of the priority role of education for 

youth and adults. Learning a second language helps students to develop the 

communication skills needed for the world of work. This is the main focus of 

Technical and vocational education and training (TVET) worldwide. It is concerned 

with knowledge acquisition and skills for the world of work and it sees the need of 

rethinking educational training of youth and adult education. The  evidence  is  very  

clear  that  economic  growth  is  closely  related  to  the  cognitive skills  of  the  work  

force. Thus, the role of instrumental English should be the difference for the student 

to have an upper skill more in the world of work. Research took place in Campus São 
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Mateus at Federal Institute of Espírito Santo, Brazil.  It involved the Mechanical 

Integrated Technical Course, Electrical Integrated Technical Course, Mechanical 

Concurrent Technical Course, Electrical Concurrent Technical Course and  in the 

extension projects: "Technology and Training Transfer in English: Information and 

Immersion in the Cultures and Working Practices - Exchange Technical Trainees in 

Singapore; "Online Technical Dictionary Integrating SamaBaja Project to English 

Language" and PRONATEC program - through the the program Mulheres Mil. 

Participants of the study program were represented by 141 students from the 

integrated technical courses in Mechanical and Electrical from 2013 to 2015; 108 

students of Concurrent Technical courses in Mechanical and Electrical from 2014 to 

2015; 84 students in Singapore project from 2013 to 2015 and 12 students from the 

course “Maids in Hosting Media”, through the Mulheres Mil Program - Pronatec in 

2013. Considering that the Action Research is in its design the most appropriate for 

the goals we want, we have worked with the reality of the classroom to build the data 

because "the classroom floor was made for venturing in the research," so we have 

used procedures and instruments from the Action Research. Results in the analysis 

indicate a need for literature review, learning, language and knowledge established in 

schools in order to promote restructuring and adaptation practices that meet the 

requirements of this post-industrial society based on new information technologies 

and communication. 

 

KEYWORDS: Education for Youth and Adults. Cooperative Learning. Blended 

Learning. Information and Communications Technology. Instrumental English. 
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DEFINIÇÃO DOS TERMOS 

 

Abordagem - O termo abordagem - approach - é definido como os pressupostos 

teóricos acerca da língua e da aprendizagem, não se tratando de uma metodologia, 

mas da análise de uma série e competências linguísticas. Às vezes é adotado o  

termo  “metodologia”  também como “abordagem” para designar a forma como o 

ensino de língua estrangeira vem se processando ao longo dos anos. 

Abordagem Comunicativa - A língua é analisada como um conjunto de eventos 

comunicativos e não de frases soltas. Caracteriza-se por ter o foco no sentido, no 

significado e na interação propositada entre os sujeitos que estão aprendendo uma 

nova língua.  Vai além da aprendizagem das formas gramaticais, pois aborda outras 

competências linguísticas. 

Abordagem Lexical - O uso do vocabulário em expressões fixas e semi-fixas, que 

ajudarão o aprendiz a ter um ponto de referência lexical, mas sem a obrigação do 

estudo detalhado da gramática. Vai muito além de paenas aprender palavras soltas 

como vocabulário, este tem de fazer sentido para o aluno, fazer parte de seu 

cotidiano e de suas aspirações. 

B-Learning - Blended Learning, ou b-Learning, é um derivado da e-Learning, e 

refere-se a um sistema de formação onde a maior parte dos conteúdos é transmitido 

parte à distância e parte presencial. Blended, algo misto, combinado. 

Duolingo - Aplicativo gratuito de ensino de idiomas. Disponível em Android, iOS, 

Windows Phone e Web. 

E-Learning – Electronic Learning. Modelo de ensino não presencial apoiado pelo 

computador e/ou outras mídias eletrônicas. 

Filtro Afetivo - Affective filter – É um bloqueio de aprendizagem devido a uma 

atitude emocional negativa em relação à aprendizagem de um segundo idioma. 
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Gadgets - dispositivos portáteis de variados segmentos, como smartphones, MP3 

ou MP4 players, tablets e diversos outros aparelhos relativamente pequenos que 

desempenham funções específicas. 

Inglês Instrumental - Leitura para Fins Acadêmicos. Curso de inglês ou outro 

idioma, voltado exclusivamente para a leitura de textos acadêmicos que 

normalmente trabalham com textos autênticos de gêneros específicos de acordo 

com a necessidade do aluno para o mundo do trabalho. Trabalha-se: compreensão 

e estratégias de leitura; níveis de leitura; estratégias gramaticais; estudo de alguns 

gêneros acadêmicos; compreensão geral de um gênero acadêmico específico: 

contexto de situação e de cultura; elementos léxico-gramaticais e de organização 

pertinentes e; estudo e aplicação de vocabulário específico. 

M-Learning – Mobile Learning ou aprendizagem móvel é uma das modalidades da 

Educação a distância, ou e-Learning. A interação entre os participantes se dá 

através de dispositivos móveis, tais como smartphones, i-pods, i-pads, tablets, 

laptops, rádio, tv, telefone, fax, entre outros.  

Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas - Guia usado para 

descrever os objetivos a serem alcançados pelos estudantes de línguas estrangeiras 

na Europa, dividindo a proficiência do aluno em 3 categorias: A (falante básico), B 

(falante independente) C (falante proficiente). 

ODM - Conhecidos como "8 Jeitos de Mudar o Mundo", os Objetivos do 

Desenvolvimento do Milênio  são uma série  de metas pactuadas pelos governos 

dos 191 países-membros da ONU com a intenção de fazer do mundo um lugar onde 

todos podem viver sobre a combra das justiça e da igualdade. 

ODS - Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um conjunto de 17 

objetivos e 169 metas. São ações mundiais nas áreas de erradicação da pobreza, 

segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução 

das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção 

e de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável 

dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo, 

infraestrutura, industrialização, entre outros.  
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PNUD - O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento é a rede de 

desenvolvimento global da Organização das Nações Unidas. Está presente em mais 

de 170 países e territórios, e preocupoa-se com o desenvolvimento local e com o 

desenvolvimento humano para contribuir com o empoderamento de vidas e com a 

construção de nações mais fortes e resilientes. 

Sistema S – Conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o 

treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência 

técnica. Fazem parte do Sistema S: o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(Senai); o Serviço Social do Comércio (Sesc); o Serviço Social da Indústria (Sesi); e 

o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac). Existem ainda os 

seguintes: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop); e Serviço Social de Transporte (Sest). 

ODS 4 – Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4 que visa garantir 

educação inclusica, equitativa e de qualidade. 

ODS 5 – Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5 que visa alcançar a 

igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. 

Programa Mulheres Mil – Programa do governo brasileiro que objetiva oferecer as 

bases de uma política social de inclusão e gênero, mulheres em situação de 

vulnerabilidade social têm acesso à educação profissional, ao emprego e renda. Ele 

foi instituído pela Portaria do MEC nº 1.015, do dia 21 julho de 2011, publicada no 

Diário Oficial da União do dia 22 de julho, seção 1, página 38. 

PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec) foi criado pelo Governo Federal, em 2011, por meio da Lei 11.513/2011, 

e tem como objetivo expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de 

educação profissional e tecnológica no país, além de contribuir para a melhoria da 

qualidade do ensino médio público.  

TIC - As Tecnologias de Informação e Comunicação - conjunto de recursos 

tecnológicos que proporcionam um novo modo de se comunicar. São usados para 

descrever os aparatos que veiculam conteúdo multimodal digital e permitem 

comunicação de duas vias.  
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TVET - Technical and Vocational Education and Training (TVET)- A Educação 

Técnica e Profissional e Formação, conhecida a nível mundial pela sigla TVET, está 

preocupada com a aquisição de conhecimentos e competências para o mundo do 

trabalho. Suas metas incluem: Estágio de Formação, Educação Profissional, Ensino 

Técnico, Educação Técnico-Profissional (TVE), Educação Ocupacional (OE), 

Educação e Formação Profissional (EFP), Educação Profissional e Profissional 

(PVE), Carreira e Educação Técnica (CTE), Educação força de trabalho (WE), 

Workplace Educação (WE),  

U-Learning - Ubiquous Learning ou Aprendizagem Ubíqua ou aprendizagem 

onipresente. Aprendizagem em todo lugar, a qualquer hora, mas que precisa ser 

monitorada, assistida, alimentada e construída. 

UNESCO - A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura. 

Vocabulário Produtivo ou Ativo - É aquele que é adquirido e usado pelo aprendiz. 

Vocabulário Receptivo ou Passivo – É aquele que o aluno reconhece, apesar de 

não usar. 
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1 INICIANDO O CAMINHO 

 

Objetivando propor e comprovar a eficácia de uma abordagem do ensino 

instrumental da língua inglesa no processo de ensino e aprendizagem proposto por 

Paulo Freire, iniciamos nosso percurso nos caminhos da Educação de Jovens 

Adultos utilizando material didático elaborado para este propósito aliado às TIC.  

Mas o que nos moveu a este fim? O fato de vivermos em um mundo globalizado nos 

faz pensar em novas oportunidades de inserção dos jovens e adultos neste mundo 

do trabalho competitivo que exige a todo momento uma nova qualificação 

(MANFREDI, 1998). O conhecimento de um segundo idioma é fator essencial para a 

criação destas novas oportunidades. 

Considerando o uso da língua inglesa a nível mundial como fator de comunicação 

em suas diversas nuances, vemos então a importância do desenvolvimento de 

novas abordagens para a aprendizagem da língua inglesa, mas voltada para a 

educação de jovens e adultos. Em se tratando da educação de jovens e adultos a 

aprendizagem de um novo idioma deve ser considerada não como pressuposto zero 

de ponto de partida da aprendizagem, pois o educando traz em si uma bagagem 

própria de aprendizagens adquiridas ao longo de sua vida (FREIRE, 1963, 1967, 

1970, 1973, 1983,1989). 

O processo investigativo relacionado à Educação de Jovens e Adultos (EJA) e o 

Inglês Instrumental ocorreu embasado principalmente nos autores Stephen Krashen 

(1982, 1988) com sua Hipótese do Filtro afetivo explicitando a construção de 

aprendizagem significativa a partir do contexto do educando e Paulo Freire (1963, 

1967, 1979, 1983, 1989, 1996, 1997) na perspectiva da autonomia da aprendizagem 

e da construção coletiva do conhecimento. Outros autores como Paiva (2004), 

Krashen (1988), Lewis (1997), Leffa (2000), Nunan (1988) e Hutchinson e Waters 

(1992) teremos uma constante ênfase neste projeto aos termos abaixo relacionados. 

O tema: aprender uma segunda língua me torna um cidadão do mundo? Sim, pois 

aprender inglês tornou-se quesito de suma importância para aqueles que querem 

entrar no mundo do trabalho com uma vantagem a mais em relação a seus 

concorrentes. 
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Considerando ainda o processo investigativo, este foi voltado à Educação 

Profissional Técnica (EPT) como também a TVET (Technical and Vocational 

Education and Training - Educação e Formação Técnica e Profissional), com aporte 

metodológico na Pesquisa-Ação  de Thiollent (1985, 1997) e Gil (2008). 

A comunicação é ferramenta imprescindível. Neste mercado globalizado que 

vivemos, o mundo do trabalho exige que tenhamos formação especial. É 

imprescindível também o domínio de pelo menos mais um idioma, pois o 

monolinguismo fada as pessoas a ficarem ilhadas culturalmente e profissionalmente. 

Aprender inglês tornou-se um quesito de suma importância para aqueles que 

querem entrar no mundo do trabalho com uma vantagem a mais em relação a seus 

concorrentes. Por isto, neste planeta globalizado em que vivemos onde a China fica 

a apenas um clique do botão do mouse e as reuniões de negócios acontecem 

através de vídeo conferências, é necessário saber o idioma considerado universal. 

Numa mesma sala de aula podemos ter um chinês, um americano, um francês, um 

japonês, um brasileiro, todos com o mesmo objetivo: aprender um segundo idioma 

para uma melhor colocação profissional; e, esta demanda por profissionais mais 

qualificados, reforça a corrida por cursos de idiomas associados aos cursos de 

capacitação. No entanto, apenas uma pequena parcela da população 

economicamente ativa tem acesso a cursos de capacitação para a aprendizagem de 

um segundo idioma. Considerando que a maior parte da população brasileira não 

tem acesso a estes programas internacionais, seja por motivos financeiros ou por 

uma questão de tempo, temos que repensar sobre a importância da aprendizagem 

da língua inglesa para trabalho e estudo, mas com uma abordagem voltada para a 

educação de jovens e adultos. 

Paulo Freire (1983, p.16), renomado educador brasileiro, enfatiza: 

 “[...] no processo de aprendizagem, só aprende verdadeiramente aquele 
que se apropria do aprendido, transformando-o em apreendido, com o que 
pode, por isto mesmo, reiventá-lo; aquele que é capaz de aplicar o 
aprendido-apreendido a situações existenciais concretas”. 

O ensino de idiomas tem mudado desde que passou a ser usado como ferramenta 

de comunicação, desde que a expressão “ser um cidadão do mundo” tornou-se um 

enunciado dito aos quatro cantos do planeta com a finalidade de aproximar povos, 

fazê-los compartilhar conhecimentos e experimentar novas aprendizagens. 
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Podemos ter as mais diversas práticas metodológicas e abordagens para o ensino 

de um idioma, mas a comunicação tem de ser o objetivo maior a ser alcançado. 

Comunicar não significa apenas expressar-se oralmente, mas saber dialogar com os 

costumes, os saberes e a cultura do outro também. Como enfatiza Freire (1983, 

p.46) “A educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é a 

transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a 

significação dos significados”. As razões para aprender um segundo idioma também 

têm mudado de acordo com o período da história e da necessidade econômica. Em 

algumas áreas o ensino de idiomas foi realizado com o propósito de leitura para a 

transmissão de conhecimentos através de manuais e livros. Em outras, apenas com 

o propósito de comunicação oral, como foi o caso das duas grandes guerras onde os 

soldados precisavam-se comunicar-se para pedidos de sobrevivência e comandos. 

Estas diferenças influenciaram como a língua foi ensinada de acordo com estes 

momentos da história. Consequentemente, as teorias sobre a natureza da 

linguagem e seu ensino também mudaram.  

Para competir neste mercado globalizado, os jovens e os adultos precisam estar 

cientes da necessidade do uso de uma segunda língua. O uso da língua inglesa 

deve ser, se não o primeiro diferencial, um dos mais importantes para o educando 

ter uma habilidade a mais no mundo do trabalho, pois mais do que qualificar e 

instrumentalizar os jovens e adultos  com habilidades imediatas para o trabalho, 

temos que conduzi-los a liberar seu potencial para lidar com o desafio global duplo 

da empregabilidade e do desemprego, principalmente entre os jovens. 

A verdadeira fórmula de aprendizagem de uma segunda língua está muito mais 

relacionada ao vocabulário do que à aprendizagem da gramática. A verdadeira 

fórmula para o progresso do educando está baseada em uma assimilação contínua 

de vocabulário, aliada a atividades cognitivas e gramaticais. Esta é a fórmula de 

sucesso que leva à aquisição da linguagem real e necessária para comunicação e 

trabalho. No livro branco sobre a educação e a formação na União Europeia (1995) 

é possível encontrar passagens como: a mundialização das trocas, a globalização 

das tecnologias e, em particular, o surgimento da sociedade da informação. Estes 

fenômenos aumentaram as possibilidades de acesso dos indivíduos à informação e 

ao saber. Mas, ao mesmo tempo, todos esses fenômenos produzem uma 

modificação das competências adquiridas e dos sistemas de trabalho. Para muitos, 
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esta evolução aumentou a incerteza e para alguns, criou situações de exclusão 

intoleráveis (COMISSÃO EUROPEIA, 1995, p.37). Melhorando a oferta de formação 

e educação de jovens e adultos, podemos contribuir para consolidar as 

competências linguísticas e culturais, assim como profissionais, dos cidadãos 

desfavorecidos no mercado do trabalho. Para isto é necessário que comunidades, 

empresas e autoridades políticas, se unam na tomada de decisões, na cooperação, 

na elaboração e na aplicação das políticas públicas para a formação destes.  

A maioria das escolas brasileiras seja de cunho particular, federal, estadual ou 

municipal ainda se atêm ao uso de um livro didático específico que não atende 

diretamente a essa necessidade específica. A criação de material didático original e 

técnico para a área é necessária, pois as metodologias e abordagens utilizadas em 

cursos livres também não atendem a essa especificidade. O próprio material dos 

PCN (1999) avalia que o ensino de língua estrangeira nas escolas regulares do 

Brasil era construído quase sempre “apenas nos estudos de formas gramaticais, na 

memorização de regras e na prioridade da língua escrita e, em geral, tudo isso de 

forma descontextualizada e desvinculada da realidade” (BRASIL, 1999, p. 26). Em 

se tratando do uso do inglês instrumental para trabalho e estudo tendo como sigla 

ESP – Inglês para Fins Específicos (English for Specific Purpose), este aborda o 

ensino e aprendizado de um idioma treinando habilidades específicas, seja leitura, 

conversação, vocabulário ou escrita. O termo inglês instrumental, adaptado da sigla 

ESP teve seu advento na década de 70 em algumas universidades brasileiras e, 

embora seja usado mais para aulas de leitura, também tem sua atuação nas outras 

habilidades também como a audição, escrita e fala. 

Esta modalidade de ensino da língua inglesa de uma forma instrumental é bem 

difundida no Brasil, mas por não entender a importância da aplicabilidade do 

conteúdo para a futura vida profissional do educando, a maioria dos professores 

limita-se a seguir um plano (seguindo um livro didático ou não) que não contempla o 

aspecto instrumental efetivo e real da língua inglesa e que, como relata o PCN - 

Parâmetro Curricular Nacional, a escola regular passou a pautar-se, quase sempre, 

apenas no estudo de formas gramaticais, na memorização de regras e na prioridade 

da língua escrita, em geral, tudo de forma descontextualizada e desvinculada da 

realidade. 
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Aprender vocabulário vai muito além desta memorização de listas de palavras e 

seus correspondentes significados na língua materna. “A aquisição de vocabulário é, 

pois, fundamental para os aprendizes de línguas estrangeiras” (PAIVA, 2004, p. 25). 

Continuando a reflexão de Paiva (2004), esta pontua que o professor ao elaborar 

seu plano de ensino deve sempre ter em mente as estratégias cognitivas, sociais e 

de comunicação para disponibilizar aos seus educandos a verdadeira aprendizagem 

do vocabulário. O vocabulário a ser pensado para cada nível deve ser elaborado a 

partir do pressuposto de que o educando deverá, não apenas apreender e 

reconhecer este vocabulário, como também usá-lo e reproduzi-lo em seu dia-a-dia 

profissional e acadêmico. Este vocabulário deve dar ênfase ao desenvolvimento da 

competência comunicativa ao invés da competência lexical/gramatical. Então 

podemos analisar que aprender vocabulário também vai muito além de decorar listas 

de palavras técnicas e expressões idiomáticas. Temos que orientar os educandos 

quanto à diversidade de contextos e situações vividas, sejam elas de cunho 

profissional ou acadêmica. Vivenciar atividades que realmente atinjam o objetivo 

comunicativo é o que os educandos precisam neste mundo globalizado. 

Mas como deve ser este ensino voltado para a aprendizagem da língua inglesa de 

acordo com a necessidade do mundo do trabalho? Quais estratégias utilizar? Que 

estratégias ajudariam o professor em sua busca pelo caminho que leve a um uso 

real, prático e eficaz do vocabulário aprendido? Será que este programa não teria de 

ser personalizado? 

Freire (1989, p.18) acentua que: 

Desde o começo, na prática da democracia e crítica, a leitura do mundo e a 
leitura da palavra estão dinamicamente juntas. O comando da leitura e da 
escrita se dá a partir de palavras e de temas significativos à experiência 
comum dos alfabetizandos e não de palavras e de temas apenas ligados à 
experiência do educador. 

A aprendizagem é também um bem a ser desejado pelo educando. O educando 

deve ser um participante ativo no processo educacional e a abordagem escolhida 

deve reforçar conceitos sem repetições, oferecendo experiências participativas de 

aprendizagem. 
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Para Freire (1989, p.24) “Quanto mais conscientemente faça a sua História, tanto 

mais o povo perceberá, com lucidez, as dificuldades que tem a enfrentar, no domínio 

econômico, social e cultural, no processo permanente da sua libertação”. 

De acordo com releitura de Freire sobre os estudos de Gramsci (1989, p.34): 

Se faz preciso, então, enfatizar a atividade prática na realidade concreta 
(atividade a que nunca falta uma dimensão técnica, por isso, intelectual, por 
mais simples que seja) como geradora de saber. O ato de estudar, de 
caráter social e não apenas individual, se dá aí também, 
independentemente de estarem, seus sujeitos conscientes disto ou não. No 
fundo, o ato de estudar, enquanto ato curioso do sujeito diante do mundo é 
expresso da forma de estar sendo dos seres humanos como seres sociais, 
históricos, seres fazedores, transformadores, que não apenas sabem mas 
sabem que sabem. 

Podemos então inferir que abordar a língua inglesa de uma maneira significativa 

totalmente voltada para a área acadêmica e para o trabalho seria um caminho a ser 

analisado, a se seguir, a partir da ideia de que “O ideal é selecionar o vocabulário 

que é mais útil”1 (tradução da autora), como analisado por Lewis (1997, p.45). 

Podemos nomear esta seleção prática de conteúdo como Abordagem Instrumental, 

onde o educando aprende um vocabulário básico composto de 800 palavras (para 

um curso de 30 h/a) ou mais (dependendo da dedicação do educando e/ou da carga 

horária). Esta abordagem instrumental da Língua Inglesa deve ser estruturada 

dentro de uma utilização prática e real no dia-a-dia. 

Sugerimos na tese a utilização de um Manual Didático (Apêndice D) na abordagem 

instrumental da língua inglesa, que pode e deve ser aplicado dentro de um ambiente 

informático para que o educando também aprenda a usar a tecnologia em prol de 

seu conhecimento do mundo. Esta abordagem também deve ser pensada para a 

Educação de Jovens e Adultos. É necessária uma análise de como se processa a 

apreensão do vocabulário e seu uso no dia-a-dia do trabalho. Também é necessária 

a análise dos fatores que influenciam a aprendizagem e de como esta pode ser 

apropriada pelo educando através da Abordagem Comunicativa e da Abordagem 

Lexical, através de atividades reais e relacionadas ao mundo de aprendizagem do 

aluno, tendo conteúdo significativo e aplicável. 

                                                           
1
“[…] The ideal is to select what is most useful.” 
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Analisar qual critério para a seleção do vocabulário a ser usado em sala de aula é 

definido pelo professor é também de grande relevância. Essa seleção deve ser feita 

baseando-se nas necessidades do educando e nas oportunidades que este terá 

para usar este vocabulário em toda sua extensão semântica através da seleção e 

aplicação de atividades voltadas para o ensino de vocabulário de acordo com a 

abordagem instrumental. Outro fator também é o tempo em sala de aula. Este deve 

ser melhor aproveitado através do uso destas atividades voltadas para as 

necessidades urgentes e imediatas do educando, pois “O tempo em sala de aula é 

melhor aproveitado ao maximizar a probabilidade dos aprendizes aprenderem ao 

reproduzir o que aprenderam”2 (tradução da autora) em (LEWIS, 1997, p.47).   

Sendo assim, a aprendizagem de uma segunda língua para a vida acadêmica e 

profissional do educando em um contexto de uso imediato em se tratando de 

comunicação real deve ser o objetivo maior a ser alcançado. Esta aprendizagem 

deve acontecer em um ambiente contextualizado com vocabulário específico 

(PAIVA, 2004) e deve ensinado respeitando-se as necessidades prementes do 

educando e o contexto social e comunicativo em que este está inserido (KRASHEN, 

1988). 

A presente pesquisa delineia o seguinte problema: a apresentação do vocabulário 

passivo e reprodutivo em língua inglesa dentro de uma abordagem instrumental 

apresentada nas escolas brasileiras está realmente voltada para o mundo do 

trabalho e para a vida acadêmica dos jovens e adultos? Esta é eficaz? Neste mundo 

conectado e globalizado é necessário saber pelo menos um idioma que seja 

considerado “universal” e nossos jovens e adultos precisam estar preparados para 

este mercado crescente. Não só no Brasil, mas no mundo também, temos um grave 

problema, pois muitos educandos não levam a sério o aprendizado de um segundo 

idioma em sala de aula (PAIVA, 2001, 2004; KRASHEN, 1988; HARMER, 1991; 

HOWAT, 1984) seja a nível de escola fundamental, ensino médio, ensino técnico 

(OLIVEIRA, 2007; MORAES, 1992, 2005) ou ensino superior. 

Ao pensar em um segundo idioma não nos referimos apenas ao ensino da língua 

inglesa, mas referimo-nos também ao espanhol, o francês, ao alemão ou até mesmo 

                                                           
2
 “[...]“Class time is best used to maximize the likelihood of learners turning input into intake.” 
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à aprendizagem de Libras para uma melhor comunicação ou outras, visando uma 

melhor comunicação, efetiva e significativa. (KRASHEN 1988; PAIVA, 2001, 2004). 

O que fazer então para mostrar a nossos educandos a importância da aprendizagem 

de um segundo idioma para uma melhor colocação no mundo do trabalho? O saber 

científico deve ser desafiado na busca de uma solução significativa para este tema 

tão desafiador. Uma abordagem voltada para o mercado globalizado deve ser 

sistematizada, pois estudos práticos são necessários para aliar o saber do adulto à 

necessidade do mundo do trabalho. 

Freire (1983, p. 36) pontua que: 

Na verdade, nenhum pensador, como nenhum cientista, elaborou seu 
pensamento ou sistematizou seu saber científico sem ter sido 
problematizado, desafiado. Embora isso não signifique que todo homem 
desafiado se torne filósofo ou cientista, significa, sim, que o desafio é 
fundamental à constituição do saber. Ainda quando um cientista, ao fazer 
uma investigação em busca de algo, encontra o que não buscava (e isto 
sempre ocorre), seu descobrimento partiu de uma problematização. 

Em se tratando da língua inglesa, como segundo idioma enfatizamos a importância 

desta ser ensinada através de atividades significativas e reais, sendo este o objeto 

desta pesquisa, pois a partir do momento em que as escolas que trabalham com a 

formação de jovens e adultos começarem a incentivar seus educandos a estudar o 

Inglês Instrumental como uma matéria de relevante importância para o seu futuro 

profissional, teremos a certeza de que nossos educandos estarão mais preparados 

para enfrentar este mundo do trabalho globalizado do século XXI, pois a 

comunicação é ferramenta imprescindível no mundo globalizado em que vivemos, 

exigindo que os trabalhadores tenham uma formação especial para se destacarem.  

Para isto, é imprescindível o domínio de pelo menos um segundo idioma, pois o 

monolinguismo fada as pessoas a ficarem ilhadas culturalmente e profissionalmente, 

fada as pessoas a ficarem restritas a ambiente e convivência social. E, com todo o 

mundo tecnológico que vivemos hoje,temos que ser cidadãos do mundo. 

Podemos observar que o verdadeiro vocabulário aprendido pelo educando não deve 

se limitar a palavras soltas e a alguns verbos, pois “[...] a transição de um item do 

vocabulário receptivo (passivo) de um aprendiz para seu vocabulário produtivo 

(ativo) é um processo gradual que ocorre através da leitura ou da compreensão oral 

por um certo período de tempo [...]” (GAIRNS e REDMAN, 1988, p.65), pois 
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aprender inglês vai além de elucidar e entender alguns aspectos gramaticais desta 

língua, de seguir páginas e páginas de algum livro didático e de repetir frases, 

expressões e porções sem significado. 

Para Lewis (1997, p.20): 

A compreensão de que a linguagem não consiste simplesmente em 
palavras e gramática e que grande parte do nosso léxico mental é 
armazenado como ‘pedaços’ pré-fabricados com várias palavras está longe 
de ser uma observação trivial. 

O vocabulário não deve limitar-se a palavras soltas dentro de alguns eixos 

temáticos, deve basear-se em situações do cotidiano dos educandos, de sua 

aplicabilidade em sua vida acadêmica e profissional, pois ainda de acordo com a 

visão de Lewis (1997, p. 44): 

A aprendizagem de línguas de uma forma mais eficiente deve ser baseada 
na verdadeira natureza tanto da linguagem quanto da aprendizagem. Esta 
simples observação significa que precisamos para refletir sobre a natureza 
lexical da linguagem em sala de aula. 

Já Freire (1963, 1967, 1980) enfatiza que é preciso que exista a ação libertadora da 

educação e esta só é possível através da utilização do ambiente natural do 

educando que é construída no contexto da ação-reflexão, ou seja, não pode existir 

fora da práxis. O aluno precisa vivenciar situações que realmente o levem à 

aprendizagem para a vida. 

Para aprender um idioma precisamos compreender alguns aspectos de sua cultura. 

Também devem ser vistas como elementos de vocabulário as locuções idiomáticas 

(idioms), e muitas das frases usadas para expressar ideias comuns em situações 

cotidianas, pois os maiores contrastes de vocabulário entre inglês e português, e 

consequentemente as maiores dificuldades, ocorrem justamente neste aspecto 

coloquial dos idiomas. 

Na educação de jovens e adultos para o mundo do trabalho, o vocabulário a ser 

aprendido deve estar voltado para as competências e habilidades que o educando 

deve alcançar em relação a seu futuro profissional, ao mundo do trabalho e a sua 

vida acadêmica. O mais importante para o educando é deparar-se com atividades 

que realmente serão utilizadas em seu futuro acadêmico e profissional. Estas 

“atividades devem ser organizadas de acordo com a consciência da necessidade da 
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aprendizagem da língua alvo” (HUTCHINSON e WATERS, 1992, p.53).  Aprender 

para o adulto e para o jovem adulto significa desenvolver a capacidade de 

enriquecer o conhecimento e melhorar as qualificações técnicas e profissionais para 

satisfazer as necessidades pessoais e da sociedade que o cerca. Aprender um novo 

idioma significa então uma melhor colocação no mundo do trabalho. Para isto, o uso 

de vocabulário autêntico e prático deve ser analisado e ensinado. 

O adulto tem a necessidade de perceber a finalidade do que lhe está sendo proposto 

como processo e produto de aprendizagem, pois aprender a ler significa aprender a 

ler o mundo, dar significado a ele (FREIRE, 1967, 1967, 1983).  Aprender vai muito 

mais além de “instruir-se, adquirir conhecimento a partir do estudo”, é também 

“habilidade prática” a ser aprendida para ser utilizada. 

 De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais3 - PCN (2000, p.6):  

O caráter dialógico das linguagens impõe uma visão muito além do ato 
comunicativo superficial e imediato. Os significados embutidos em cada 
particularidade devem ser recuperados pelo estudo histórico, social e 
cultural dos símbolos que permeiam o cotidiano.  

O educando deverá então ser capaz de selecionar estratégias de leitura para 

construir significados enquanto lê, pois a leitura significativa precede a compreensão 

e assimilação. Vemos então, que a capacidade da leitura histórica, social e cultural 

não está vinculada apenas à decifração de símbolos, mas, sobretudo à capacidade 

de dar sentido a esses símbolos e compreendê-los (FREIRE, 1983, 1979, 1996).  

Mas o que observamos é que a maioria das escolas de ensino técnico ainda se atém 

ao uso de livros didáticos que nada ou quase nada tem de importante a acrescentar 

ao educando, pois os mesmos baseiam-se em linguagem não contextualizada 

(KRASHEN, 1988; PAIVA, 2001, 2004; LEWIS, 1997; HUTCHINSON e WATERS, 

1992; ALMEIDA, 1993; LEFFA, 2000). Nas escolas em que trabalhei e tive a 

liberdade de criar material didático original e específico baseado na leitura 

significativa que o educando tinha em relação à leitura de sua vida acadêmica e 

profissional, observei que a aprendizagem da língua inglesa para fins específicos 

aconteceu de uma maneira natural que realmente foi útil no futuro acadêmico e 
                                                           
3
 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) foram elaborados pelo governo brasileiro para difundir os 

princípios da reforma curricular e orientar os professores na busca de novas abordagens e metodologias. Estes 
são referênciaspara os Ensinos Fundamental e Médio de todo o Brasil. 
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profissional destes educandos, saindo do patamar comunicativo superficial e 

imediato. Então, por que não investigar sobre este assunto? A maioria dos livros 

didáticos e metodologias utilizadas em cursos livres tratam e limitam o vocabulário 

ativo e o vocabulário passivo. Isto ocorre para que os educandos assimilem 

rapidamente este vocabulário no intuito de formar pequenas frases e diálogos. Este 

vocabulário se resume ao conhecimento de 5 a 7 palavras de cada assunto. Este 

processo restringe a capacidade do educando de assimilar um vocabulário mais 

amplo. Ao chegar ao nível intermediário o educando tem que rever em minúcias todo 

o vocabulário estudado anteriormente (PAIVA, 2004), em um ciclo contínuo de 

palavras e expressõesque em sua maioria não tem real significado para o educando. 

É importante dar-se conta, de que vocabulário não se limita a palavras soltas dentro 

de alguns eixos temáticos (LEWIS, 1997) E, na educação de jovens e adultos 

baseada no processo de ensino e aprendizagem de Paulo Freire, este vocabulário a 

ser aprendido deve estar voltado para as competências e habilidades que o futuro 

profissional deve ter em relação ao mundo do trabalho e a sua vida acadêmica, deve 

ter significação para o educando como podemos constatar ao analisar os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 2000). 

Para o PCN (2000, p.19): 

A aprendizagem de Língua Estrangeira é uma possibilidade de aumentar a 
autopercepção do educando como ser humano e como cidadão. Por esse 
motivo, ela deve centrar-se no engajamento discursivo do aprendiz, ou seja, 
em sua capacidade de se engajar e engajar outros no discurso de modo a 
poder agir no mundo social. Para que isso seja possível, é fundamental que 
o ensino de Língua Estrangeira seja balizado pela função social desse 
conhecimento na sociedade brasileira. Tal função está, principalmente, 
relacionada ao uso que se faz de Língua Estrangeira via leitura, embora se 
possa também considerar outras habilidades comunicativas em função da 
especificidade de algumas línguas estrangeiras e das condições existentes 
no contexto escolar. Além disso, em uma política de pluralismo linguístico, 
condições pragmáticas apontam a necessidade de considerar três fatores 
para orientar a inclusão de uma determinada língua estrangeira no currículo: 
fatores relativos à história, às comunidades locais e à tradição. 

Em se tratando do inglês instrumental na educação de jovens e adultos, em muitas 

situações, por não entender a importância da aplicabilidade do conteúdo para a 

futura vida profissional do educando, o professor limita-se a seguir um plano 

(seguindo um livro didático ou não) que não contempla o aspecto instrumental da 

língua inglesa. No ensino regular passaram a pautar-se, quase sempre, apenas no 

estudo de formas gramaticais, na memorização de regras e na prioridade da língua 
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escrita e, em geral, tudo isso de forma descontextualizada e desvinculada da 

realidade. 

Temos no Brasil, um dos programas nacionais de maior importância acadêmica: o 

Ciências sem Fronteiras4, programa criado pelo governo brasileiro em 26 de julho de 

2011 para incentivar a formação acadêmica com a intenção de elevar o nível de 

formação do profissional na área científica, promovendo a consolidação, expansão e 

internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade 

brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional5. 

 De acordo com o programa Ciência sem Fronteiras (2011): investir na formação de 

pessoal qualificado nas competências e habilidades necessárias para o avanço da 

sociedade; aumentar a presença de pesquisadores e estudantes de vários níveis em 

instituições de excelência no exterior; promover a inserção internacional das 

instituições brasileiras pela abertura de oportunidades semelhantes para cientistas e 

estudantes estrangeiros e; ampliar o conhecimento inovador de pessoal das 

indústrias tecnológicas. 

Para que isto aconteça, o primeiro passo do aluno brasileiro então é aprender um 

segundo idioma para comunicar-se a nível global. Vimos no Brasil que a busca por 

metodologias e abordagens que conversem diretamente com e sobre as 

necessidades do educando foi impulsionada por este programa governamental.  

Quando se fala em vocabulário ou em palavra, é necessário entendermos os vários 

aspectos que o conceito abrange. A distinção entre forma oral e escrita é de 

importância maior no caso de uma língua como o inglês, cujo grau de correlação 

entre pronúncia e ortografia é notoriamente baixo. Também a distinção entre 

significado e função gramatical é de grande importância no caso do inglês devido à 

grande quantidade de palavras que exibem a mesma forma e significado 

equivalentes, podendo como, por exemplo, ocorrer tanto como substantivo quanto 

como verbo. Os livros didáticos voltados para o ensino da língua inglesa para os 

jovens e adultos deveriam tentar seguir um padrão instrumental de vocabulário de 
                                                           
4
 O Ciência sem Fronteiras é de iniciativa e fruto de esforço conjunto dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento – 
CNPq e Capes –, e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC. 

5
 http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/o-programa 
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acordo com o curso, apresentando vocabulário real e significativo para os 

educandos.  E este padrão deveria estar pautado na necessidade real e imediata do 

uso deste vocabulário (LEWIS, 1997). Mas que vocabulário usar? Palavras soltas? 

Palavras e frases que devem ser memorizadas? Palavras e frases que surgem de 

acordo com a necessidade de cada curso? Listas de frequência de vocabulário?  O 

que podemos entender como vocabulário ativo e vocabulário passivo? Como seria 

sua aplicação e avaliação na educação de jovens e adultos? Que atividades 

ajudariam o professor em sua busca pelo caminho que leve a um uso real, prático e 

eficaz do vocabulário aprendido? 

Será que é real o que ensinamos aos nossos educandos no dia-a-dia da sala de 

aula? O vocabulário utilizado será aplicado na vida profissional? Repensar e analisar 

esse vocabulário é imprescindível para uma aprendizagem eficaz. Por que então 

continuar a insistir em utilizar material didático no ensino do inglês instrumental na 

formação de jovens e adultos que contribui pouco para a vida profissional do 

educando. Por que não criar material autêntico e específico para isto, de acordo com 

o curso? De acordo com o que estudamos no planejamento das aulas de língua 

inglesa para os jovens e adultos, um programa educacional é apenas um passo no 

progresso individual em relação a se adquirir novos comportamentos. Será que este 

programa tem de ser engessado e não personalizado? 

A aprendizagem é também um bem a ser desejado pelo educando. O aprendiz deve 

ou não ser um participante ativo no processo educacional? E o método educacional 

escolhido, deve reforçar conceitos sem repetições, oferecendo experiências 

participativas de aprendizagem, pois assim a aprendizagem aconteceria de maneira 

muito mais significativa, ela aconteceria a partir de contextos vivenciados por este. 

Vemos então uma maior aproximação entre a metodologia dialógica de 

alfabetização de Freire (1996) que parte precisamente dos contextos locais dos 

educandos para realizar esse processo educativo. Assim, a presente tese trata deste 

assunto, defendendo que o professor deve ter autonomia para elaborar material 

didático específico e de acordo com a vivência no dia a dia laboral do educando, 

para empoderá-lo em sua caminhada no mundo do trabalho.  
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No século XIX, Saussure6 (1994) sublinhou a dimensão estrutural das línguas. Ele 

edificou sua reflexão da língua como um sistema de signos. Seu estruturalismo 

linguístico nos deixou como legado a gramática estruturalista. Isto significa que a 

“compreensão” da significação destes termos só é possível enquanto se acham 

“dinamicamente presentes da estrutura”. Contudo, Chomsky (1957) com sua teoria 

transformacional nos mostra que o significado é mais importante do que a estrutura.  

Temos que usar estratégias que ajudem os jovens e adultos a conseguirem tal grau 

de excelência para poderem participar ativamente do mundo do trabalho. Temos que 

investir mais em conhecimento de novas tecnologias para colocarmos nosso país 

em competição com outros mais avançados. Temos que dar suporte a nossos 

educandos para que sejam inseridos neste mundo do trabalho globalizado.  Temos 

que repensar o ensino do segundo idioma para desenvolver as habilidades 

comunicativas dos educandos. Este deve ser o papel prioritário na educação de 

jovens e adultos. E como se processaria este ensino? Um ensino efetivo deve ser 

baseado nos estilos de aprendizagem, que são os caminhos de preferência do 

indivíduo para melhor aprender, sendo que as estratégias de aprendizagem são os 

processos mentais que os aprendizes usam para aprender um segundo idioma. Os 

estilos resultam das variáveis da personalidade e as estratégias são mais 

“intelectuais” e podem ser treinadas e alteradas. Aliar o ensino tradicional professor 

e educando com diversas técnicas de aprendizagem deve ser a meta do 

planejamento do professor/escola. 

As palavras em um dado vocabulário são analisadas como: Reconhecimento, 

Denotação, Conotação, Colocação, Gramática, Som/Pronúncia e Registro. Sempre 

que o educando aprender uma nova palavra ou expressão ele deve procurar 

assimilar não apenas o significado, a função gramatical na frase e a ortografia, mas 

também (e principalmente) o uso real desta palavra em sua profissão. As aulas 

devem ser ricas em técnicas, de motivação, contextualização, memorização e 

automatização do idioma, fazendo com que o educando coloque em prática o que 

vem aprendendo. 

                                                           
6
 Ferdinand de Saussure (1857 – 1913) investigou a construção lógica da linguagem estabelecendo  as bases do 

estruturalismo linguístico. Lançou o livro Curso de Lingüística Geral, primeira edição publicada postumamente, 
em 1916, com várias reedições. 
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Se assim sabemos e procuramos pautar nossos planejamentos nas diversas 

técnicas de ensino, por que, mesmo assim, nossos educandos no nível técnico e 

universitário têm dificuldades para assimilar este segundo idioma. Sabemos que 

aprender vocabulário também vai muito além de decorar listas, tabelas, palavras 

técnicas e decifrar manuais. Temos que orientar nossos educandos, quanto à 

diversidade de contextos e situações vividas de acordo com a situação, seja ela 

profissional ou acadêmica. 

Em síntese, é de suma importância para o educando do ensino médio, ensino 

técnico e/ou superior aprender o idioma inglês para a sua vida acadêmica e 

profissional para um uso imediato e, esta aprendizagem, deve acontecer em um 

ambiente contextualizado com vocabulário específico para a modalidade profissional 

que o aluno esteja cursando (PAIVA, 2001, 2004; LEFFA, 1988; ALMEIDA, 1993). 

Neste estudo, após definir o que realmente importa como vocabulário em sala de 

aula, seja ele ativo ou passivo, pretendemos investigar e comprovar que reconhecer 

uma palavra é um processo muito mais simples do que produzi-la, pois seu uso 

envolve uma série de informações tais como: o comportamento sintático do 

vocabulário, colocação, formas derivadas e traços semânticos. O ideal seria então 

não polarizar a distinção entre essas duas categorias, apesar dela ser útil para a 

seleção de vocabulário de acordo com as necessidades do educando e de seu 

ambiente de aprendizagem (LEFFA, 1988). 

Em se tratando da aprendizagem de um segundo idioma na educação de jovens e 

adultos, este estudo é pertinente pelo fato de existirem poucas investigações 

focadas em resultado real e prático sobre esta problemática que se quer estudar. 

Pensamos que esta pesquisa é relevante porque com este enfoque instrumental, o 

educando poderá fazer uso desta aprendizagem no mundo do trabalho. A seleção 

de vocabulário a ser ensinado/aprendido deve ser delimitado de acordo com o 

curso/área. Pautar a seleção deste vocabulário específico deve ser prioridade no 

planejamento do professor de língua inglesa na educação de jovens e adultos. 

Sendo assim, uma análise lógica e acordada com os professores das demais 

disciplinas deve ser planejada para que o professor de inglês instrumental trabalhe 

em sala de aula de acordo com a vivência do curso que o educando estuda, pois 
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inserindo línguas estrangeiras em uma grande área - Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias – vemos que a língua não deve ser reconhecida apenas como um 

sistema simplesmente, mas como elemento essencial para a com o mundo do 

trabalho (BRASIL, 1999). Por isto, o professor deve utilizar-se-á de técnicas para a 

elaboração das atividades de inglês instrumental, fazendo com que seu educando 

estude utilizando material didático real e pautado no dia-a-dia e que estas sejam de 

acordo com as necessidades das outras matérias também, ou seja, promover a 

interdisciplinaridade.  

Como objetivo, queremos propor e comprovar a eficácia de uma abordagem do 

ensino instrumental da língua inglesa no processo de ensino e aprendizagem 

proposto por Paulo Freire, utilizando material didático elaborado para este propósito 

aliado às TIC.  

Para alcançar os objetivos específicos queremos apresentar e analisar o uso da 

abordagem instrumental da língua inglesa dentro do seu contexto de vocabulário 

ativo e passivo na Educação de Adultos e Jovens Adultos; relacionar as 

metodologias que são trabalhadas com o público Adulto e Jovem Adulto; identificar 

as metodologias e abordagens que trabalham com a abordagem instrumental da 

língua inglesa na Educação de Jovens e Adultos; qualificar a Abordagem 

Comunicativa (Communicative Approach) e a Abordagem Lexical (Lexical Approach) 

no Ensino Médio, no Ensino Técnico e na formação complementar (projetos e cursos 

de extensão) voltados para a Educação de Jovens e Adultos; trabalhar em sala de 

aula nas turmas integrado médio técnico (ensino médio regular) e concomitante 

técnico (curso apenas técnico) um Manual Didático criado especificamente para a 

construção do conhecimento em língua inglesa necessário a ser aplicado no mundo 

do trabalho juntamente às TIC para a aceleração da aprendizagem e finalmente; 

comprovar a eficácia do ensino da língua inglesa centrado na apresentação do 

vocabulário reprodutivo e do vocabulário passivo na Educação de Adultos e Jovens 

Adultos, através da aplicação deste  Manual Didático criado com fins específicos de 

aprendizagem da língua inglesa voltada para o mundo do trabalho, relacionando as 

experiências exitosas alcançadas. 
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1.1 METODOLOGIA: ENSINO EFICIENTE PARA JOVENS E ADULTOS 

 

Podemos então inferir que abordar a língua inglesa de uma maneira eficiente e 

significativa totalmente voltada para a área acadêmica e para o trabalho seria um 

caminho a ser indicado. É o que chamamos de Inglês Instrumental. O educando 

aprende um vocabulário básico composto de 800 palavras (para um curso de 30 h/a) 

ou mais (dependendo da dedicação do educando ou o aumento da carga horária). 

Nesta tese queremos salientar como o Inglês Instrumental foi estruturado, e sua 

utilização significativa e real no dia-a-dia utilizando um ambiente informático, pois a 

utilização de materiais e textos autênticos torna-se cada vez mais essencial à 

medida que a linguagem se expande em diversas formas em todos os meios de 

comunicação. E, cabe ao professor criar um ambiente comunicativo que integre uma 

relação de interação entre o docente e o educando. 

Pesquisamos então a diferenciação entre vocabulário reprodutivo e vocabulário 

passivo e como e porque o educando aprende este vocabulário. Vemos também a 

diferenciação entre abordagem e metodologia, pois o professor de inglês 

instrumental para o ensino de Jovens e Adultos tem que ter bem clara esta 

concepção no momento da elaboração de atividades em sala de aula. 

Investigamos o significado de “saber” e de “conhecer” uma palavra. Saber uma 

palavra significaria apenas reconhecê-la quando a vemos, ou seria mais do que isso, 

como por exemplo, dispor dela para expressarmos nossos pensamentos? Bastaria o 

conhecimento receptivo (passivo), ou esse conhecimento teria que ser produtivo 

(ativo) como nos diz Paiva (2004). E bastaria reconhecer a palavra em sua forma 

escrita, ou teríamos que ter também a habilidade de reconhecê-la em sua forma 

oral? Seria isto “aprender vocabulário” ou não? Conhecer uma palavra significaria 

apenas tê-la estudado no livro X ou seria mais do que isso, como por exemplo, 

compreender seu uso em relação ao trabalho e ao uso cotidiano? Além disto, de 

acordo com as Orientações Curriculares Estaduais para o Ensino Médio (2005) nos 

diz que para realmente aprender um idioma precisamos compreender aspectos de 

sua cultura também, para aprender a respeitar as peculiaridades da língua estudada, 

de seu povo, seus costumes e hábitos. 
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E como acontece este conhecimento através do estudo voltado para a Educação de 

Jovens e Adultos? Analisamos o processo de apreensão do vocabulário e seu uso 

no dia-a-dia do mundo do trabalho. Além disto, analisamos como a Abordagem 

Comunicativa e a Abordagem Lexical tratam do estudo e uso do vocabulário, quais 

fatores influenciam a aprendizagem e traçamos uma breve descrição do surgimento 

do inglês instrumental a nível mundial e a nível nacional. Quem começou, por que 

razão, quando começou e a importância de se trabalhar com o Inglês Instrumental 

como uma abordagem e não como um produto. Mostramos as nomenclaturas 

utilizadas e delineamos em forma de imagem a diferença básica em relação a tempo 

de aprendizagem da língua inglesa usando a abordagem instrumental e as outras 

abordagens/metodologias. 

Na presente tese enfatizamos a importância do estudo das técnicas de aplicação do 

inglês instrumental e sugerimos a aplicação de um Manual Didático (Apêndice D) 

nas aulas iniciais criado baseado na  educação de Jovens e Adultos com o objetivo 

de ampliar o uso do vocabulário em língua inglesa para melhor compreensão textual. 

Em relação a este vocabulário a ser aprendido, um critério primário para a seleção 

deste, a ser usado em sala de aula deve ser feito pelo professor, baseando-se nas 

necessidades de sua turma e as oportunidades que os educandos terão para usá-lo, 

e repeti-lo no mundo do trabalho. Este critério utilizado pelo professor deve ser 

baseado nas necessidades específicas, oportunidades e interesses de seus 

educandos. 

E por fim, apresentamos os resultados obtidos através da aplicação da abordagem 

instrumental da língua inglesa de acordo com o processo de ensino e aprendizagem 

baseado em Paulo Freire, pois para ele a educação não tem o fim último de 

transformar o mundo, ela transforma as pessoas e são estas que transformam o 

mundo (FREIRE, 1966, 1997). Esta abordagem instrumental foi utilizada em grupos 

de educandos nos cursos técnicos integrados ao ensino médio nos cursos técnicos 

concomitantes e cursos de extensão, entre os anos de 2013 a 2015. 

A metodologia utilizada nesta pesquisa foi a investigação-ação, também nomeada 

de pesquisa-ação, pois pensamos que pesquisa e ação tem como orientação o 

interesse por responder às solicitações e trabalhar com a ideia de intervenção na 
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realidade, pois a ação educativa só se justifica com o envolvimento de todos, 

educando, educador e demais pessoas envolvidas no processo educativo.  

A investigação-ação estimula a participação das pessoas envolvidas no processo e 

considera estes participantes não só como professores e educandos, mas como 

aqueles que contribuem para o processo investigativo, buscando superar a 

separação entre o conhecimento e a ação, buscando também realizar a prática, pois 

pesquisa e ação podem caminhar juntas, e a concepção de investigação deve ter a 

dimensão de se pensar na prática e na emancipação dos sujeitos (FREIRE, 1982, 

1983). 

A pesquisa deve ensinar a todos, como pontua Freire (1983, p. 36): 

Fazendo pesquisa, educo e estou me educando com os grupos populares. 
Voltando à área para pôr em prática os resultados da pesquisa não estou 
somente educando ou sendo educado: estou pesquisando outra vez. No 
sentido aqui descrito pesquisar e educar se identifica em um permanente e 
dinâmico movimento. 

Quanto ao tratamento geral dos dados, o estudo teve uma natureza descritiva, uma 

vez que fizemos a análise descritiva destes. Já quanto à forma de coleta de dados, 

podemos classificá-la como uma pesquisa-ação colaborativa com abordagem quali-

quantitativa. 

Gil (2008) tem como premissa que as pesquisas descritivas caracterizam-se 

frequentemente como estudos que, através das respostas obtidas, os problemas 

podem ser resolvidos e as práticas podem ser melhoradas através de descrição e 

análise de observações objetivas e diretas. Nesta pesquisa, as técnicas utilizadas 

para a obtenção de informações foram bastante diversas, destacando-se os 

questionários, as avaliações, as observações e a construção de um dicionário 

técnico como produto. Volpato (2010, p. 142) nos diz que a pesquisa descritiva 

“apresenta o retrato daquilo que se quer descrever”. 

Para Chizzotti (2003) a pesquisa qualitativa se encaixa no perfil deste estudo, pois 

compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que descrevem e 

decodificam os diversos componentes de um sistema complexo de significados. A 

pequisa qualitativa também mostra como a relação entre o sujeito e o mundo real é 

dinâmica e cria um vínculo inseparável entre o mundo real, preocupando-se com os 
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indivíduos e seu ambiente em todas as suas complexidades. Este novo modelo 

alternativo de pesquisa quali-quantitativa ou quanti-qualitativa é defendido por Demo 

(1995) e Gomes e Araújo (2004), pois enfatizam que ambas são da mesma 

importância metodológica. Volpato (2010, p. 45) pondera que a ciência qualitativa 

“valoriza a análise do indivíduo, considerando inclusive um envolvimento mais íntimo 

do cientista com o sujeito do estudo”.  

O estudo foi descritivo e avaliativo e, por este ter caráter qualitativo-quantitativo, 

“buscou conhecer facetas da natureza a partir do exame de parte dela” (VOLPATO, 

2010, p. 46). Para Volpato (2010, p. 46) “não se pode dizer que temos duas ciências 

(quantitativa e qualitativa), mas sim duas abordagens, ou dois métodos, que são 

alternativas complementares para a construção do conhecimento empírico”. 

Por isto os dados retirados foram baseados em projetos desenvolvidos em sala de 

aula vivenciando a prática da língua inglesa para utilização no mundo do trabalho, 

como também baseamo-nos em projetos de extensão voltados à comunidade. O tipo 

de amostra utilizada foi não probabilística, pois usamos critérios intencionais.  

Como enfatizamos acima, na construção dos dados utilizamos uma abordagem da 

pesquisa-ação colaborativa, o que permitiu a coleta dos dados para a pesquisa, ao 

mesmo tempo em que o pesquisador colaborador aplicou um Manual Didático e 

outras atividades e experimentos a serem analisados na investigação, observando 

assim as mudanças no perfil dos participantes. Neste estudo, o papel da 

pesquisadora foi além de ser professora. Às vezes foi aluna também, pois ninguém é 

dono de todo o conhecimento. Estas situações aconteceram principalmente em 

relação ao uso da tecnologia envolvendo o trabalho com as redes sociais e a 

construção de um dicionário técnico como produto tecnológico. Os fatores que 

deram suporte à pesquisa colaborativa que realizamos neste estudo foram o 

interesse mútuo entre alunos, professora pesquisadora e apoio da direção da 

escola.   

A construção dos dados realizou-se através da aplicação de atividades ESP – Inglês 

para Fins Específicos (English for Specific Purpose) usamos um Manual Didático 

idealizado para apropriação a grupos específicos em uma totalidade de 30 horas 

aulas para cada grupo iniciando com um questionário fechado (Questionário I) sobre 
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a vivência dos alunos em relação á língua inglesa e depois da aplicação do Manual 

Didático, a aplicação de um segundo questionário aberto (Questionário II) baseado 

no filtro afetivo (KRASHEN, 1988). Este segundo questionário seguiu roteiro semi-

estruturado procurando oferecer aos inquiridos uma abordagem livre sobre a 

aprendizagem, a fim de contribuir na percepção de suas angústias e/ou satisfação e 

aspirações. A construção dos dados foi documentada exclusivamente em contexto 

escolar, entre agosto de 2012 a dezembro de 2015, através dos diários de classe do 

IFES Campus São Mateus, do uso de um aplicativo de aprendizagem de língua 

DUOLINGO (para as turmas concomitantes do semestre de 2015.2) e dos projetos 

de extensão desenvolvidos. 

O instrumento da pesquisa foi Quase experimental com Amostragem Intencional e 

teve como propósito o delineamento com a aplicação do Manual Didático. Além 

deste, utilizamos o ambiente informático, através da plataforma Moodle, do 

DUOLINGO e de projetos cooperativos baseados na b-Learning e na m-Learning 

com o intuito de facilitar a aprendizagem do educando, pois a partir do momento que 

ele apropria-se da aprendizagem e vê sentido nesta, o céu é o limite!  

 

1.2 ENQUADRAMENTO TEÓRICO  

 

Durante o trabalho bibliográfico levantado, a pesquisa é centrada em autores como 

Saussure, Chomsky, Krashen, Lewis, Nunan, Crystal, Vygotsky, Hutchinson e 

Waters, Smith, Howat, Lévy, Barbier, Bogdan, Gil, Harmer, Marope e Chakroun 

como também autores portugueses, como Canário, Loureiro, Escola e espanhóis 

como Osório, não deixando de citar os estudos de autores brasileiros como Paulo 

Freire, Vera Lúcia de Menezes e Paiva, Vilson Leffa, Guidelli, Moraes, Oliveira, 

Chaves, Haddad, dentre outros. 

Devemos constantemente desafiar nossos educandos de modo a estimular sua 

curiosidade natural, oferecendo uma variedade de atividades que os encorajem a 

aprender, crescer e amadurecer.  Podemos através desta análise, concluir então que 

o ensino da língua inglesa na educação de adultos deve objetivar a comunicação 
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real, significativa, pois, dessa forma, os diferentes elementos que a compõem 

estarão presentes, dando amplitude e sentido a essa aprendizagem. 

O processo de educação de jovens e adultos tem de ter uma clara intenção de 

produzir aprendizagem, não importando qual seja seu conteúdo, nível e método. Ele 

tem de ter a intenção de transmitir conteúdos que podem ir dos níveis mais básicos 

dos processos de alfabetização até às qualificações universitárias e, em todos estes 

níveis, serem aplicadas diferentes metodologias. 

Através da educação de jovens e adultos o educando deve melhorar as suas 

competências técnicas e/ou profissionais como também, caso seja necessário, 

reorientá-las. A intenção última desta então podemos dizer que é fazer com que o 

adulto atenda as suas próprias necessidades e as da sociedade em que vive, pois 

ao alcançar o desenvolvimento pessoal, sua participação no desenvolvimento social, 

econômico e cultural consequentemente crescerá.  

Considerando que a preparação para o mundo do trabalho é condição ímpar para a 

inserção qualificada dos jovens e adultos, a língua inglesa é elo de ligação entre 

povos e empresas. Se assim o sabemos, salientamos a importância de se trabalhar 

com metodologias e abordagens ao público jovem e adulto na construção de uma 

aprendizagem efetiva para uso no trabalho e na vida do educando. 

Metodologias tradicionais de abordagem da língua inglesa não tem cumprido seu 

papel em sala de aula, fazendo com que o aluno sinta-se frustrado por não 

conseguir aprender eficazmente o idioma inglês. Estas, não conduzem o aprendiz a 

uma aprendizagem significativa, focada no mundo do trabalho.  

Por isto, apontamos a abordagem instrumental ensinada através do processo ensino 

e aprendizagem de Paulo Freire aliada ao filtro afetivo proposto por Stephen 

Krashen (1988), à Abordagem Lexical, à Abordagem Comunicativa e ao uso das TIC 

em sala de aula como o caminho a ser trilhado para que o educando finalmente 

alcance os objetivos esperados, empoderando-o em sua caminhada social, 

educacional, ambiental, política, religiosa, comunitária e familiar, empoderando para 

o mundo do trabalho e para as relações de intercâmbio cultural. 
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1.3 ESTRUTURA DA TESE 

 

Como tratado anteriormente, a tese está organizada em 8 capítulos. No primeiro 

capítulo introduzimos a temática bem como sua razão e a metodologia de aplicação. 

No segundo capítulo trabalhamos o conceito de educação de jovens e adultos, a 

importância da TVET a nível mundial para a educação de jovens e adultos e a 

necessidade de repensarmos esta construção para a formação destes no mundo 

globalizado em que estamos. No terceiro capítulo, traçamos a inegável contribuição 

do educador Paulo Freire para a implantação no Brasil de uma educação popular, 

tendo como foco principal o combate ao analfabetismo, expressão da pobreza, da 

miséria e do subdesenvolvimento brasileiro e a importância de deixarmos de ter uma 

educação extremamente tecnicista, voltando nossa atenção para uma educação 

técnica que desenvolva as competências e habilidades necessárias não só ao 

mundo do trabalho, mas a ser competente, ser cidadão, ser sustentável, ser 

politicamente correto. No quarto capítulo, teorizamos a importância do ensino da 

língua inglesa na educação de jovens e adultos através do estudo de vocabulário 

autêntico e voltado para o mundo do trabalho e estudo, apresentando teorias sobre 

o tema. No quinto capítulo, trabalhamos com a metodologia que utilizamos, pois foi 

esta que nos conduziu ao verdadeiro exercício da cidadania através da pesquisa-

ação, o que sei, transmito, o que não sei, aprendo. E assim continua o ciclo de um 

eterno ensino e uma eterna aprendizagem onde todos ganham, pois a ninguém 

pertence o conhecimento e a ninguém este pode ser negado. No sexto capítulo, 

apresentamos os Resultados e Discussão com as experiências exitosas envolvendo 

as TIC e a aprendizagem da língua inglesa, envolvendo ainda projetos em sala de 

aula, além da construção de um aplicativo/produto com palavras técnicas na área da 

mecânica (em inglês) de todas as peças de um veículo off-road. Ainda no sexto 

capítulo, apresentamos também as experiências exitosas alcançadas com mulheres, 

de acordo com o programa governamental Mulheres Mil e seu empoderamento 

através de cursos de qualificação. No sétimo capítulo, apresentamos as 

Considerações Finais desta pesquisa e no oitavo capítulo as Referências 

Bibliográficas. 
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2 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

O que leva um país a tentar crescer e elevar o nível de escolaridade de sua 

população? Muitos são os desafios a enfrentar. Elevar o nível geral de competências 

dos cidadãos é um desafio econômico de suma importância se este país realmente 

deseja desenvolver-se. Também temos como desafio a luta contra o analfabetismo 

funcional que é fator agravante para o desenvolvimento de uma nação.  

Melhorando a oferta de formação e educação de jovens e adultos, podemos 

contribuir para consolidar as competências linguísticas e culturais, assim como 

profissionais, dos cidadãos desfavorecidos no mercado do trabalho. Para isto é 

necessário que comunidades, empresas e autoridades políticas unam-se na tomada 

de decisões, na cooperação, na elaboração e na aplicação das políticas públicas 

para a formação de adultos e jovens e adultos.  As sociedades contemporâneas, 

chamadas ocidentais, vivem mudanças provocadas pelas constantes 

transformações tecnológicas, científicas, políticas, econômicas e sociais. Esta onda 

do conhecimento ofertada pela globalização que estamos atravessando traz para os 

cidadãos diversos riscos e perigos, mas também oportunidades inimagináveis. 

Portanto, se, sou competente no que sou qualificado a fazer, posso trabalhar para 

uma empresa que está do outro lado do mundo, mas sem sair de meu país, de 

minha comunidade, de minha casa. Como exemplo, temos a Índia que desenvolve 

sites e softwares para todos os cantos do planeta. 

A UNESCO (2004) enfatiza que: 

Uma vez que a educação é considerada a chave para estratégias eficazes 
de desenvolvimento, a educação e formação técnica e profissional (TVET) 
deve ser a chave-mestra para aliviar a pobreza, promover a paz, preservar o 
meio ambiente, melhorar a qualidade de vida para todos e ajudar a alcançar 
o desenvolvimento sustentável. 

Para o site Europa – Sínteses da legislação da EU (2013):  

Uma melhor educação e formação de adultos pode desempenhar um papel 
crucial na formação profissional e na inclusão social no mercado de 
trabalho. Além disso, a melhoria da educação e formação de adultos 
representa uma vantagem considerável no plano coletivo e no plano 
individual.   
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A educação de adultos faz parte da educação permanente? De acordo com Osório 

(2003) a educação permanente é relacionada com a educação de adultos por ser 

concebida como educação ao longo da vida, como aprendizagem contínua durante 

toda a vida, ou seja, educação contínua. Então podemos entendê-la como um 

conjunto de processos de aprendizagem que possibilite aos adultos o 

desenvolvimento de suas capacidades, o enriquecimento de seus conhecimentos, 

através de situações observadas e vivenviadas e, o aperfeiçoamento de suas 

competências técnicas ou profissionais. Podemos entender também que o 

desenvolvimento contínuo do adulto fará com que este seja capaz de configurar sua 

identidade e dar significado à sua vida. 

A educação de adultos pode assim ser definida como uma educação globalizada 

que faz integração entre vida não profissional e educação e vida profissional e 

educação, ela também tem que fornecer os meios para que o aprendiz atue na 

comunidade em que vive participando política e socialmente, ou seja, a educação de 

adulto faz parte sim da educação permanente, é um dos seus subsistemas 

(LOUREIRO, 2009), não deixando de enfatizar que esta pode ser pautada em 

contextos formais e não formais. 

Rui Canário (1999), em relação à educação e aprendizagem de jovens e adultos, 

enfatiza as necessidades dos adultos. Estes têm a necessidade de saber por que 

essa aprendizagem será útil e necessária, pois trazem consigo suas experiências e 

práticas, tendo plena consciência de que são responsáveis por seus atos e 

aprendem com eles. Além disto, estes estão dispostos a aprender, pois necessitam 

sustentar uma casa ou a si mesmos e tudo que fazem são atos, pensamentos e  

palavras para solucionar seus problemas do dia a dia. E, o mais importante, que 

difere a criança do adulto e do jovem adultos: eles têm motivação pessoal. 

O adulto aprende com a experiência cultural, social e econômica na sociedade em 

que vive (CANÁRIO, 1999) e, a educação deste adulto, tem de ser um instrumento 

de transformações sociais que o leve à conscientização, que o faça conhecer e 

entender sua realidade social e, por conhecê-las, se comprometer com a realidade 

e, por consequência, contribuir na solução dos problemas a partir do combate às 

causas que lhe dão origem, ou seja, este comprometimento com a realidade tem de 

libertá-lo (FREIRE, 1963, 1967, 1970, 1994). 
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Todo adulto é alfabetizado? De acordo com o conceito da UNESCO (1978), uma 

pessoa alfabetizada é aquela que consegue ler e escrever, compreendendo uma 

frase curta e simples acerca de sua vida cotidiana, enquanto uma pessoa 

considerada um alfabetizado funcional é capaz de participar em todas as atividades 

nas quais se exige a alfabetização para um funcionamento eficaz no seu grupo ou 

comunidade e que também possui a capacidade de continuar a leitura, a escrita e o 

cálculo para o seu desenvolvimento pessoal e da comunidade. 

Já Ferreiro (1989, p.23) nos diz que  "Ler não é decifrar, escrever não é copiar".   Há 

diferença entre saber ler e escrever, ser alfabetizado, e viver na condição ou estado 

de quem sabe ler e escrever, ser letrado. A pessoa que aprende a ler e a escrever, 

ou seja, a que se torna alfabetizada e que passa a fazer uso da leitura e da escrita e 

a envolver-se nas práticas sociais destas é considerada uma pessoa letrada7 em 

nossa sociedade. O conceito de alfabetização tornou-se insatisfatório. Para Soares 

(2000a:1) “Se uma criança sabe ler, mas não é capaz de ler um livro, uma revista, 

um jornal, se sabe escrever palavras e frases, mas não é capaz de escrever uma 

carta, é alfabetizada, mas não é letrada”. 

Osório (2003, p.170) ressalta que: 

Os níveis simples de escolarização não permitem representar por si 
mesmos, de forma adequada, as competências de uma população. Por isso, 
não é suficiente a análise dos dados acadêmicos. Tem que se saber como 
as pessoas de qualquer nível educativo colocam em ação as suas aptidões 
para resolver determinados problemas. 

Este conceito é diferente de uma pessoa que não sabe ler e escrever - é analfabeta 

- ou, sabendo ler e escrever, não faz uso da leitura e da escrita - é alfabetizada, mas 

não é letrada, não vive no estado ou condição de quem sabe ler e escrever e 

praticar a leitura e a escrita. Mas sendo uma pessoa letrada ou não, se a educação 

não for transformadora, não cumprir o papel para o qual foi criada, ela sozinha não 

pode transformar a sociedade e sem ela a sociedade também não muda (FREIRE, 

1963, 1967, 1979).  

 

                                                           
7
 Nos anos 70 a UNESCO recomendou o uso da terminologia analfabetismo funcional, mas o Brasil só passou a 

usar o termo a partir de 1990. E, analfabetismo funcional refere-se a saber ler e escrever mas sem saber fazer 
uso da leitura e escrita. Temos então o uso do conceito “letramento” em lugar de “alfabetização”.   
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Freire (2002, p. 58) enfatiza que: 

Para ser um ato de conhecimento o processo de alfabetização de adultos 
demanda, entre educadores e educandos, uma relação de autêntico 
diálogo. Aquela em que os sujeitos do ato de conhecer (educador-
educando; educando-educador) se encontram mediatizados pelo objeto a 
ser conhecido. Nesta perspectiva, portanto, os alfabetizandos assumem, 
desde o começo mesmo da ação, o papel de sujeitos criadores. Aprender a 
ler e escrever já não é pois memorizar sílabas, palavras ou frases, mas 
refletir criticamente sobre o próprio processo de ler e escrever e sobre o 
profundo significado da linguagem. 

Observamos então que não é tão fácil assim reduzir este conceito à falta de 

capacidade de ler e escrever. Para Osório (2003, pags. 163 e 164) podemos 

analisar da seguinte forma: 

 Analfabetismo como “não escolarização” ou subescolarização; 

 Iletrismo = pouca ou insuficiente competência para a leitura; 

 Analfabetismo funcional = utilização não operativa da escrita em situações 

práticas da vida; 

 Analfabetismo residual: deficiência, desvantagem-inadaptação; 

 Analfabetismo = características de algumas minorias (culturais e nacionais ou 

imigrantes); 

 Analfabetismo – subqualificação no contexto laboral; 

 Analfabetismo = vertente cultural da pobreza e; 

 Analfabetismo secundário: efeito generalizado da cultura de massas sobre “as 

maiorias silenciosas”. 

O amplo espectro de significados do conceito de analfabetismo nos leva então a 

repensar seus diferentes aspectos e que, para cada um, temos que pensar em 

práticas pedagógicas diferenciadas que respeitem as características inerentes de 

cada um para que o aprendiz possa fazer uso desta aprendizagem de acordo com 

suas reais necessidades. 

Mezirow apud Osório (2003, p.135) entende a educação de adultos como: 

O processo de fomentar o esforço para ampliar a própria capacidade de 
explicitar, elaborar e atuar sobre alguns aspectos do nosso compromisso 
com o mundo, baseando-se no fato de que a teoria da educação de adultos 
deve reconhecer a importância fundamental do diálogo.  
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Ainda para Mezirow apud Osório (2003, p.137): 

A aprendizagem das pessoas adultas tem a função de dar significado à 
experiência que está simbolicamente constituída, e deve estar dirigida para 
a emancipação social e individual. Ela tem como objetivo ajudar as pessoas 
adultas a serem mais autônomas, aprendendo a negociar com os outros os 
próprios valores, significados e propósitos ao invés de atuarem 
acriticamente. Esta aprendizagem significativa deve buscar a emancipação 
tanto individual quanto coletiva dos sujeitos adultos. 

Por que produziu então esta dimensão permanente da educação de adultos? Como 

respostas a este questionamento, podemos dizer que foi causado pelo aumento e 

constantes modificações dos conhecimentos científicos e das técnicas profissionais; 

o aumento da esperança de vida humana e à extensão do tempo livre que o 

aprendiz pode dispor para aprender mais. 

Canário (1999) em suas diversas obras define a Educação de Adultos em quatro 

subconjuntos de práticas educativas: 

 A formação profissional contínua orientada para a qualificação e 

requalificação da mão-de-obra; 

 A alfabetização e o ensino recorrente que correspondem à organização de 

ofertas educativas de segunda oportunidade; 

 O desenvolvimento local, que designa práticas de articulação local entre a 

educação de adultos e o desenvolvimento local e; 

 A animação sóciocultural que entende que não é só na escola que o adulto 

aprende, mas também no envolvimento e convívio social. 

Diante deste contexto de transformações, exige-se que jovens e adultos adquiram 

novos conhecimentos, capacidades e competências para melhorar a sua 

produtividade no mundo do trabalho bem como seu enriquecimento pessoal, a 

participação em sua comunidade e na vida política de seu país e no mundo. O 

domínio de uma segunda língua é um meio que ajudará certamente nessa 

exigência. 

A educação de jovens e adultos tem de ser mais do que uma educação 

compensatória. Tem de ser articulada com a educação básica e continuada, como 

direito de todos. Instituir e constituir práticas para a educação de jovens e adultos é 
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essencial para assegurar as devidas condições para que os saberes práticos e 

teóricos possam ser organizados para uma melhor formação do educando, com o 

objetivo de promover o verdadeiro aperfeiçoamento profissional. 

Podemos também incluir neste processo, além da qualificação profissional, o 

desenvolvimento comunitário, a formação política e um número sem fim de questões 

culturais pautadas em outros espaços que não o escolar. 

Como formador de cidadãos e indivíduos participantes da sociedade, cabe, ao 

educador, não somente o papel de transmitir informações específicas do conteúdo 

da sua disciplina, mas, também, da contextualização, da educação desses jovens 

que estão se preparando para o ingresso nas atividades corriqueiras da vida 

profissional. 

O que observamos é que, apesar de já estarmos no século XXI, globalizados e 

informatizados, com acesso à telefonia móvel, no Brasil, com mais de 250,8 milhões 

de linhas ativas a abordagem escolar continua sendo a de repetição (ANATEL, 

2012). A utilização de equipamentos como data-show, quadro virtual ou qualquer 

outro aparato, não constitui inovação. O sistema sufoca, sem criar, na maioria dos 

educandos, o gosto pelo conhecimento. Acomodam-se, fazendo do Google o seu 

“oráculo”, e aceitam o primeiro resultado encontrado. 

Por isto, a escola precisa partir de onde o educando está, das suas preocupações, 

necessidades, curiosidades e construir um currículo que dialogue continuamente 

com a vida, com o cotidiano. Uma escola centrada efetivamente no educando e não 

no conteúdo, que desperte curiosidade, interesse. A escola precisa também de bons 

gestores e educadores, bem remunerados, formados em conhecimentos teóricos, 

em novas metodologias e no uso das tecnologias de comunicação mais modernas. 

Educadores que organizem mais atividades significativas do que aulas expositivas, 

que sejam efetivamente mais mediadores que informadores.  

A escola precisa transformar-se num atrativo para os jovens e adultos; precisa 

tranformar-se em um local gerador de conhecimentos que mostre aos educandos um 

futuro repleto de oportunidades. Nesse contexto percebe-se a necessidade da 

implementação de um projeto da língua inglesa como segunda língua, para a 
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inserção dos jovens e jovens adultos no mercado internacional de trabalho e no 

meio acadêmico.    

No pensamento de Canário (1999) como o fenômeno da globalização atinge a 

Educação, isto faz com que haja um intenso intercâmbio entre os países permitindo 

que troquem produtos, serviços e culturas, mas também que compartilhem 

problemas e crises, como a do ensino, presente em vários países. 

E, como acontece este fenômeno? Por quê? Por que este fenômeno acontece 

independente do sistema político, da nacionalidade e da localização geográfica? Por 

que temos pessoas que, apesar de viverem em países desenvolvidos agem e 

pensam como pessoas que a nada tiveram acesso sendo que sim, tiveram acesso à 

educação, à saúde, à liberdade; por que ainda existem analfabetos e analfabetos 

funcionais em países desenvolvidos e em desenvolvimento se os governos estão 

sempre à procura de soluções para estes problemas? Por que existe tão grande 

quantidade de jovens adultos que se recusam a aprender, se recusam a expandir 

seus horizontes, a procurar novos caminhos, a ter novas ambições. Perguntas que 

como educadores tentamos responder através de longos e extenuantes estudos 

acerca do problema. E mais uma dúvida: como promover uma educação libertadora? 

Tomamos emprestadas as palavras de Freire (1970), renomado educador e filósofo 

brasileiro, e concordamos com este quando diz que o mundo pode ser lido e 

transformado por todos nós, professores do século XXI e educandos de todos os 

séculos, pois todos somos parte do processo de mudança e devemos fazer da 

educação uma chama transformadora que nos faça refletir e aprender a viver 

criticamente, transformando o mundo ao nosso redor em uma realidade democrática 

e igual para todos, seja em direitos, seja em deveres. 

Canário (2013), em entrevista à revista online ESCOLA ABRIL diz: 

Independentemente das condições econômicas e sociais, a ineficiência da 
escola é geral no mundo todo e se traduz pelos altos níveis de 
analfabetismo funcional, pela proletarização do trabalho dos professores e 
pelo descaso crescente dos educandos em relação aos estudos e dos 
docentes quanto ao ensino.  

Não é preciso ir longe para constatar esta verdade, pois alguns poetas de São 

Mateus, uma pequena cidade no norte do estado do Espírito Santo, no Brasil, 
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também chegaram a esta constatação. Eliezer Nardoto8, poeta, jornalista e escritor 

mateense sempre enfatiza em suas palestras que, “os séculos passam em frente à 

praça principal de todas as cidades, sejam grandes ou pequenas; vemos pessoas 

que em seu modo de agir e de vestir nos remetem aos diferentes séculos, só que 

estando vivendo em pleno século XXI”. Após dias e dias em meditação em frente ao 

Banco do Brasil na cidade de São Mateus, estado do Espírito Santo, Brasil; após 

dias e dias em frente à praça principal das principais cidades mundiais como Roma, 

Nova York, Paris, Amsterdã, Buenos Aires e Lisboa, ele chegou a esta conclusão, 

pois o que faz o homem progredir em sua luta constante pelo pão de cada dia, seu, 

de sua família, de sua comunidade, de seu país, não é necessariamente o fato de 

viver em uma comunidade que o encaminhe a esta busca, mas à junção de fatores 

sociais, econômicos, culturais e políticos aliados a seus sonhos e ambições.  

Estamos vivendo um momento dominado pelo conhecimento e avanço tecnológico, 

implicando uma permanente reestruturação da identidade pessoal, profissional e/ou 

social dos indivíduos. Estamos vivendo um momento em que a imprevisibilidade do 

mundo do trabalho é uma realidade que faz parte do cenário político e econômico da 

maioria dos países, por isto, importa compreender que o investimento no campo da 

educação é primordial para a capacitação da classe trabalhadora. 

Sem investimento apropriado para a classe trabalhadora, esta estará fadada a cada 

dia mais estar incapacitada para o mundo do trabalho que muda na velocidade de 

um touch na tela, seja do celular, seja do Ipad, seja do ultrabook, do notebook, etc e 

outros É então papel da escola ser esta ponte entre homem-sonho-necessidades. 

Após anos e anos de descaso tanto por parte do governo quanto por parte da 

população, no Brasil, os níveis de escolarização e qualificação profissional foram e 

continuam sendo frequentemente baixos, acarretando exclusão social e 

desvalorização daquilo que são as aprendizagens adquiridas ao longo da vida nos 

contextos não formais e informais. 

                                                           
8
 Eliezer Nardoto é um historiador mateense, autor de várias obras e apaixonado por todas as questões 

históricas e culturais que envolvem a cidade de São Mateus, Espírito Santo, Brasil. Amante da rica cultura 
popular de São Mateus (ES) ocupa lugar de destaque no mundo cultural da cidade. É curador de seus três 
museus e ardoroso defensor do município, cujo passado é carregado de tradições. Algumas de suas obras: 
“Contos de Minha Cidade”, “In Nomine Domine” e “História de São Mateus”. 
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As baixas qualificações escolares e as baixas qualificações profissionais da 

população adulta brasileira constituíram-se como um desafio para o aumento do 

espectro de resposta educativa através dos diversos programas que o governo 

brasileiro vem tentando implantar. Programas estes que ainda estão aquém das 

reais necessidades do mundo do trabalho não só a nível brasileiro, mas a nível 

mundial. 

Isto nos leva a constatar que a subcertificação existente no Brasil como também a 

acentuada desvalorização da escola levaram à criação de uma rede diversificada de 

vias de ensino com o intuito de promover a participação e o envolvimento dos 

indivíduos no aumento de suas qualificações. Seja de caráter estadual, municipal, 

federal ou particular, são necessários mais cursos visando a certificação para o 

mundo do trabalho para que os jovens e os adultos cresçam e aprimorem suas 

habilidades e competências para o mundo do trabalho.  

A oferta de cursos continua crescente dia após dia. Oferta esta que parte de fontes 

fidedignas ou não. O Brasil tem enfrentado diversos problemas de ordem 

econômica, social e política, mas através de uma ação conjunta temos o 

envolvimento dos diversos setores da sociedade com o objetivo último de ampliar a 

oferta de cursos de capacitação para melhorar a empregabilidade da força de 

trabalho brasileira. Não nos cabe aqui julgar nesta tese o mérito de cursos e setores, 

mas sim se estes baseiam seu ensino em metodologias apropriadas para o ensino 

de jovens e adultos. 

Apesar de algumas das políticas recentes introduzidas pelo governo federal estarem 

reproduzindo gravemente a concepção assistencialista dessa modalidade educativa, 

pois ainda temos programas que tentam favorecer a educação de adultos, mas não 

com cunho assistencialista, ao ofertar aos educadores e educandos uma formação 

adequada, que considere as necessidades deste público. 

Em se tratando de educação de jovens e adultos, ainda temos no Brasil, a nível de 

governo federal e municipal, alguns programas de cunho assistencialista, cuja 

estrutura organizacional e forma de funcionamento não favorecem a promoção de 

forma continuada tanto a educação dos jovens e adultos quanto a formação de 

educadores para assumir a tarefa.  
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O fato de se considerar a educação como um bem público, portanto como direito 

social, se encontra na base das lutas não só pela universalização do ensino para a 

população infantil, como também na luta pelo direito social da população adulta e 

analfabeta à escolarização (FREIRE, 1963, 1979, 1989). 

A criação de constantes e diversos programas, ora por governos da direita e ora por 

governos da esquerda levam a constantes conflitos de continuidade destes 

programas. O fato é que, sendo programas de cunho assistencialista ou não, temos 

que lutar para que estes programas tenham um início, um meio e um fim, 

independente de questões políticas. 

Exemplificando, abaixo nas Figuras 1 e 2, temos as seguintes informações online a 

nível federal e municipal. 

Figura 1 – Ministério da Educação: Brasil Alfabetizado, página inicial 

 

      Fonte: Portal do Ministério da Educação, Brasil (2015) 
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Figura 2 – Ministério da Educação: O Exame Nacional para Certificação de Competências de 

Jovens e Adultos (ENCCEJA) 

 

     Fonte: Portal do Ministério da Educação, Brasil (2015). 

Sem dúvida, a perspectiva assistencialista da educação de jovens e adultos é um 

fator que prejudica a constituição do campo, vinculando as instituições de ensino 

com a promoção destes programas de educação de adultos.  

Outra representação deste pensamento em nossa sociedade é relacionada à 

perspectiva que concebe a Educação de Jovens e Adultos como uma ação de 

caráter voluntário, como se fosse uma missão, uma doação, uma obrigação daquele 

a quem a vida concedeu mais talentos e oportunidades com aquele que a vida 

concedeu menos talentos e oportunidades e, muitas das vezes, a vida não concedeu 

nenhum talento e nenhuma oportunidade. 

Estes tipos de representações, além de “desprofissionalizar” a formação de jovens e 

adultos e a própria ação educativa com eles desenvolvida, distancia a Educação de 

Jovens e Adultos da verdadeira razão para a qual foi criada.  
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Segundo Di Pierro (2001, p.66): 

Podemos constatar que são 70,7 milhões (66,2% dos brasileiros com 15 
anos ou mais) os que não completaram o ensino fundamental e que, 
segundo a Constituição, teriam direito ao ensino fundamental gratuito 
adequado à sua condição de jovens e adultos trabalhadores. 

Então, estes 70,7 milhões de brasileiros maiores de 14 anos que não completaram o 

Ensino Fundamental poderiam entrar na sala de aula sem o constrangimento de 

sentir-se num lugar inapropriado para sua idade. Estes dados chocam, mas 

infelizmente fazem parte do cotidiano brasileiro, principalmente nas regiões 

marcadas pela distância dos grandes centros. Temos que considerar a distância 

como algo grave, pois ao imaginar a imensidão do território brasileiro, podemos 

mensurar o quão difícil é colocar em pronto funcionamento os programas para 

jovens e adultos.  

A educação de jovens e adultos tem de ser mais do que uma educação 

compensatória. Tem de ser uma articulação entre a educação básica e a educação 

continuada, e esta educação continuada, constituir-se como direito de todos. Instituir 

e constituir práticas para a educação de jovens e adultos é essencial para assegurar 

as devidas condições para que os saberes práticos e teóricos possam ser 

organizados para uma melhor formação tanto do educador quanto do educando, 

com o objetivo de promover o verdadeiro aperfeiçoamento profissional. 

Podemos assim incluir neste processo, além da qualificação profissional, o 

desenvolvimento comunitário, a formação política e um número sem fim de questões 

culturais pautadas em outros espaços que não o escolar, pois a aprendizagem deve 

ser entendida em seu sentido pleno: interligar processos formais e não formais de 

aprendizagem a fim de promover uma real aprendizagem para o mundo do trabalho. 

 

2.1 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL 

 

Com suas potencialidades e fragilidades, a educação de adultos tem uma história 

feita de muitas histórias, no Brasil, na América Latina e nos demais continentes e, 
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cada uma com suas peculiaridades, nas quais o esforço por construir uma 

identidade própria é uma constante. 

A partir de 1947 tivemos no Brasil, as primeiras políticas públicas nacionais 

destinadas à instrução dos jovens e adultos. Esta aconteceu a partir do 

estruturamento do Serviço de Educação de Adultos do Ministério da Educação e 

teve início a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA). Em 1952 

tivemos a Campanha Nacional de Educação Rural, em 1952, e a Campanha 

Nacional de Erradicação do Analfabetismo, em 1958. 

A realidade é que, apesar da implantação, críticas contumazes lhes eram dirigidas 

devido ao caráter superficial do aprendizado que se efetivava num curto período de 

tempo e a inadequação dos programas, modelos e materiais pedagógicos, que não 

consideravam as especificidades do adulto e a diversidade regional (GALVÃO e 

SOARES, 2004). 

Durante a ditadura militar (décadas de 60 e 70, até meado de 80) a educação de 

jovens e adultos, promovida pelo governo, promovia a manutenção da coesão social 

e a legitimação do regime autoritário. A visão que se passava aos brasileiros e a do 

mito de uma sociedade democrática em um regime de exceção (DI PIERRO, 2001).  

Em 1971 a escolarização de jovens e adultos ganhou a feição de ensino supletivo. 

Nes ano também foi criado o Mobral - Movimento Brasileiro de Alfabetização que foi 

extinto em 1985 e substituído pela Fundação Educar9.  

Essa política teve curta duração, pois em 1990 o governo Collor extinguiu a 

Fundação Educar, não criando nenhuma outra que assumisse suas funções. Tem-

se, a partir de então, a ausência do Governo federal como articulador nacional e 

indutor de uma política de alfabetização de jovens e adultos no Brasil (SOARES, 

2003). 

                                                           
9
 O MOBRAL surgiu durante o período militar com a finalidade única de desenvolver açõe de alfabetização. 

Logo após a queda do regime militar este foi substituído pela Fundação EDUCAR que por sua vez foi extinta em 
1990 pelo governo Collor. A Fundação Educar exercia a supervisão e o acompanhamento junto às instituições e 
secretarias que recebiam os recursos transferidos para execução de seus programas. 
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Ainda no período militar, um movimento de rearticulação da sociedade civil e de 

resistência ao regime militar, organizou-se fora do controle governamental. 

Comunidades eclesiais de base, associações de moradores, organizações de 

trabalhadores urbanos e rurais, entre outros. Estes movimentos, orientados por 

valores como justiça e eqüidade, e com o sonho de reconstruir a democracia 

preocupavam-se com ações educativas voltadas para jovens e adultos. Esta 

corrente, conhecida como educação popular, filiada às concepções freireanas foi 

uma grande impulsionadora da democracia (HADDAD e DI PIERRO, 2000). 

Nas décadas de 70 e 80 a ideia de educação de jovens e adultos como prática 

política para que estes engajem como grupos populares na luta política para 

transformação das estruturas sociais produtoras da desigualdade ganhou força. Isto 

aconteceu através do reconhecimento dos jovens e adultos como membros das 

classes populares, excluídos não só do sistema escolar regular, mas de outros 

módulos de educação (GALVÃO e SOARES, 2004). 

Houve então a interação não apenas a partir das teorias sociológicas sobre o papel 

da educação na reprodução, ou na superação das desigualdades sociais, mas 

também de experiências diversas, entre as quais se incluíam não só a alfabetização 

e o Ensino Fundamental, mas também iniciativas de educação popular realizadas 

em parceria com movimentos populares, grupos comunitários, igrejas e sindicatos. 

Temos aqui a importância da educação libertadora, da educação para a vida, que 

Freire (1963, p. 27) usou nos primórdios da década de 60, ao utilizar as palavras 

“Casa, Tijolo e Trabalho” para a alfabetização de 300 adultos. Estas não são mais 

meras palavras do cotidiano da maioria dos brasileiros, mas cada uma delas é uma 

palavra base que contém a força transformadora do verdadeiro aprendizado 

semântico envolto nestas. Nessa tradição da educação popular, deu-se especial 

atenção à transformação de valores e atitudes dos aprendizes e à tomada de 

posturas críticas e participativas diante da realidade social do país e do mundo.  

Vemos então a tomada de um enfoque às necessidades de aprendizagem dos 

jovens e adultos, principalmente aquelas relacionadas à sua inserção no mundo do 

trabalho, para o exercício da cidadania, para a promoção da qualidade de vida e do 

convívio na comunidade e na família, ou seja, os saberes necessários para a 
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educação do futuro (MORIN, 2007). A educação de jovens e adultos obriga os 

educadores a focalizar sua ação pedagógica no presente, enfrentando de forma 

mais radical a problemática envolvida na combinação entre formação geral e 

profissional, entre teoria e prática, universalismo e contextualização. 

É necessário considerar mais um aspecto fundamental para a formação de 

educadores capazes de promover uma educação de jovens e adultos, mais eficaz e 

acessível ao público que a ela tem direito: trata-se da necessidade de desenvolver 

competências para atuar com novas formas de organização do espaço-tempo 

escolar, buscando alternativas ao ensino tradicional baseado exclusivamente na 

exposição de conteúdos por parte do professor e avaliação somativa do educando 

(MANFREDI, 1998). 

Os professores de jovens e adultos devem estar aptos a repensar a organização 

disciplinar e de séries. Os jovens e adultos merecem experimentar novos meios de 

aprendizagem e progressão nos estudos, que não aqueles que provavelmente os 

impediram de levar a termo sua escolarização anteriormente. A educação deve ser 

libertadora tendo como proposta a busca pela igualdade apostando numa educação 

que tem como pressuposto o diálogo, em que todos têm direitos e deveres a 

cumprir, a voz de todos deve ser ouvida, a educação deve ser mútua (FREIRE, 

1996).  

Além disso, vemos que, em diversos estudos sobre a educação de jovens e adultos, 

as aprendizagens mais valorizadas pelos educandos que concluem seus estudos 

encontram-se no terreno das atitudes. Sabendo que os conteúdos atitudinais 

dependem de experiências sociais carregadas de afetividade (KRASHEN, 1988) é 

inevitável ponderar também os limites de propostas de ensino que não promovem 

interações sociais (SARABÍA, 1992). 

Criar novas formas de promover aprendizagens fora dos limites da organização 

escolar tradicional é, portanto, uma tarefa que impõe antes de mais nada um enorme 

desafio para os educadores. Romper o modelo de instrução tradicional implica um 

alto grau de competência pedagógica, pois para isso o professor precisará decidir, 

em cada situação, quais formas de agrupamento, sequenciação, meios didáticos e 

interações propiciarão o maior progresso possível dos educandos, considerando a 
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diversidade (GUIDELLI, 1996) que inevitavelmente caracteriza o público da 

educação de jovens e adultos. 

Perrenoud (1999), em sua Pedagogia diferenciada, nos diz que os mecanismos 

sociais que geram desigualdades e exclusão são complexos e difíceis de 

transformar, pois a promoção de uma distribuição mais igualitária do conhecimento 

por meio da educação é uma tarefa desafiadora tanto para os educadores como 

para os pesquisadores e teóricos. E, no processo de democratização da educação é 

preciso que educandos, professores, acadêmicos e representantes da sociedade 

possam opinar e compartilhar conhecimentos (FREIRE, 1967, 1970, 1979, 1983) em 

busca da verdadeira construção para a formação de jovens e adultos.  

Vivemos num contexto marcado por profundas e rápidas mudanças sociais, culturais 

e econômicas, por isto temos que reconhecer o papel primordial da iniciativa de 

todos na promoção da educação de jovens e adultos que respondam as suas 

verdadeiras necessidades educativas. 

Como o filósofo grego Sócrates disse: “só sei que nada sei”, ele chegou à conclusão 

que a sabedoria ultrapassa nossos limites e não temos como percebê-la na sua 

totalidade. O verdadeiro sábio é aquele que se coloca na posição de eterno 

aprendiz.  

É necessário que estejamos sempre a pensar e repensar esta construção para a 

formação de adultos, pois no mundo globalizado em que vivemos, aquele que detém 

o conhecimento tem a fórmula da sobrevivência no mundo corporativo. As 

habilidades para o século XXI, para este novo milênio que começou vão além do 

saber como mero depositório de conhecimento. 

É o saber comunitário, é o saber ambiental, é o saber cooperativo, é o saber 

globalizado, formando cidadãos do mundo, pois o saber compartilhado transcende 

idades, quem ensina e quem é ensinado. É troca e compartilhamento de saberes em 

todos os espaços, como vemos na Fotografia 1 a seguir; 
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Fotografia 1 - Aprendizagem de jovens: compartilhamento de saberes 

 

                Fonte: Dia Nacional do Livro no Campus São Mateus do Ifes, 2014. 
 
 
. 

2.2 ENSINO TÉCNICO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL: A TVET  E A EDUCAÇÃO 

DE JOVENS E ADULTOS  

Quando falamos em Educação de Jovens e Adultos, não podemos deixar de pensar 

no ensino técnico e profissional e da formação destes, pois este deve levar os 

alunos a adquirir competências, conhecimentos e atitudes necessárias para entrar 

no mundo do trabalho, portanto a nível mundial temos o Ensino Técnico e Formação 

Profissional (TVET10)  ou Technical and Vocational Education and Training. 

A TVET entende que as habilidades profissionais são vitais para a redução da 

pobreza, a recuperação econômica e o desenvolvimento sustentável. Para isto é 

necessário um maior e melhor olhar político para o ensino técnico e profissional 

como também para a formação complementar dos Jovens e Adultos, não só a nível 

de Brasil mas a nível mundial. 

A TVET compreende a aprendizagem formal, não-formal e informal para o mundo do 

trabalho. Há um esforço de várias nações que se reúnem em Congressos, 

Workshops, Seminários e diversos eventos e encontros para debater a TVET. Para a 

TVET, “os jovens, as mulheres e os homens devem aprender conhecimentos e 

habilidades do nível básico ao avançado em uma ampla gama de ambientes 

                                                           
10

 Na bibliografia consultada sobre o assunto TVET, às vezes referencia-se como o TVEYT e às vezes a TVET. 
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institucionais e de trabalho e em diversos contextos sócio-económicos” (EUROPEAN 

COMISSION, 2012, p.17). 

Neste sentido, a UNESCO lidera o debate global e alerta que devemos repensar a 

TVET a nível global para o desenvolvimento de sociedades mais equitativas e 

sustentáveis. Vários congressos foram feitos para isto, mas destaco o Terceiro 

Congresso Internacional sobre TVET em Xangai, de 14 a 16 de maio de 2012, com 

o tema: "Transformando FP: Construindo Competências para o Trabalho e Vida”. 

Neste congresso tivemos artigos de renomados autores como Salim Akoojee, 

Stephen Billett, Jeanne Gamble, Guillermo Hakim, Abrar Hassan, George Herd, 

Katayama Hiromichi, Claudia Jacinto, James Keevy, Kenneth King, Andre Kraak, 

Rupert Maclean, Robert Palmer, Margarita Pavlova, David Parkes, Pasi Sahlberg, 

Erwin Seyfried, Madhu Singh, Richard Sweet, Leon Tikly, Tony Watts, Christopher 

Winch e Constantin Zaman entre outros, que contribuíram com vários estudos de 

casos envolvendo a TVET em diversos países. 

Pensando em estratégias de como melhorar a qualidade das habilidades 

profissionais, a Comissão Européia lançou a comunicação “Rethinking Education: 

Investing in Skills for Better Socio- Economic Outcomes” (Repensando a Educação: 

Investindo em Habilidades para obter Melhores Resultados Sócio-Econômicos). Esta 

necessidade foi pautada a partir da análise do desenvolvimento de padrões 

mundiais de educação e formação profissional para melhorar a qualidade das 

habilidades profissionais que é uma parte estratégica da TVET.  

Mais do que qualificar populações de todo o mundo em larga escala, a TVET tem 

por fim instrumentalizar a juventude com habilidades imediatas para o trabalho, bem 

como por seu potencial para lidar com o desafio global duplo da empregabilidade e 

do desemprego entre os jovens(  MAROPE, CHAKROUN e HOLMES, 2015). Sendo 

assim, o uso da língua inglesa como habilidade a mais no mercado e no mundo do 

trabalho, também tem por meta qualificar e instrumentalizar os jovens e adultos  com 

habilidades imediatas para o trabalho para que estes possam lidar com o desafio 

global duplo da empregabilidade e do desempreg (principalmente entre os jovens).  

De acordo com o estudo feito em 2013 sobre literatura relativa à TVET, editado na 

revista online Campbell Systematic Reviews (p. 13) e, liderados por Janice Tripney 
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et all, os autores fazem uma avaliação sobre a intervenção da TVET no mundo  e a 

aplicação desta para jovens  e adultos: 

No século 21, tanto países desenvolvidos quanto em desenvolvimento são 
confrontados com as exigências de uma rápida mudança, neste mundo 
mais competitivo a nível mundial. Forças maiores estão impulsionando 
mudanças no mundo do trabalho, incluindo avanços na tecnologia de 
informação e comunicação (TIC), a introdução de novos processos de 
fabricação, o aumento da integração econômica entre países, e o aumento 
da concorrência devido à liberalização do comércio, mas o impacto da 
globalização econômica, no entanto, tem sido desigual.11 

Nesse contexto de transformações, é exigido dos jovens e adultos que estes 

adquiram novos conhecimentos, capacidades e competências para melhorar a sua 

produtividade no mundo do trabalho bem como seu enriquecimento pessoal, 

participação em sua comunidade, participação na cultura e na vida política de seu 

país. 

Por esta razão, a Educação Profissional e Técnica (EPT) voltou à agenda dos 

governos e agências doadoras internacionalmente e é motivo de debates constantes 

sobre a importãncia desta. Destacamos os mais recentes ocorridos, o World 

Federation of Colleges and Polytechnics (WFCP) ou Federação Mundial de 

Faculdades e Escolas Técnicas12, que ocorreu em Xangai, de 24 a 26 de outubro de 

2014, onde diversas áreas temáticas relativas à TVET foram debatidas e o III 

Congresso Internacional sobre a Educação Profissional e Técnica “Transformando a 

TVET: Construindo habilidades para o trabalho e para a vida”, que aconteceu na 

República da China, de 14 a 16 de maio de 2012.  

Considerando as necessidades do mundo atual vemos que a melhor forma de 

oferecer a TVET é, por meio de uma educação geral de qualidade, no qual os alunos 

sejam passíveis de formação e adaptação ao local de trabalho. A TVET foi elevada à 

condição de prioridade máxima, sendo levada para o topo dos debates globais e das 

prioridades governamentais, devido a diversos fatores, econômicos, sociais, 

geopolíticos, ambientais, humanísticos, legais, entre outros. O que é interessante é 

que apesar de suas críticas e limitações, a TVET é valorizada de maneira diferente 

de lugar para lugar.  

                                                           
11

 Citação traduzida pela autora. 

12
 O próximo WFCP será realizado em Vitória, Espírito Santo no Brasil, de 23 a 25 de setembro de 2016. 
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A TVET tem um papel muito maior do que qualificar populações de todo o mundo em 

larga escala, vai muito além disto pois nasce da necessidade de instrumentalizar  a 

juventude com habilidades imediatas para o trabalho, facilitando a transição destes 

da escola para o emprego e também um fim maior, lidar com o  desafio global duplo 

da empregabilidade e do desemprego entre os jovens. 

A mudança no perfil de habilidades exigidas pelo mundo do trabalho, no setor formal 

causada pela revolução tecnológica e pela globalização fez com que os olhares se 

voltassem para a educação pós-básica, particularmente no que respeita aos 

trabalhadores com pouca ou nenhuma educação e habilidades. Uma proporção 

considerável de novos postos e frentes de trabalho se abriram a nível mundial, e 

estes, estão à procura de trabalhadores com habilidades trabalhadas e/ou 

adquyiridas para determinadas. E, o setor que é responsável pelo despertar e/ou 

aprimoramento destas habilidades e competências é o sistema de educação técnico-

profissional, que no Brasil é apresentado atualmente pelo Sistema S – SENAI, 

SENAC, SESC e outros. 

Embora não seja de hoje a preocupação e os investimentos com a educação 

técnico-profissional, ainda assim esta resposta é lenta às necessidades da demanda 

atual. Pesquisas sobre a TVET e estudos sobre a empregabilidade no mundo do 

trabalho nas empresas do setor formal indicam que estas necessitam de 

trabalhadores mais qualificados e que, a defasagem entre o que a educação de 

banca oferece e o que o mundo do trabalho realmente necessita é gritante. 

Precisamos de mais debates e ações práticas sobre a educação e a formação 

complementar para que estas necessidades e aspirações caminhem juntas. 

Então, podemos refletir: será que a educação formativa que temos hoje em nossa 

comunidade escolar para os jovens e adultos é o que realmente eles precisam no 

desenvolvimento destas competências para o mundo do trabalho e para a vida? 

Quais diálogos, mundo corporativo e mundo educacional deveriam manter para 

aproximar realidades tão diferentes? 

Observamos na figura a seguir a presença de conceitos chaves dentro da TVET. É 

preciso a partilha de conceitos-chaves para implementar um modelo em comum a 
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nível mundial, onde a globalização favorecerá os processos de intercâmbio de 

empregabilidade, e não o contrário, como acontece hoje. 

Podemos ver também que a flexibilidade aqui apresentada procura melhorar a 

empregabilidade e mobilidade dos trabalhadores através de um sistema em que as 

competências profissionais, exigidas pelo mundo do trabalho podem ser avaliadas e 

validadas em diferentes contextos (formal, não-formal e informal) e desenvolvidas 

com bases em padrões de qualidade. 

Na TVET, estes processos devem ser analisados em uma totalidade prática para 

que ocorra a transformação do conhecimento em saberes práticos que levem o 

educando a melhorar sua empregabilidade e sua cidadania como detalhado na 

Figura 3. 

Figura 3 – Educação Formal, Não-formal e Informal 

 

Nota: Elaborado pela autora. 
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2.3 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: JOSÉS E MARIAS DO COTIDIANO 

BRASILEIRO  

 

Nesse contexto de transformações, é exigido dos jovens e adultos que estes 

adquiram novos conhecimentos, capacidades e competências para melhorar a sua 

produtividade no mundo do trabalho bem como seu enriquecimento pessoal, 

participação em sua comunidade e na vida política de seu país. 

Para Canário (1999) na educação de jovens e adultos temos que analisar questões 

que são bem diferentes da educação de crianças, pois são realidades e 

necessidades completamente distintas: 

 Necessidade de saber: Os adultos têm a necessidade de saber por que essa 

aprendizagem será útil e necessária; 

 Conceito de si: os adultos têm consciência de que são responsáveis por suas 

decisões na vida;  

 Papel da experiência: os adultos aprendem com suas experiências; 

 Vontade de aprender: os adultos estão dispostos a iniciar um processo de 

aprendizagem desde que compreendam a sua utilidade para melhor enfrentar 

problemas reais da sua vida pessoal e profissional; 

 Orientação da aprendizagem: nos adultos, as aprendizagens são orientadas 

para a resolução de problemas e tarefas com que se confrontam no dia a dia 

e; 

 Motivação: estímulos externos como, por exemplo, a promoção profissional, é 

um dos principais fatores de motivação como tambéma satisfação 

profissional, autoestima, qualidade de vida, etc. 

Como formador de cidadãos indivíduos participantes da sociedade, cabe ao 

educador, não somente o papel de transmitir informações específicas do conteúdo 

da sua disciplina, mas, também, da contextualização, da educação desses jovens 

que estão se preparando para o ingresso nas atividades corriqueiras da vida 

profissional. 
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A escola precisa partir de onde está o aluno, de suas preocupações, necessidades, 

curiosidades e construir um currículo que dialogue continuamente com a vida, com o 

cotidiano. Uma escola centrada efetivamente no aluno e que repense o conteúdo 

adaptando-o a este novo milênio que chegou, permeado pela tecnologia. Aulas mais 

significativas que conteudistas. Educadores que sejam facilitadores do 

conhecimento, não donos da verdade. O ambiente escolar necessita ser ambiente 

propício ao desenvolvimento dos saberes e competências e representar para os 

educandos um futuro repleto de oportunidades. 

Assim, o mundo do trabalho exige que saiamos de um círculo de vícios que 

englobam falta de habilidades e competências para a vida e para o exercício pleno 

da cidadania, desemprego, baixos investimentos governamentais, pouca ou 

nenhuma inovação tecnológica científica e produtividade e crescimento baixos. O 

mundo exige que repensemos o nosso sistema educacional para oferecer aos 

nossos educandos a aprendizagem de altas habilidades para uma melhor 

empregabilidade onde poderemos aplicar conhecimento e inovação, e, por 

conseguinte, atrairmos fluxos de investimento e acelerarmos nossa produtividade, ou 

seja, partir do círculo vicioso para um círculo virtuoso e, para jovens e adultos que 

tiveram uma educação básica de baixa qualidade ou que não tiveram nenhum 

acesso à educação, a TVET continua a ser uma alternativa viável para a aquisição 

de habilidades para o trabalho e para a vida. 

Nesse contexto percebe-se a necessidade de implementação da língua inglesa 

como segunda língua, para a inserção dos jovens no mercado internacional de 

trabalho e no meio acadêmico. Precisamos que nossas, crianças, nossos jovens e 

nossos adultos sejam preparados para esta inserção, neste pensar globalizado onde 

uma pequena ação que deixo de desenvolver a minha volta pode me deixar fora 

deste novo milênio que chegou e que exige habilidades e competências além das 

cognitivas. Precisamos nos comunicar com o mundo. Claro, sem perder nossa 

identidade e raízes. Sem perder nossa cultura, hábitos e rotinas. Perder não! 

Adequá-los ao saber global. 

O processo de aprendizagem da língua inglesa é contínuo e gradativo. O aluno 

passa a ser um construtor do seu conhecimento, contextualizando saberes numa 

perspectiva sociointeracionista. Apesar disso, a presença do educador é 
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indispensável e imprescindível, pois, “além de facilitador, passa a ser também 

catalisador do processo de aprendizagem do educando.” (MORETTO, 2001, p.44). 

Portanto, para se seguir em frente com o conhecimento, faz-se necessário analisar, 

observar e verificar o grau de comprometimento do aluno com o objeto estudado. 

Faz-se necessário avaliar, não como um objeto de punição, mas de 

acompanhamento durante o processo de ensino, sendo importante e visando a 

formação integral do aluno. 

Both (2012, p.69) enfatiza que: 

A avaliação faz o aluno repensar a sua aprendizagem. A avaliação facilita a 
aprendizagem [...]. A avaliação possibilita ao aluno concluir que ela, em vez 
de causar medos, é um convite a ele para organizar o seu método de 
aprendizagem. [...] A avaliação dá a entender ao aluno que a boa 
aprendizagem somente ocorre com excelente processo avaliativo. 

Assim sendo, pode-se avaliar sistematicamente, em um processo de regulação do 

aprendizado. Cabe ainda ressaltar, que por ser uma segunda língua, além das 

avaliações escritas, poder-se-á avaliar oralmente. Segundo Ferreira (2007, p.27) a 

avaliação contínua, ou seja, formativa, “se faz de suma importância quando há o 

feedback e a intervenção centrada no processo de ensino-aprendizagem”.  Ou seja, 

o discernimento do que se aprendeu, do que acha que aprendeu e do que realmente 

não foi aprendido, se feito durante o processo ensino-aprendizagem, caracteriza e 

aponta os caminhos a serem seguidos. Deve-se estar preparado para as mudanças 

das estratégias devido à regulação que individualiza o ensino. 

Há três formas de regulação avaliativa pelo professor: retroativa, proativa e a 

interativa. Na regulação retroativa as dificuldades são detectadas após as 

atividades. São organizados trabalhos ou atividades para a recuperação do 

conteúdo não aproveitado, mudando a perspectiva, na tentativa de fazer o aluno 

alcançar o objetivo proposto. “Estas medidas têm como denominador comum o 

retomar do estudo nos aspectos não apreendidos pelo aluno, por meio de tentativas 

sucessivas com vista à erradicação de um sintoma” (FERREIRA, 2007, p.101). Na 

regulação proativa, muda-se a perspectiva. Na interativa, ao se detectar a 

dificuldade de entendimento do aluno, planeja-se atividades diferentes, sob um olhar 

diferente, para que o aluno possa acompanhar o processo de aprendizagem. Pode-

se intervir desde o início de uma atividade quanto, ao longo do processo de 
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aprendizagem, se por acaso detecta-se dificuldades. À medida que o aprendizado 

se processa o aluno pode fazer a auto-regulação. “É através da reflexão que o aluno 

modifica a sua maneira de atuar, atribuindo um sentido ao seu processo de 

aprendizagem” (FERREIRA, 2007, p.111).  

Entendemos aqui então o conceito de gerenciamento do processo ensino-

aprendizagem. O próprio aluno é o responsável por seu saber, por seus saberes. A 

autonomia do aluno em gerenciar seus conhecimentos, fazendo a própria avaliação, 

a própria regulação, o torna capaz de criar estratégias para a sua formação 

educacional.  “Apostar na auto-regulação, em um sentido mais estrito, consiste aqui 

em reforçar as capacidades do sujeito para gerir ele próprio seus projetos, seus 

progressos, suas estratégias diante das tarefas e dos obstáculos” (PERRENOUD 

1999, p.97). 

Na aprendizagem de uma segunda língua é imprescindível a auto-regulação. O 

aluno que não gerencia o seu conhecimento, as suas dificuldades, que não se auto 

avalia, que não se “auto-motiva”, dificilmente se torna fluente e competente, dentro 

das necessidades específicas da sua área técnica. Então vemos aqui a necessidade 

de mostrar este mundo para o aluno, de fazê-lo enxergar as “n” possibilidades que a 

aprendizagem da língua inglesa trará para sua vida profissional e acadêmica. 

 

2.3.1 A Construção da Identidade da Educação de Jovens e Adultos: uma 

Visão Retrospectiva no Brasil da Desigualdade 

 

No Brasil, a educação de adultos se constituiu como tema de política educacional a 

partir dos anos 40, já aparecendo na Constituição de 1934. Mas é na década de 50 

que tivemos as primeiras iniciativas concretas: a preocupação de oferecer os 

benefícios da escolarização a amplas camadas da população até então excluídas da 

escola. Essa tendência se expressou em várias ações e programas governamentais, 

nos anos 40 e 50. Como apresentado em 2.1 (Educação de Jovens e Adultos no 

Brasil), além de iniciativas nos níveis estadual e local, tivemos a criação do Fundo 

Nacional de Ensino Primário em 1942, do Serviço de Educação de Adultos e da 
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Campanha de Educação de Adultos, ambos em 1947, da Campanha de Educação 

Rural em 1952 e da Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo em 1958 

(DI PIERRO, 2001). 

Na Campanha Nacional de Educação de Adultos iniciada em 1947 a política 

governamental exprimia o entendimento da educação de adultos como peça 

fundamental na elevação dos níveis educacionais da população. Enfrentar o 

analfabetismo era projeto de fim último, com o governo fazendo grandes 

investimentos através da regulamentação da distribuição de fundos públicos que 

contemplava percentuais destinados à estruturação de serviços de educação 

primária para os jovens e adultos. Tivemos aqui então, neste cenário, a criação e 

permanência do ensino supletivo integrado às estruturas dos sistemas estaduais de 

ensino (DI PIERRO, 2001; GALVÃO e SOARES, 2004).  

A Campanha de 1947 nos trouxe uma reflexão pedagógica em torno do 

analfabetismo e suas consequências psicossociais; contudo, não produziu nenhuma 

proposta metodológica específica para a alfabetização de adultos, nem um 

paradigma pedagógico próprio para essa modalidade de ensino. Ainda em relação à 

Campanha de 1947, em São Paulo estado brasileiro na região Sudeste do país, 

tivemos sua aplicação até a década de 70, sendo substituído pelo programa 

MOBRAL – Movimento Brasileiro de Alfabetização (SOARES, 2003; UNESCO, 

2008). A verdadeira mobilização no Brasil só viria a ocorrer realmente no início dos 

anos 60, quando o trabalho do educador e filósofo Paulo Freire (1963, 1967, 1970) 

passou a direcionar diversas experiências de educação de adultos organizadas com 

o aparato governamental. 

Como exemplo, temos o Movimento de Educação de Base (MEB), o Movimento de 

Cultura Popular do Recife e os Centros Populares de Cultura da  União Nacional dos 

Estudantes - UNE, entre outras iniciativas de caráter regional ou local. Por ter sido 

um período de grande agito político e cultural, essas experiências levaram à 

organização de grupos populares articulados a sindicatos e outros movimentos 

sociais (MANFREDI, 1998; SOARES, 2003; GALVAO e SOARES, 2004). 

Por isso, o que se procurava era mostrar a necessidade de realizar uma educação 

de adultos que fosse crítica, voltada à transformação social e não apenas à 
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adaptação da população a processos de alfabetização. Freire (1963, 1967, 1970) 

veio nos mostrar com a educação de adultos que, ser alfabetizado não é só saber 

“ler as letras”, mas entender, compreender, analisar, o que estas “letras realmente 

nos dizem, e que o aprendiz deve participar ativamente do meio em que vive, lendo 

não só as “letras” mas o mundo a sua volta. E, esta leitura deve levá-lo a opinar, a 

argumentar, a trabalhar em prol de uma comunidade melhor e mais justa (FREIRE, 

1963, 1967, 1970, 1976, 1979). 

Em 1964, o Ministério da Educação organizou o Programa Nacional de Alfabetização 

de Adultos, cujo planejamento incorporou as orientações de Paulo Freire. 

Infelizmente, ainda neste ano, essa e outras experiências acabaram por 

desaparecer ou desestruturar-se sob a repressão dos governos do ciclo militar.  O 

que temos de positivo nesta época é que o fechamento político e institucional que 

caracterizou a conjuntura brasileira nos anos 70 também não impediu que ações 

educativas sobrevivessem ou emergissem voltadas à alfabetização e pós-

alfabetização inspiradas por Paulo Freire.  

Como a abelha operária não tem descanso e incansavelmente continua seu 

trabalho, as comunidades de base cresceram abrigadas em igrejas, associações de 

moradores, organizações e outros espaços comunitários, experimentando propostas 

de alfabetização e pós-alfabetização de adultos que atuavam muito mais além do 

que ensinar “as letras”. 

Em 1969, o governo federal organizou o Movimento Brasileiro de Alfabetização 

(Mobral) um programa de proporções nacionais, para oferecer alfabetização a 

adultos analfabetos nas mais variadas localidades brasileiras (GALVÃO e SOARES, 

2004). Neste momento, diferentemente do que ocorrera na Campanha de 1947, o 

governo federal investiu na montagem de uma organização de âmbito nacional e 

autônoma em relação às secretarias estaduais e ao próprio Ministério da Educação 

(UNESCO, 2008). 

O Mobral então instalou comissões municipais por todo o país, responsabilizando-as 

pela execução das atividades, enquanto controlava de uma maneira rígida e 

centralizada a orientação, supervisão pedagógica e produção de materiais didáticos. 

Sendo concebido como ação que se extinguiria depois de resolvido o problema do 
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analfabetismo, o Mobral tinha baixa articulação com o sistema de ensino básico. Por 

estar presente em todo o país, o Mobral contribuiu para legitimar a nova ordem 

política implantada em 1964, ditando para seus milhares e milhares de alunos 

espalhados pelo Brasil afora que estávamos em paz e que o Governo era o grande 

pai preocupado com a competência literária de seus filhos...  “filhos estes desta 

pátria mãe gentil” (ênfase da autora), como declama o Hino Nacional Brasileiro. 

Anos 80, cores ácidas alegrando as ruas, conjuntos de rock popular denunciando, às 

vezes de maneira velada, às vezes não, os problemas que então enfrentávamos. 

Após 20 anos de ditadura onde os programas de ensino eram totalmente voltados 

para a transmissão do pensamento político que imperava no Brasil, o Mobral foi 

extinto em 1985, quando o processo de abertura política já estava relativamente 

avançado. Com a criação da Fundação Educar, que passou a apoiar técnica e 

financeiramente iniciativas de governos estaduais e municipais e entidades civis, 

abrindo mão do controle político pedagógico que caracterizara até então a ação do 

Mobral. Nesse período, muitos programas governamentais receberam educadores 

ligados a experiências de educação popular, que procuraram estudar as práticas e 

teorias ligadas à educação de jovens e adultos e transformá-las em programas de 

governo (UNESCO, 2004; UNESCO, 2008). 

Voltando um pouco atrás, no início da década de 70, foi criada a Lei Federal Nº 

5.692, em 1971 que consagrou a extensão da educação básica obrigatória de 04 

para 8 anos – constituindo o então denominado ensino de primeiro grau – e, ao 

mesmo tempo, dispondo as regras básicas para o provimento de educação 

supletiva, sendo este grau de ensino correspondente ao ensino de jovens e adultos 

(DI PIERRO, 2001, 2004; FAVERO, 1999). Pela primeira vez, a educação voltada a 

esse segmento mereceu um capítulo específico na legislação educacional, que 

distinguiu as várias funções: 

 a suplência – relativa à reposição de escolaridade; 

 o suprimento – relativa ao aperfeiçoamento ou atualização; 

 a aprendizagem e; 

 a qualificação – referentes à formação para o trabalho e profissionalização. 



86 

 

Um dos componentes mais significativos do atendimento educativo preconizado pela 

Lei 5692/71 àqueles que não haviam realizado ou completado na idade própria a 

escolaridade obrigatória foi a flexibilidade. O aprendiz agora não mais precisaria 

passar vários anos nos bancos escolares para aprender e conseguir sua 

certificação, seu diploma (HADDAD e DI PIERRO, 1994). 

A entrada precoce dos jovens adultos das camadas mais pobres no mundo do 

trabalho formal ou informal provocou a sua transferência para os programas de 

educação originalmente destinados à população adulta. A entrada precoce no 

mundo do trabalho e o aumento das exigências de instrução e domínio de 

habilidades no mundo do trabalho constituem os fatores principais a direcionar os 

jovens e adultos para os cursos de suplência, (DI PIERRO, 1992; FAVERO, 1999) 

que aí chegam com mais expectativas que os adultos mais velhos de prolongar a 

escolaridade pelo menos até o ensino médio para inserir-se ou ganhar mobilidade 

no mundo do trabalho. 

As conhecidas deficiências do sistema escolar regular público brasileiro são, sem 

dúvida, responsáveis por parte da demanda do público mais jovem sobre os 

programas de ensino supletivo. Os dados sobre a defasagem entre a idade e a 

série, no ensino regular, pela sua magnitude, apontam nessa direção: em 1996, a 

Contagem da População (IBGE, 1997) constatava a existência de 5,3 milhões de 

pessoas de 15 a 19 anos frequentando a escola em situação de defasagem de ano 

ou mais. O índice de defasagem aumenta progressivamente com a idade, chegando 

próximo de 90% entre jovens de 18 anos. 

Nesse contexto, a suplência passou a constituir-se em oportunidade educativa para 

um largo segmento da população, com três trajetórias escolares básicas: para os 

que iniciam a escolaridade já na condição de adultos trabalhadores; para 

adolescentes e adultos jovens que ingressaram na escola regular e a abandonaram, 

há algum tempo, frequentemente motivados pelo ingresso no trabalho ou em razão 

de movimentos migratórios; (MANFREDI, 1998; GUIDELLI, 1996; DI PIERRO, 2003) 

para adolescentes que ingressaram e cursaram recentemente a escola regular, mas 

acumularam aí grandes defasagens entre a idade e a série cursada. 
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Prevista na lei, ela se concretizou na possibilidade de organização do ensino nas 

seguintes modalidades: 

 Cursos Supletivos – vigorarand a seriação, a presença obrigatória e como 

característica diferencial a aceleração, levando a metade de tempo para a 

conclusão em relação ao ensino regular;  

 Centros de Estudo – oferecendo material didático em módulos, a avaliação 

periódica por disciplina ou módulo e frequência livre; 

 Ensino à Distância – através de televisão, programas em vídeo e 

acompanhamento com monitor. 

Como exemplo, na década de 80, tínhamos o programa Logus I, destinado à 

formação de jovens e adultos, chamada então de ensino supletivo, que atendia a 

aprendizes até o nono ano e o programa Logus II, atendendo a suplência de ensino 

médio para a formação dos professores, dando direito a estes da certificação para o 

Magistério do Ensino Fundamental. Hoje temos os programas governamentais EJA – 

Educação de Jovens e Adultos e CESEC – Centro de educação Supletiva e 

Educação Continuada (GALVÃO e SOARES, 2004; DI PIERRO 2001, 2004). 

 

2.3.2 Uma Visão dos Anos 90 a 2015 

 

A contagem da população realizada pelo IBGE em 1996 verificou que entre os 

brasileiros com 15 anos ou mais: 

 15,3 milhões (14,2%) não completaram sequer um ano de escolaridade; 

 19,4 milhões (18,2%) têm apenas de um a três anos de instrução; 

 36 milhões (33,8%) completaram de quatro a sete anos.  

Ou seja, podemos constatar que 70,7 milhões (66,2% dos brasileiros com 15 anos 

ou mais) não completaram o ensino fundamental e que, segundo a Constituição, 

teriam direito ao ensino fundamental gratuito adequado à sua condição de jovens e 

adultos trabalhadores.  
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Se quisermos ainda considerar a intenção expressa no texto constitucional de 

universalização do ensino médio, teríamos que acrescentar a esse contingente 23,3 

milhões de brasileiros com 20 anos ou mais que puderam concluir o ensino 

fundamental, mas não o médio. 

No Censo de 2010, 191 mil recenseadores visitaram 67,6 milhões de domicílios nos 

5.565 municípios brasileiros coletando as informações: 

 quem somos; 
 quantos somos; 
 onde estamos e; 
 como vivemos. 

Como resultado, temos uma população formada por 190.732.694 pessoas de acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, de acordo com o 

indicador populacional no site, consulta realizada em dezembro de 2015, somos por 

volta de 205.242.588 sendo que em 2015, jovens de 10 a 14 anos correspondem a 

23,66% da população e a População em Idade Ativa (PIA) corresponde a 68,92%. 

Podemos analisar de acordo com a Figura 4, abaixo: 

Figura 4 – Brasil: dados IBGE sobre evolução dos grupos etários 

 

                  Fonte: IBGE (2015) 

Uma grande questão na formação de jovens e adultos brasileiros diz respeito à 

articulação entre a formação geral e a formação profissional. Embora as motivações 
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para que jovens e adultos participem de programas formativos sejam múltiplas e não 

necessariamente instrumentais, uma melhor colocação no mundo do trabalho, 

“ganhar um pouco mais”, como eles dizem, é o motivo declarado da maioria dos 

estudantes para a busca pela formação educacional. Esta busca continua a ser um 

fator importante nas camadas sociais em que é o trabalho é a fonte exclusiva para 

prover os meios de subsistência. 

A globalização e a competividade no mundo do trabalho em períodos recentes só 

vieram tornar ainda mais explícitas e urgentes as necessidades de qualificação 

profissional dos jovens e adultos (EUROPEAN COMISSION, 2012). A formação dos 

cidadãos para participar do mundo do trabalho é primordial para a evolução sócio-

econômica de um povo. O que todos visam é potencializar simultânea e mutuamente 

os processos de formação geral e capacitação profissional. 

Vivemos num contexto marcado por profundas e rápidas mudanças sociais, culturais 

e econômicas, por isto é imprescindível o reconhecimento da necessidade de uma 

metodologia diferenciada na educação de adultos para enfrentar os desafios que 

hoje se colocam aos sistemas educacionais. Para isto temos que reconhecer o papel 

primordial da iniciativa de todos na promoção da educação de jovens e adultos que 

respondam as suas verdadeiras necessidades educativas e, é necessário pensar e 

repensar esta construção para a formação de adultos, para uma verdadeira inserção 

destes no mundo corporativo, no mundo do trabalho.   
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3 PAULO FREIRE: EDUCAR É LIBERTAR O EDUCANDO  

 

É inegável a contribuição do educador Paulo Freire para a implantação no Brasil de 

uma educação popular tendo como foco principal o combate ao analfabetismo, 

expressão da pobreza, da miséria e do subdesenvolvimento brasileiro. Paulo Freire 

(1963, 1967, 1979, 1983, 1989, 1994) nos mostra que se a educação não for 

libertadora, ela transformará com o tempo o oprimido em opressor se ao receber a 

educação formal, os valores verdadeiros da cidadania não forem neste trabalhados, 

pois ninguém tem o poder de saber tudo, como também não tem o poder de tudo 

ignorar. Por mais simples que uma pessoa seja ela alguma coisa sabe e pode 

ensinar este pouco para as outras pessoas; e por mais sábio que uma pessoa seja 

sempre existirá algo que o outro pode ensinar-lhe, seja no aspecto intelectual ou 

filosófico ou espiritual ou social ou cultural. 

À Freire, devemos os movimentos educacionais no Brasil e em outros países a partir 

da década de 50 e pelo seu incansável trabalho em prol da educação, tornou-se 

referencial para a educação não só na América Latina, mas em todo o mundo 

educacional que respeita os diversos saberes que devem ser trabalhados de acordo 

com a faixa etária e a situação sócio-econômica cultural do educando. Freire (1989, 

p.48) diz que “O homem novo e a mulher nova não aparecem por acaso. O homem 

novo e a mulher nova vão nascendo na prática da reconstrução revolucionária da 

sociedade”. E esta reconstrução revolucionária tem que estar pautada na ação 

conscientizadora do educador e do educando, cada um em seu papel na sociedade. 

O professor em seu papel de facilitador da aprendizagem (FREIRE, 1989) deve ser 

aquele que ensina, mas que ao mesmo tempo aprende com seus educandos, pois o 

saber não é propriedade única de um grupo. 

Para Freire (1989, p.17): 

Na verdade para que a afirmação “quem sabe, ensina a quem não sabe” se 
recupere de seu caráter autoritário, é preciso que quem sabe saiba 
sobretudo que ninguém ache tudo e que ninguém tudo ignora. O educador, 
como quem sabe, precisa reconhecer, primeiro, nos educandos em 
processo de saber mais, os sujeitos, com ele, deste processo e não 
pacientes acomodados; segundo, reconhecer que o conhecimento não é um 
dado aí, algo imobilizado, concluído, terminado, a ser transferido por quem o 
adquiriu a quem ainda não o possui. 
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Freire (1983) nos diz que o professor é o animador do processo e a educação de 

adultos não se apoia no autoritarismo e sim na interlocução e na construção de 

significados concretos, e que façam sentido ao educando. E, esta construção de 

significados não é pautada apenas no que o professor sabe, mas é pautada no 

saber coletivo também. 

De acordo com Freire (1983, p.16): 

Conhecer, na dimensão humana, que aqui nos interessa, qualquer que seja 
o nível em que se dê, não é o ato através do qual um sujeito, transformado 
em objeto, recebe doce e passivamente, os conteúdos que outro lhe dá e 
impõe.[...] O conhecimento, pelo contrário, exige uma presença curiosa do 
sujeito em face do mundo. Requer sua ação transformadora sobre a 
realidade. Demanda uma busca constante. Implica em invenção e 
reinvenção. Reclama a reflexão crítica de cada um sobre o ato mesmo de 
conhecer, pelo qual se reconhece conhecendo e, ao reconhecer-se assim, 
percebe o “como” de seu conhecer e os condicionamentos a que está 

submetido seu ato. 

O processo educativo vai então além da sala de aula, além de conceitos pré-

concebidos e documentados através de livros e planos de aula. É preciso fazer o 

levantamento do universo vocabular do estudante a fim de identificar as palavras 

geradoras, as palavras de uso mais frequente, o viver tecnológico, globalizado, 

cultural, social e profissional que o educando já traz em si. 

Freire (1994, p.15) assim se expressa: 

Mas como realizar esta educação? Como proporcionar ao homem meios de 
superar suas atitudes mágicas ou ingênuas, diante de sua realidade? Como 
ajudá-lo a criar, se analfabeto, sua montagem de sinais gráficos? Como 
ajudá-lo a inserir-se? A resposta nos parecia estar: a) num método ativo, 
dialogal, crítico e criticizador, b) na modificação do conteúdo programático 
da educação, c) no uso de técnicas [...] Somente um método ativo, dialogal, 
participante, poderia fazê-lo. 

Essas “palavras geradoras” (FREIRE, 1994) devem ser retiradas de um contexto 

histórico narrativo em que os educadores e educandos discutam as suas realidades 

de vida e de trabalho, palavras ricas de sentido e “grávidas de mundo” (FREIRE, 

1963, 1969), não podendo ser reduzidas a simples conhecimento transmitido. Freire 

investiga e propaga uma educação de adultos que se instrumentalize na mediação, 

interação e diálogo, pois comunicar vai muito além de ler e interpretar uma certa 

quantidade de palavras. 
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Como a educação freireana é problematizadora, o conteúdo social é base para a 

conscientização, valorização da cultura popular, da leitura do mundo, como se pode 

analisar nas palavras de Freire (1990, p.32): 

A leitura do mundo precede mesmo a leitura da palavra. Os alfabetizandos 
precisam compreender o mundo, o que implica falar a respeito do mundo; 
finalmente, uma alfabetização crítica, sobretudo, uma pós-alfabetização não 
pode deixar de lado as relações entre o econômico, o cultural, o político, o 
pedagógico. 

Vemos aqui então que as categorias se integram no processo educacional, sendo 

fundamental para a leitura do mundo o acesso ao econômico, ao cultural, ao político 

e ao pedagógico. Para Freire (1963) é preciso inicialmente, em se tratando da 

educação de jovens e adultos, fazer o levantamento do universo vocabular do 

estudante a fim de identificar as palavras geradoras (FREIRE, 1963), as palavras de 

uso mais frequente, e claro, estas variarão de acordo com o meio onde o educando 

vive. O conhecimento e as experiências adquiridas pelo educando durante sua vida 

devem ser o ponto de partida para que o educador, através da mediação, interação 

e do diálogo (FREIRE, 1967, 1989, 1999) resgate o saber da experiência de cada 

educando. 

  

3.1 AS BASES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE ACORDO COM A                 

        ABORDAGEM DE PAULO FREIRE  

 

Em sua obra “Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa” 

(FREIRE, 1993), ele nos traz a ideia da construção do conhecimento através da 

dialética entre o saber trazido pelo estudante e o conhecimento a ser produzido, que 

pode ser aplicado desde um contexto científico até um contexto sociopolítico. No 

ensino vigente de língua inglesa no Brasil a metodologia usada para o ensino desta 

é totalmente contrário ao freireano, pois tem uma concepção onde não há diálogo e 

nem construção de conhecimento, apenas mera repetição de estruturas semifixas 

que não fazem parte do cotidiano do aluno, sendo assim, este fica exposto a uma 

verdadeira educação "bancária", que se baseia na memorização através da 

repetição, o que segundo Paulo Freire, é desestimulante, nada desafiador e 
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desestimula a vontade de aprender do aluno, não aguçando sua curiosidade para 

solucionar os problemas e desafios que o cercam. 

Em sua obra livro “Extensão ou Comunicação?” (FREIRE, 1983) nos faz refletir 

sobre extensão feita de forma não comunicativa, pois o fato de uma cultura assimilar 

completamente a outra, sem respeitá-la em sua essência, seu saber agir e saber 

fazer, em um intraculturismo total, sem haver dialética de saberes, sem haver uma 

verdadeira prática de uma pedagogia libertadora que respeite as diversas culturas e 

saberes, principalmente entre campo e cidade. Para ele a comunicação tem de ser 

instrumento de transformação social, que serve não só para os bacharéis em 

agronomia como para todos os outros.  

Em se tratando de idiomas, a educação extremamente tecnicista e sem oferecer ao 

educando o desenvolvimento da autonomia e da construção do indivíduo como 

agente de transformação social e a educação e como libertação para a produção de 

conhecimento que vai além do conhecimento técnico, vemos que esta educação de 

banca vigentes em nossas escolas hoje é extremamente falha, ultrapassada e 

desconectada com o mundo atual, pois a produção de conhecimento não passa de 

uma mera reprodução do conhecimento. 

Através da visão de Freire, devemos promover uma reflexão sobre a formação do 

professor que ensina para jovens e adultos, nesta sociedade tecnológica que 

vivemos e também devemos promover discussões sobre a função da escola na 

atualidade. Sabendo-se que ao longo da história, a organização da sociedade teve 

características específicas de cada época, e que a educação escolar surgiu da 

necessidade de consolidar o que a sociedade capitalista (de cada época) 

necessitava para fortalecer seu poder econômico e ao mesmo tempo atender as 

reivindicações dos movimentos sociais, temos que formular um modelo de educação 

que ensine a verdadeira noção de cidadania aliada à aprendizagem para a vida, 

para o mundo do trabalho. 

No estágio atual de desenvolvimento tecnológico e econômico em que nos 

encontramos, emergem os novos paradigmas educacionais que contemplam a 

inserção de tecnologias de informação e comunicação em ambientes educacionais. 

O uso das TIC, no processo educacional tem de ser aliado à educação para a vida 
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(FREIRE 1983, 1997, 1997). Estas tecnologias precisam ser incorporadas no 

processo de ensino e de aprendizagem e é papel da escola acompanhar estas 

transformações. 

Em um diálogo com Seymour Papert, criador da linguagem computacional Logo, que 

foi utilizada em várias escolas, Paulo Freire enfatiza que sua intenção não é acabar 

com a escola, mas mudá-la completamente, fazendo com que esta aprenda a nascer 

novamente, criando um novo ser tão atual quanto a tecnologia, com que aprenda 

também a estar à altura do seu tempo, refazer-se (FREIRE, 1997). 

Desde os primórdios de seus ensinamentos no início dos anos 60, Paulo Freire já 

defendia a atuação docente em ambientes interativos, com a utilização de 

recursosaudiovisuais como o vídeo, a televisão e a informática no processo de 

ensino e de aprendizagem. Então, se o tivéssemos aqui conosco hoje, seria o 

primeiro a defender o uso das TIC com todos os seus gadgets no ambiente escolar, 

ensinado o aprendiz a ser um cidadão do mundo. 

Interessante a fala de Freire ao referenciar o uso das tecnologias na prática 

pedagógica. “[...] nunca fui ingênuo apreciador da tecnologia: não a divinizo, de um 

lado, nem a diabolizo, de outro. Por isso, sempre estive em paz para lidar com ela” 

(FREIRE, 1996, p. 97). Sua prática reflexiva e transformadora busca contribuir no 

processo de transformação social (FREIRE, 1993), pois ser professor de jovens e 

adultos implica em um compromisso constante com as práticas sociais (FREIRE, 

1998). 

A internet, o uso das TIC em geral, são ferramentas que fazem parte da sociedade 

atual e para a utilização desta no processo educacional, requerem uma pedagogia 

crítica e reflexiva, pois na maioria das vezes os conteúdos veiculados neste meio de 

comunicação necessitam de uma verificação quanto à veracidade das informações e 

real aproveitamento no “saber ser” e “saber conhecer” (MORIN, 2007). Muitas vezes 

o conteúdo midiático caracteriza-se pela superficialidade e fragilidade. 

Então, propor uma pedagogia crítica é não acreditar cegamente na informação 

apresentada e aprender a buscar fontes virtuais consistentes com uma base técnica 

e científica. Essa postura é fundamental, para que os professores possam avaliar 
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suas ações metodológicas e desenvolver projetos com uma metodologia virtual 

colaborativa. 

A competência para utilizar as novas tecnologias pressupõe novas formas de se 

relacionar com o conhecimento, com os outros e com o mundo, em uma perspectiva 

colaborativa. O professor deve ir além de cursos de formação, o professor deve 

construir reflexões práticas para realmente utilizar a tecnologia na educação escolar, 

criar situações que façam sentido ao educando, assim, gerando produções 

escolares significativas. 

Para Freire (1988, p. 96): 

A educação constitui-se em um ato coletivo, solidário, uma troca de 
experiências, em que cada envolvido discute suas ideias e concepções. A 
dialogicidade constitui-se no princípio da relação entre educador e 
educando. O que importa é que os professores e os alunos se assumam 
epistemologicamente curiosos. 

Parafraseando Freire (1997) ao se fazer uma analogia em relação ao cozinheiro que 

para ser um bom profissional precisa conhecer as modernas técnicas da arte de 

cozinhar, saber para quem, por que, como, contra quem e a favor de quem cozinho 

podemos dizer então que o professor deve saber usar os gadgets para saber com 

qual finalidade estas ferramentas serão incorporadas ao processo ensino 

aprendizagem, pois se assim não fizermos, estaremos lutando contra estas novas 

tecnologias, aplicando um sistema tradicional em sala de aula num paradigma 

tradicional de ensino, não tornando nossos alunos seres pensantes e críticos 

(FREIRE, 2001). 

 

3.2   EDUCAÇÃO LIBERTADORA: PELO BEM DO POVO E PARA O POVO:  

        DEIXO DE SER O OPRIMIDO QUANDO APRENDO UMA SEGUNDA LÍNGUA  

         PARA EMPREGABILIDADE NO MUNDO DO TRABALHO 

 

Aula de inglês! Que entre o professor: Good morning everybody!!! Ele diz. 

Respondem os alunos, uns com veemência, outros com descaso, uns apáticos, 

outros agitados: Good morning, teacher! Resposta esta já naturalmente 
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automatizada pela repetição do cotidiano. Open your books! Ele acrescenta: alguns 

abrem seus livros rapidamente, outros não, alguns os esqueceram, outros vão 

procura-los em meio a um emaranhado de objetos perdidos dentro da mochila.  

Começa então a aula... O professor mais uma vez pergunta à turma: - Is this an 

elephant? E assim continua a crônica nos deleitando com uma interessante visão 

áudio-lingual de uma aula de inglês. Visão esta que, apesar de décadas terem se 

passado do lançamento desta crônica a metodologia tradicional de ensino de línguas 

ainda é a que é abordada, mesmo considerando que os PCNs13 (Parâmetros 

Curriculares Nacionais) devem fazer parte da prática cotidiana do docente para este, 

o professor deverá possibilitar ao aluno o conhecimento sobre sua língua materna, 

por meio de comparações com a língua estrangeira em seus vários níveis (PCN, 

2015). 

Esta expressão imediatamente me lembra o grande cronista brasileiro, Rubem 

Braga14, que com sua crônica, “Aula de Inglês” nos mostra através de diálogos 

surrealistas a figura de objetos como cinzeiro, livro e lenço a realidade marcante das 

aulas de inglês na maioria das escolas e repetida pelos professores de inglês de 

geração em geração. A zona de conforto da repetição e cercar-se de vocabulário 

curto e sem correlação com a realidade do aluno ainda é o que impera em nossas 

aulas. 

Mas, voltando a mais uma parte da aula de inglês de Rubem Braga, com sua crônica 

“Aula de Inglês”, extraída do livro "Um pé de milho"15 (1964, p. 33): 

- Is this an elephant? Minha tendência imediata foi responder que não; mas 
a gente não deve se deixar levar pelo primeiro impulso. Um rápido olhar que 
lancei à professora bastou para ver que ela falava com seriedade, e tinha o 
ar de quem propõe um grave problema. Em vista disso, examinei com a 
maior atenção o objeto que ela me apresentava. 

                                                           
13

 No Brasil, os PCNs são diretrizes elaboradas pelo Governo Federal com o objetivo principal de orientar os 
educadores por meio da normatização de alguns fatores fundamentais concernentes a cada disciplina. Esses 
parâmetros abrangem tanto a rede pública, como a rede privada de ensino, conforme o nível de escolaridade 
dos alunos.  http://www.cpt.com.br/pcn/pcn-parametros-curriculares-nacionais. 

14
 Rubem Braga (1913 – 1990). Textos com extrema simplicidade literária, que o torna o maior expoente do seu 

gênero e uma das grandes influências da literatura brasileira. http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-
2/rubem-braga-maior-cronista-brasileiro-seculo-20-730755.shtml 

15
 Também presente na coleção “Para gostar de Ler”, das Editoras Ática e Scipione. 
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Rubem Braga com seu humor inteligente, demonstra como as habilidades orais, se 

equivocam quando  ao fazer com que o aluno pratique frases com foco exclusivo na 

forma e sem nenhuma correspondência com a vida real, utilize vocabulário que não 

faz parte de sua realidade, que não faz parte do mundo do trabalho. 

Por fim, no final da crônica, Rubem Braga (1964, p. 33) escreve: 

Retirei-me imensamente satisfeito daquela primeira aula; andei na rua com 
passo firme e ao ver, na vitrine de uma loja, alguns belos cachimbos 
ingleses, tive mesmo a tentação de comprar um. Certamente teria 
entabulado uma longa conversação com o embaixador britânico, se o 
encontrasse naquele momento. Eu tiraria o cachimbo da boca e lhe diria:  ─ 
It’s not an ashtray! E ele na certa ficaria muito satisfeito por ver que eu sabia 
falar inglês, pois deve ser sempre agradável a um embaixador ver que sua 
língua natal começa a ser versada pelas pessoas de boa-fé do país junto a 
cujo governo é acreditado. 

Rubem Braga nos põe a refletir sobre o verdadeiro sentido da aprendizagem de um 

idioma, e Freire, com seu discurso libertador de formas e ideologias pré-

estabelecidas poderá nos nortear na construção de um Manual Didático que não 

seja pautado na mera repetição de vocabulário e expressões que não sejam 

autênticas e utilizadas no cotidiano do aprendiz. 

Muitos programas, metodologias e abordagens diferentes foram introduzidas no 

sistema de ensino para expandir e melhorar a qualidade da formação continuada de 

professores e instrutores de jovens e adultos, não só em relação ao ensino da língua 

inglesa, que é o objeto da questão desta tese, mas relacionadas a todos os 

seguimentos do mundo do trabalho. 

Esses novos programas baseados em metodologias e abordagens que valorizem o 

conhecimento dos jovens e adultos podem tornar-se cursos de curta, média ou longa 

duração, dependendo da urgência de adaptação às necessidades do mundo do 

trabalho. Eles em sua essência devem agora ser criados e planejados para 

concentrar-se nos aprendizes, apoiá-los ao longo da vida, ajudando a fazer escolhas 

de vida e de carreira.  

Consideremos também o que nos orienta o PCN (2015) de Língua Estrangeira, que 

enfatiza que ao ensinarmos uma língua estrangeira, devemos considerar a sua 

natureza sociointeracional, pois quem a usa considera aquele a quem se dirige ou 

quem produziu um enunciado. 
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De acordo com o relato de Marope, Chakroun e Holmes (2015, p. 128): 

Diversas ações no período analisado buscaram empoderar os aprendentes. 
Primeiro, esse processo envolveu a produção de conhecimento e 
habilidades úteis de que aprendentes mais jovens ou mais velhos precisam. 
Segundo, exigiu a criação de uma gama mais ampla de oportunidades de 
TVET para um número maior de cidadãos no papel de aprendentes, por 
meio do desenvolvimento de políticas para promover oportunidades iguais e 
da atenção a grupo cujas necessidades sociais podem ser claramente 
estabelecidas e combatidas por meio da TVET. Terceiro, o empoderamento 
de aprendentes centrou-se em uma TVET inovador, sustentável e contínua 
como forma de apoiar sociedade e culturas nas quais os cidadãos se veem 
como aprendentes ao longo de toda a vida. A aprendizagem tem sido 
considerada cada vez mais parte integral do desenvolvimento e da inovação 
pessoais, além de ser vista como elemento essencial para a adaptação a 
circunstâncias em constante mudança e o bem-estar em geral.  

A UNESCO (2004) nos diz: 

Uma vez que a educação é considerada a chave para estratégias eficazes 
de desenvolvimento, a educação e formação técnica e profissional (TVET) 
deve ser a chave-mestra para aliviar a pobreza, promover a paz, preservar o 
meio ambiente, melhorar a qualidade de vida para todos e ajudar a alcançar 
o desenvolvimento sustentável. 

Na educação brasileira, Freire (1963, 1989) ressaltou e defendeu a importância dos 

saberes, técnicos e científicos, defendeu também como usá-los na educação, pois 

esta não se reduz a técnicas e mais técnicas de ensino aprendizagem a que são 

submetidos nossos aprendizes e nós mesmos, professores, que estamos sempre a 

aprender e aprendendo a aprender. 

Para Freire (1963, 1968), a educação só acontece realmente quando, ao final do 

processo educativo, onde o aluno não tem mais acesso aos processos formais de 

aprendizagem, este lembra-se de utilizar o que aprendeu em seu benefício e em prol 

de sua comunidade, exercendo sua cidadania plena, se tornando livre da opressão 

do saber tecnicista e de banca e sabendo fazer escolhas na vida que o levem à 

realização pessoal, se não plena, pelo menos, consciente de seus direitos e deveres 

como ser que pensa e, utilizar da tecnologia na educação, em lugar de reduzir, e 

diminuir conceitos pode expandir a capacidade crítica e criativa de nossos 

aprendentes. Dependendo de quem o usa, a favor de que e de quem e para quê. 

A verdadeira educação popular e libertadora se constrói a partir de uma educação 

problematizadora, alicerçada no diálogo crítico, libertador, na tomada de consciência 

da condição existencial. A preparação para a vida pressupõe saber comunicar com  

significado, saber expressar-se e dar voz ao pensamento (FREIRE, 1983). 
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Freire (1983, p.45) pontua que: 

Comunicar é comunicar-se em torno do significado significante. Desta forma 
na comunicação não há sujeitos passivos. Os sujeitos co-intencionados ao 
objeto de seu pensar se comunicam seu conteúdo. O que caracteriza a 
comunicação enquanto este comunicar-se comunicando, é que ela é 
diálogo, assim como o diálogo é comunicativo. 

Sendo assim, “o homem concreto deve se instrumentar com o recurso da ciência e 

da tecnologia para melhor lutar pela causa de sua humanização e de sua libertação” 

(FREIRE, 2001a, p.98).  É simples assim, pois […] “a democratização da cultura tem 

de partir do que somos e do que fazemos como povo e não do que pensam e 

queiram alguns para nós” (FREIRE,1976, p.41). 
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4 IMPORTÂNCIA DO ENSINO DO VOCABULÁRIO NA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS 

 

O ensino do vocabulário sempre ocupou um lugar de destaque na história do ensino 

de línguas, podemos dizer até que ele é o elemento central na aprendizagem de um 

idioma. As diversas metodologias e abordagens da língua inglesa, ao longo de anos 

e décadas vem dedicando atenção especial ao ensino deste. 

Segundo Leffa (2000, p.17) apud Paiva (2001): 

Se alguém, ao estudar uma língua estrangeira, fosse obrigado a optar entre 
o léxico e a sintaxe, certamente escolheria o léxico: Compreenderia mais 
um texto identificando seu vocabulário do que reconhecendo sua sintaxe. 
Da mesma maneira, se alguém tiver de escolher entre um dicionário e uma 
gramática para ler um texto numa língua estrangeira, certamente escolherá 
o dicionário. Língua não é só léxico, mas o léxico é o elemento que melhor a 
caracteriza e a distingue das outras. Os diversos tipos de metodologias no 
ensino de línguas procuraram relacionar o ensino do vocabulário com a 
verdadeira aprendizagem de uma língua. 

Wilkins (1972, p.133), um dos precursores da Abordagem Comunicativa, apud Paiva 

(2001) ressalta que “aprender vocabulário é aprender como as palavras se 

relacionam com a realidade externa e como elas se relacionam umas com as 

outras”. 

Na Abordagem Comunicativa, o lema é apresentar e usar linguagem autêntica e a 

língua alvo passa a não ser apenas o objeto de estudo, mas também o meio de 

comunicação, pois mesmo que as habilidades linguísticas de compreensão auditiva 

(listening), compreensão de leitura (reading), compreensão escrita (writing) e 

compreensão oral (speaking) sejam trabalhadas em uma ordem de 25% para cada 

uma, contempladas em um plano de aula, a habilidade mais difícil a ser trabalhada e 

aprendida é a comunicação, pois comunicar-se vai além de aprender palavras, 

requer doar-se sem medo de enfrentar o ridículo, aquilo que te cerca. 

Vocabulário pode ser definido então como as palavras que ensinamos em uma 

língua estrangeira. Entretanto, um novo item de vocabulário pode ser mais do que 

uma simples palavra. Itens de vocabulário, compostos de uma ou mais palavras 

podem com frequência ser partidos em pequenas porções (chuncks) ou colocados 

juntos como parte de uma informação útil (WILKINS, 1972; LEWIS, 1997).  
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O uso de listas de frequência contendo principalmente substantivos, adjetivos e 

verbos (escolhidos de acordo com a série a ser aplicada) é um importante auxiliar na 

seleção do vocabulário a ser ensinado (PAIVA, 2001, 2004). Devemos ter em mente 

que a frequência de aparecimento de vocábulos não deve ser o único fator na 

seleção do vocabulário, pois outros fatores devem influenciar nossa escolha como, 

por exemplo, tipo de curso e interesse do aluno.  

Para a personagem do cartoon abaixo, ler em inglês é fácil e divertido; assistir um 

filme em inglês também é fácil, pois é possível para ela assistir sem legendas; ouvir 

um podcast em inglês é tranquilo demais, mas... conversar em inglês... é horrível, 

um verdadeiro terror. Analisando o cartoon abaixo, Figura 5, vemos que por mais 

que aprendamos um idioma, ainda estamos fadados a “travar” em algum aspecto e 

não conseguirmos nos comunicar efetivamente. Isto, deve-se, ao fato que “aprender 

um idioma vai muito além de palavras e expressões fixas e semi-fixas” (LEWIS, 

1997; LEFFA, 1988; SENATORE, 2013) envolve apropriar-se afetivamente da 

língua. 

Figura 5 - No cartoon temos uma crítica ao ensino de idiomas 

 

                                                    Fonte: https://twitter.com/drongofest 

Partindo desta premissa podemos então analisar o conceito de vocabulário ativo e 

vocabulário passivo (FRISBY, 1966) da seguinte forma: não existe vocabulário que 

usamos e vocabulário que compreendemos; ou melhor explicando, o que usamos e 

aprendemos é o vocabulário ativo também chamado de produtivo e o vocabulário 
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passivo, também chamado de receptivo. Escutamos as palavras diariamente, 

repetimos o vocabulário usado por outros e reconhecemos o que outras pessoas 

produzem ao falar e ao escrever. No sentido ativo temos de descobrir nossas 

próprias palavras, temos de ser mestres de nossas próprias ações e pensamentos, 

de nosso próprio vocabulário. Na leitura e na compreensão auditiva vamos das 

palavras aos pensamentos e na fala e na escrita vamos dos pensamentos às 

palavras. O vocabulário passivo é nossa fundação e temos a tendência de transferir 

as palavras deste vocabulário para o nosso vocabulário ativo (FRISBY, 1996; 

PAIVA, 2001). A Figura 6 ilustra a complexidade da língua inglesa. Será?  

Figura 6 – Comparação conjugação verbal entre inglês e português 

 

               Fonte: www.nexolinguistica.com.br 

Em se tratando então do que é fácil ou difícil na aprendizagem de uma segunda 

língua, isto é muito relativo, pois a partir da ironia do cartoon acima, podemos ver 

que mesmo quando falamos e ensinamos sobre tempos verbais, podemos colocar 

nosso aluno a primeiramente entender e compreender uma língua e mostrar-lhe que 

o grau de dificuldade encontra-se na falta de compreensão desta, pois a  

aprendizagem, como objetivo mor de todo este estudo, analisando Krashen (1988) e  

também Larsen e Freeman (1986), a aprendizagem deve acontecer de uma maneira 

que envolva alguns princípios como: 

 Aprendemos a fazer fazendo; 

 Aprendemos a fazer o que fazemos e não algo mais; 
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 Sem leitura a aprendizagem é ineficiente e pode ser harmful (prejudicial); 

 Sem motivação pode ser que não haja uma real aprendizagem; 

 Para uma aprendizagem efetiva as respostas devem ser imediatamente 

reforçadas; 

 O conteúdo significativo é melhor aprendido e guardado do que um conteúdo 

sem significado para o aprendiz; 

 Para uma quantidade maior de aprendizagem transferida, as respostas 

devem ser aprendidas da maneira que serão usadas; 

 A resposta do aprendiz variará de acordo como ele percebe a situação; 

 O professor deve sempre exercer seu papel de facilitador da aprendizagem e; 

 O ritmo de aprendizagem de cada aluno deve ser respeitado. 

Se assim sabemos e agimos: 

 Podemos pensar em uma estratégia para a aquisição do vocabulário ativo e 

passivo no ensino de jovens e adultos; 

 A aprendizagem de um segundo idioma torna-se tarefa tão árdua tanto para o 

aluno quanto para o professor, portanto, podemos sugerir atividades para 

desmistificar esta tarefa;  

 Devemos usar técnicas para ajudar o aluno a apreender este vocabulário. 

 Devemos usar atividades próprias para a ampliação do vocabulário produtivo 

e do vocabulário passivo (FRISBY, 1966) no ensino da língua inglesa na 

educação de jovens e adultos. 

Uma outra questão atual é a distinção entre aprendizagem e aquisição. Entende-se 

por aprendizagem o desenvolvimento formal e consciente da língua, normalmente 

obtido através da explicitação de regras. Já a aquisição de uma segunda língua é o 

desenvolvimento informal e espontâneo desta, obtido normalmente através de 

situações reais, sem esforço consciente (RICHARDS e RODGERS, 1993). 

Na aprendizagem, o enunciado tem origem na língua materna, podendo 

conscientemente passar para a segunda língua. Na aquisição, o enunciado já se 

origina diretamente na segunda língua. Não existe um termo abrangente para as 

duas concepções, embora a palavra "desenvolvimento" tenha sido sugerida por 

muitos estudiosos da Línguística (SACCOL, BARBOSA e SCHLEMMER). Usaremos 
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aqui o termo aprendizagem quando se precisar dessa abrangência, que assim 

valerá tanto para aquisição como para aprendizagem propriamente dita.  

Michael Lewis (1997) enfatiza que o léxico não pode de maneira nenhuma ser 

separado da aprendizagem de um segundo idioma. A diferença é que este estudo 

do léxico deve estar sempre centrado em expressões fixas e semifixas, ou seja, 

funções lexicais que utilizando vocabulário real e significativo para o aprendiz 

conduzirão a uma aprendizagem eficaz. 

Outra distinção que também precisa ser comentada refere-se aos termos “segunda 

língua” e “língua estrangeira” (HUTCHINSON e WATERS, 1992). Temos o termo 

estudo de uma segunda língua no caso em que a língua estudada é usada fora da 

sala de aula da comunidade em que vive o aluno (exemplo: situação do aluno 

brasileiro que foi estudar francês na França). Temos a expressão “língua 

estrangeira” quando a comunidade não usa a língua estudada na sala de aula 

(exemplo: situação do aluno que estuda inglês no Brasil). Para os dois casos usa-se 

aqui, como termo abrangente, a sigla L2.  

O ensino do vocabulário sempre ocupou um lugar de destaque na história do ensino 

de línguas (PAIVA, 2001, 2004) podemos dizer até que ele é o elemento central na 

aprendizagem de um idioma; podemos também dizer que a linguagem é a 

manifestação central da cultura, E que, estudar uma língua por estudar não torna o 

aprendiz um cidadão do mundo, torna-o simplesmente um mero repetidor de frases 

soltas e sem sentido, que não lhe oferecem uma aprendizagem significativa 

(KRASHEN, 1988; LEFFA, 1988; LEWIS, 1997). E esta aprendizagem significativa 

se deve ao fato que no contexto atual em que o inglês se insere, ele “deixa de 

transmitir uma única cultura para transmitir várias culturas, produzindo o fenômeno 

estranho de uma língua multilíngue e multicultural” (LEFFA, 2003, p.235). 

Estudar um segundo idioma vai muito além. Vai de encontro a conhecer e respeitar 

uma cultura que não nos pertence e na qual não estamos inseridos.   A 

aprendizagem de língua inglesa é uma possibilidade de aumentar a autopercepção 

do aluno como ser humano e como cidadão do mundo. Sendo assim, deve centrar-

se na capacidade do aprendiz de se comunicar e agir para uma melhor colocação no 

mundo do trabalho. Considerando também que ensinar cultura em sala de aula 
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sugere muito mais do que trazer uma certa quantidade de fatos e informações aos 

alunos norteados por um certo vocabulário estipulado no planejamento. É papel do 

professor, a tomada de atitudes, onde os valores sejam considerados na escolha 

dos objetivos, atividades e materiais, não ignorando o discurso na própria sala de 

aula, pois este deve incluir a diversidade de perspectivas linguísticas e culturais 

presentes na aula. 

Nesse aspecto, consideramos o que afirma Aguiar (2010, p.103):  

Ensinar uma cultura estrangeira em sala de aula implica que os alunos 
tomem consciência das representações superficiais e errôneas que têm 
da(s) cultura(s) cuja língua estão a estudar, para que as corrijam. Além 
disso, é necessário ensinar aos alunos, pelo menos, alguns conhecimentos 
culturais indispensáveis, fazendo com que compreendam o vivido subjetivo 
das pessoas do país e conduzindo-os a relativizar a sua própria cultura e 
aceitar as outras. Por fim, sublinhe-se que permitir a cada aluno realizar um 
percurso pessoal e subjetivo na cultura estrangeira; levá-lo a comparar 
sistematicamente a cultura estrangeira com a sua própria e conduzí-lo a 
descobrir a(s) coerência(s) interna(s) própria(s) à cultura estrangeira 
constituem aspectos fundamentais no processo de ensino-aprendizagem de 
uma língua-cultura. 

A LDB 9.394 de 1996 é favorável ao ensino de línguas estrangeiras, tornando assim 

compulsória a inclusão de pelo menos uma língua estrangeira no currículo escolar e 

de ensino fundamental e médio. Como exemplo citamos o Instituto Federal do 

Espírito Santo, que no ensino médio oferta língua inglesa com carga horária de 72 

h/a anuais e língua espanhola como curso opcional. 

Para a LDB 9.394 (1996): 

A aprendizagem do inglês, tendo em vista o seu papel hegemônico nas 
trocas internacionais, desde que haja consciência crítica desse fato, pode 
colaborar na formulação de contra-discursos em relação às desigualdades 
entre países e entre grupos sociais (...). Assim, os indivíduos passam de 
meros consumidores passivos de cultura e de conhecimento a criadores 
ativos: o uso de uma língua estrangeira é uma forma de agir no mundo para 
transformá-lo. A ausência dessa consciência crítica no processo de ensino e 
aprendizagem de inglês, no entanto, influi na manutenção do status quo ao 
invés de cooperar para sua transformação. (BRASIL, 1998, p. 40). 

O ensino de inglês instrumental é baseado na ideia de que quando os aprendizes 

estão desenvolvendo a habilidade de leitura, eles não estão apenas aprendendo um 

conjunto de estratégias, mas estão adquirindo uma rede de estratégias para lidar 

com o texto. Isso não significa que não há instrução direta, mas que a instrução está 

incluída em eventos de leitura significativos e autênticos. Isto implica em “aprender a 

aprender”, traduzindo a capacidade de refletir, analisar e tomar consciência do que 
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se sabe, buscar novas informações e adquirir novos conhecimentos (FREIRE, 1983, 

1996). E, essa metodologia motiva os alunos a usarem as pistas que o texto oferece 

– predição, dicas de contexto, palavras cognatas e/ou repetidas, sinais gráficos e 

figuras, conhecimento de mundo e conhecimento prévio de sistemas linguísticos 

(SMITH, 1971; MORAES, 1990, 2005). Se bem conduzido, o trabalho deverá estar 

baseado em um modelo interativo de leitura. É importante dizer que essa 

metodologia pressupõe que a leitura seja uma tarefa agradável (KRASHEN, 1988) e 

que os aprendizes sejam conduzidos a uma aprendizagem real e significativa 

(SMITH, 1971) considerando que cada aprendiz tem um tempo próprio para dominar 

a habilidade de leitura. 

Como o ser humano está programado para adquirir linguagem, a única coisa 

necessária para desenvolver a leitura em Língua Estrangeira - LE é um aluno 

motivado, uma oportunidade e o prazer que a leitura gera naturalmente – desde que 

o professor não transforme a leitura em uma atividade maçante. Para isso, o 

professor precisa ter conhecimento sobre texto e leitura, sobre habilidades e 

competências, sobre vida e ensino, sobre conhecimento e cultura. 

O ensino de uma língua estrangeira deve ser pautado na interação, tornando o 

educando um sujeito que participa ativamente da construção de seu conhecimento 

(KOCK, 2002) e o texto pode ser visto como um local de manifestação de ações 

linguísticas, cognitivas e culturais (BEAUGRAND, 1997). Sendo assim, no ensino do 

inglês instrumental a utilização de textos autênticos (OLIVEIRA, 2007) e linkados ao 

dia a dia profissional do educando é de suma importância. Entretanto, a maioria dos 

textos encontrados nos livros didáticos de ensino de língua estrangeira tendem a ser 

insatisfatórios, porque o propósito autêntico da leitura fica subordinado a objetivos 

linguísticos que não tem o propósito de inserir o aprendiz no mundo do trabalho. 

Esses textos são criados e distorcidos, para incluir numerosos exemplos gramaticais 

que são o objetivo da unidade. Além disso, geralmente esses textos não tem nada a 

acrescentar ao aluno, pois o autor está tão concentrado na gramática, que ele 

esquece a necessidade de ter uma mensagem. Por essa razão, o aluno não tem a 

oportunidade de praticar as estratégias de leitura, tornando a aula de língua 

estrangeira altamente monótona. Na Abordagem Comunicativa, o lema é apresentar 
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e usar linguagem autêntica e a língua alvo passa a não ser apenas o objeto de 

estudo, mas também o meio de comunicação (OLIVEIRA, 2007; CHAVES, 2006). 

Podemos então dizer que o vocabulário ativo ou produtivo é aquele que é adquirido 

e usado pelo aprendiz e o passivo ou receptivo é aquele que ele reconhece, apesar 

de não usar. Reconhecer uma palavra é um processo muito mais simples do que 

produzi-la, pois o uso envolve uma série de informações tais como: o 

comportamento sintático do vocabulário, colocação, formas derivadas e traços 

semânticos (PAIVA, 2001, 2004). 

O aluno precisa compreender o vocabulário que ele usará em sua profissão. O 

professor tem um papel importante, pois precisa incentivar os alunos a buscarem o 

significado real das palavras, seja no dicionário ou na Internet, ou qualquer outro 

aparato tecnológico/pedagógico (MARCOLLA, 2004). Só assim, a língua inglesa 

passará a ter mais importância dentro do processo ensino-aprendizagem. O 

conhecimento do significado e uso real das palavras pode despertar um interesse 

maior para a aprendizagem da língua estrangeira e fazer com que o aluno passe a 

observar como o inglês faz parte da sua vida diária e como é importante aprendê- lo. 

Harmer apud Paiva (1991, p.153) explica o que significa “aprender uma palavra”. 

Seu significado vai além de uma simples tradução. Há de se observar seus diversos 

aspectos: semântico, metafórico, suas relações de significado, uso, formação e 

aspecto gramatical, de acordo com o Quadro 1, de acordo com Harmer (1992, p. 

158): 

QUADRO 1 - CONHECIMENTO E USO DE VOCABULÁRIO ATIVO E RECEPTIVO 

SIGNIFICADO CONTEXTUALIZADO 

 

 

 
VOCABULÁRIO 

SIGNIFICADO Relação de sentido 
USO DO VOCABULÁRIO Metáforas e expressões 

significativas 
Colocação 
Estilo e registro 

FORMAÇÃO DO 
VOCABULÁRIO 

Fragmentos do discurso 
Prefixos e sufixos 
Pronúncia e soletramento 

GRAMÁTICA Substantivos: contáveis e 
incontáveis 
Complemento verbal 
Verbos phrasals 
Adjetivos e Advérbios 

Nota: Quadro traduzido pela autora. 
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De acordo com Chomsky (1957) todo ser humano tem uma capacidade inata de 

adquirir uma língua e essa é construída a partir de um elemento genético em contato 

com o meio. Ainda, olhando sob um olhar interacionista, poderíamos dizer que não 

ensinamos a ler e sim, que é através da interação leitor-texto-escritor que a leitura e 

a consequente construção de significados se processa de modo geral. 

Um programa educacional pode apenas fornecer um passo no progresso do 

indivíduo em relação à aquisição de novos comportamentos, de uma nova 

competência (PERRENOUD, 2013). A adoção de um novo comportamento depende 

de vários fatores. Algumas condições predispõem um indivíduo a ter uma ação em 

particular, tais como a formação de conhecimento, vocabulário e atitudes. A 

disponibilidade e a facilidade de acessar diversas fontes tais como exercícios ou 

atividades significativas, ajudam, e muito, a manter o interesse do aluno na 

construção de uma aprendizagem significativa16. Aprendemos mais rápido quando 

novos conceitos são úteis em nossas vidas presentes e em suas vidas futuras. A 

regra de um educador é assessorar o interesse dos alunos em atividades práticas. 

E, como afirma Leffa (2003, p.235), no contexto atual em que o inglês se insere, ele 

“deixa de transmitir uma única cultura para transmitir várias culturas, produzindo o 

fenômeno estranho de uma língua multilíngue e multicultural”. 

 

4.1 VOCABULÁRIO ATIVO E VOCABULÁRIO PASSIVO 

 

A partir do conceito de vocabulário ativo ou produtivo (o que é adquirido e usado 

pelo aprendiz) e o vocabulário passivo ou receptivo (aquele que ele reconhece, 

apesar de não usar), simplificamos o processo de aprendizagem de um vocabulário 

específico, pois podemos trabalhar com reconhecimento e uso de vocabulário, não 

tendo necessariamente que usar todo o vocabulário aprendido em todo o contexto. E 

assim formamos nosso “banco de vocabulário” nosso círculo de conhecimento. 

                                                           
16

 Aprendizagem significativa é a aprendizagem que faz sentido para o educando, aprendizagem que este usa 
apropriadamente em todas as suas esferas de convivência. Expressão criada pelo pesquisador norte-americano 
David Paul Ausubel (1918-2008). 
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Krashen (1988) sustenta que a assimilação de línguas ocorre em situações reais, 

quando a pessoa está exposta à linguagem que esteja um pouco acima (não muito 

acima) de sua capacidade de entendimento. É notório o fato de que quando adultos 

se dirigem a crianças usam um linguajar próprio, modificado tanto no plano estrutural 

como no vocabulário para se aproximar ao nível de compreensão da criança. Já no 

ambiente em que adultos vivem, eles não recebem o mesmo tipo de tratamento. 

Quando adultos, seu universo de pensamento e linguagem é mais amplo; ou seja, a 

linguagem por eles almejada e a eles dirigida tende a ser mais complexa e os 

assuntos mais abstratos. 

Em Krashen (1981, pags. 6 e 7): 

A aquisição de linguagem não requer o uso extensivo de regras gramaticais 
conscientes, e não necessita de atividades de repetição tediosas como 
também não ocorre durante a noite. A aquisição de linguagem real se 
desenvolve lentamente, e as habilidades de fala emergem 
significativamente mais tarde, após a habilidade de ouvir, mesmo quando as 
condições são perfeitas. Os melhores métodos são, portanto, aqueles que 
fornecem "entrada compreensível" em situações de pouca ansiedade e 
contendo mensagens que os estudantes realmente querem ouvir.17 
(tradução da autora) 

Dessa forma, podemos analisar que até o ambiente de convívio humano das 

crianças é mais propício ao aprendizado de línguas do que o ambiente dos adultos, 

pois o que veremos é que as crianças utilizam-se do vocabulário para se comunicar 

de uma maneira efetiva e direta, enquanto que o adulto utiliza-se de palavras e 

“meias-palavras” para comunicar-se de uma maneira indireta.  

Aprender “palavras para se comunicar” é uma tarefa relativamente fácil – o difícil são 

as meias-palavras, as expressões, o que se diz, e o que realmente se quer dizer. 

Uma criança quando fala “estou cansada” – ela realmente quis comunicar este fato e 

pronto. O adulto quando diz “estou cansado” – ele quer comunicar isto e também 

quer a seguir justificar o porquê está cansado. Em uma turma de adulto iniciante, o 

fato de conseguir apenas exprimir que “está cansado” aflige o adulto – ele quer 

justificar por que está assim, mas não encontra palavras porque ainda não aprendeu 

                                                           
17

 “[...] Language acquisition does not require extensive use of conscious grammatical rules, and does not 
require tedious drill. It does not occur overnight, however. Real language acquisition develops slowly, and 
speaking skills emerge significantly later than listening skills, even when conditions are perfect. The best 
methods are therefore those that supply ‘comprehensible input’ in low anxiety situations, containing messages 
that students really want to hear.” 
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o vocabulário relativo para “justificar seu cansaço” – isto faz com que sinta-se 

frustrado achando que está aprendendo muito pouco – o que não é verdade. 

A criança, mais do que o adulto precisa e se beneficia do contato humano para 

desenvolver habilidades linguísticas. Crianças têm grande resistência ao 

aprendizado formal, artificial e dirigido. Elas procuram assimilar e fazer uso da língua 

estrangeira em situações de autêntica necessidade, desenvolvendo suas 

habilidades e construindo seu próprio aprendizado a partir de situações reais de 

interação em ambiente da língua e da cultura estrangeira (KRASHEN, 1988). Ela 

não está preocupada em dizer algo mais, ela não está preocupada em dizer meias-

palavras – ela quer apenas comunicar-se diretamente – assim conseguindo, torna-se 

confiante em si mesma, dando um passo a mais na construção da aprendizagem de 

um segundo idioma. 

Assim deve ser pautado o ensino do Inglês Instrumental na educação de jovens e 

adultos, de uma maneira totalmente significativa e objetiva, sem meias-palavras, 

meios-termos, sem vocabulário que não faça parte do cotidiano do mundo do 

trabalho e/ou estudo do aluno. Comunicação direta, como a criança faz. Os alunos 

aprendem compartilhando conceitos, e não somente recebendo informações a 

respeito. A participação é imprescindível nos processos de tomada de decisão, 

resolução de problemas, liderança, identidades e mudanças de atitudes. A 

aprendizagem procede mais da participação em tarefas, do estudo em grupo e da 

experiência (MORAES, 2005). O papel do educador é facilitar a aprendizagem, 

enfatizando, nesse procedimento, a bagagem de informação trazida por seus 

educandos. 

Muitos princípios de aprendizagem da criança também podem ser aplicados para 

jovens e adultos. Por exemplo, adultos e crianças preferem experiências de 

aprendizagem que sejam participativas e reais, eles aprendem mais rápido quando 

novos conceitos são úteis em suas vidas presentes (as crianças e os jovens) e em 

suas vidas futuras (os adultos). A regra de um educador para as pessoas mais 

jovens e mais velhas é assessorar o interesse dos alunos em atividades 

significativas que sejam adequadas de acordo com a idade (KRASHEN, 1988; 

MORAES, 2005). 
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O ensino de idiomas deve ser dado em situações de uso imediato do dia-a-dia, como 

por exemplo: O que você faz todos os dias? Come, dorme, descansa, assiste TV, 

estuda, namora, corre, pratica atividades físicas, trabalha, conversa fiado, descansa, 

lê, anda, senta, fica estressado etc. Se fazemos isso todos os dias então porque 

restringir o vocabulário apresentando ao aluno a apenas duas ou três ações 

rotineiras. Se, pergunto ao aluno: O que você fez hoje? (uma pergunta significativa e 

real do dia-a-dia), qual será sua resposta?  Dependerá da quantidade de vocabulário 

e ações rotineiras que o aluno tenha conhecimento e prática significativa. 

O que acontece é que a maioria dos livros didáticos com certeza não apresentará as 

ações rotineiras de uma vez ao aluno e sim dividirá em 3 ou 4 ações a cada livro X. 

Consequentemente o aluno só conseguirá expressar-se (caso o professor não 

improvise fora do livro) após ter estudado todos (ou quase todos) os livros. Então, a 

relação entre teoria e prática só pode ser realizada se sua aplicação faz sentido para 

o aprendiz.  

Segundo Alemi e Daftarifard (2010, p. 766): 

As abordagens em uma análise analítica com foco contínuo no código e na 
linguagem como um meio, incorporam a observação e uso de uma 
linguagem descontextualizada e, as respostas são previsíveis e enfatizam a 
precisão. Em contraste, as abordagens com foco na comunicação são 
mensagens centradas e enfatizam a participação e uso da língua. Se 
concentram na linguagem contextualizada, nas lacunas de informação e 
fluência, e priorizam a interação interpessoal. O final explícito centra-se na 
racionalidade, na formalidade, nas estratégias intelectuais, na 
aprendizagem consciente, no cognitivismo e inferência, e também no estudo 
sistemático da língua (tradução da autora). 

Cabe a nós professores trabalharmos a aprendizagem de um vocabulário 

significativo para o aluno, dando ênfase à necessidade real e imediata deste dentro 

de seu ambiente de trabalho e em relação ao curso que este está fazendo. Temos 

que, adaptar as aulas de acordo com os interesses imediatos de trabalho e estudo 

de nossos aprendizes. 
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4.2  METODOLOGIAS DE ENSINO E ABORDAGENS UTILIZADAS PARA A  

       APRENDIZAGEM DE UMA LÍNGUA ESTRANGEIRA  

 

Segundo Richards e Rogers (1993) o pêndulo do ensino de línguas oscilou da 

gramática e tradução para o método direto, e depois para métodos alternativos. 

Então, Método significa uma combinação de “princípios e técnicas”. Os Princípios 

representam a estrutura teórica do método e envolvem cinco aspectos do ensino de 

língua estrangeira tomados em conjunto: o professor, o aluno, o processo de ensino, 

o processo de aprendizagem e a cultura da língua alvo. As técnicas são as 

atividades feitas em sala de aula, derivadas da aplicação de certos princípios. 

Quando dois métodos compartilham princípios em comum, uma técnica particular 

poderá se repetir em ambos. Por outro lado, algumas técnicas podem estar 

associadas a métodos de princípios não conjugados, neste caso, provavelmente 

haverá variação na forma como serão usados por cada um (RICHARDS E 

ROGERS, 1993). 

Para Richards e Rodgers (1993), os principais princípios e técnicas mais usados de 

alguns métodos de ensino de línguas estrangeiras são: 

 Método da Tradução e Gramática; 

 Método Direto; 

 Método Áudio-Lingual; 

 Método Silencioso - Silent Way; 

 Suggestopedia; 

 Aprendizagem em Comunidade - Community Learning; 

 Resposta Física Total - Total Physical Response e; 

 Abordagem Comunicatica (Communicative Approach) e Abordagem Lexical 

(Lexical Approach), abordadas nesta tese. 
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4.2.1 Abordagem Comunicativa  

 

O objetivo desta abordagem é tornar os alunos comunicativamente competentes. A 

aprendizagem linguística é vista como um processo de comunicação no qual o 

simples conhecimento das formas da língua alvo, seu significado e funções, são 

insuficientes. É preciso ser capaz de usar a língua apropriadamente dentro de um 

contexto social (NUNAN, 1988; CRYSTAL, 1973, 2003). O falante tem de saber 

escolher entre diferentes estruturas a que melhor se aplica às circunstâncias da 

interação entre ele e o ouvinte ou, entre o escritor e leitor. Por exemplo, o falante 

desenvolve várias formas sutis para mostrar desagrado, recusar, aceitar, convidar, 

pedir algo etc. Isso envolve o domínio não só de competência gramatical ou 

linguística, mas também de habilidades sóciolinguísticas, discursivas e estratégicas. 

Chomsky (1957) nos ensina e nos faz refletir sobre a nossa capacidade inata 

(competência) para gerar enunciados, mas Dell Hymes (1972) nos detalha sobre o 

que seria a competência comunicativa, pois para ele um falante para ser 

comunicativamente competente deve além de dominar as estruturas linguísticas de 

uma língua, deve também saber de como esta é usada e utilizada pelos membros da 

comunidade que este deseja participar em questão, produzindo enunciados lógicos 

e adequados ao contexto. Além disso, este ensino não toma as formas da língua 

descritas nas gramáticas como modelo suficiente para organizar as experiências de 

aprender outra língua, embora não descarte a possibilidade de criar na sala 

momentos de explicitação de regras e de prática rotinizante dos subsistemas 

gramaticais, como o dos pronomes, as terminações de verbos, etc (ALMEIDA 

FILHO, 1993). 

Com o intuito de desenvolver essas habilidades, a mais marcante característica 

dessa abordagem é a prática de realizar atividades significativas que envolvam 

comunicação real. Tal comunicação ocorre quando os sujeitos são livres para 

trocarem conhecimentos. Num jogo de pergunta-resposta no qual os alunos são 

obrigados a repetirem estruturas pré-estabelecidas, por exemplo: What day is today? 

(Que dia é hoje?) pergunta temos então a resposta Today is Tuesday! (Hoje é terça-

feira.) sendo que ambos conhecem a resposta, não havendo comunicação portanto, 

mas apenas a prática repetitiva de estruturas. Para usar realmente as 
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potencialidades comunicativas, os alunos resolvem problemas, discutem ideias e 

posições, jogam, fazem dramatizações etc. 

O uso de material autêntico como artigos de revistas, jornais, trechos de rádio e TV, 

filmes, e entrevistas é muito importante para que os alunos tenham acesso à língua 

como ela é usada efetivamente por seus falantes. Devem ser exploradas atividades 

de conversação em pequenos grupos. Dessa forma, maximiza-se o tempo de uso da 

língua pelos alunos. Dentro do Inglês Instrumental vemos o uso de revistas, jornais, 

filmes, vídeos, programas de TV, canções, manuais, e-mails, formulários, panfletos, 

revistas técnicas, aplicativos, mídias sociais, etc, que os profissionais usam em seu 

trabalho no dia-a-dia sendo assim, o livro didático deixa de ser seguido um bem 

sonhado a ser manipulado avidamente (SMITH, 1971; MORAES, 2005, 1990; 

OLIVEIRA, 2007). 

Brown (2001) enfatiza que na Abordagem Comunicativa o professor passa a ser um 

mediador da aprendizagem; promovendo situações efetivas de uso da língua e 

atuando como um conselheiro dos aprendizes. Utiliza atividades, jogos e 

dramatizações, entre outros, para encorajar a comunicação, de forma que os 

aprendizes se preocupem não somente com o que dizer, mas como fazê-lo. Com 

relação aos erros, o professor geralmente não corrige os alunos imediatamente, 

As principais técnicas da Abordagem Comunicativa (Communicative Approach) são: 

uso de material didático autêntico; textos com frases desordenadas para os alunos 

ordenarem; jogos de cartões com pistas para os alunos fazerem perguntas 

autênticas e obterem respostas também pessoais e; dramatização de cenas 

propostas pelos alunos ou professor.  

Os objetivos de uma aula são baseados então em uma avaliação das necessidades 

dos estudantes. Para Nunan (1988), o professor deve determinar as situações nas 

quais os alunos usarão o vocabulário e tópicos de comunicação aprendidos. O 

objetivo não é que ao final de um certo tempo os alunos tenham adquirido um grupo 

de palavras (vocabulário) dadas em uma determinada situação e sim que estes 

alunos saibam lidar com um grupo particular de tópicos em uma dada situação. Isto 

torna maior a probabilidade de que o aluno se envolva nas tarefas, tenha mais 

liberdade de se expressar e, conseqüentemente, de adquirir a língua escrita. 
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O uso então do termo "Abordagem Natural” em vez de “método” implica em um 

determinado conjunto de recursos a serem seguidos que são baseados em práticas 

de ensino e aprendizagem. Vemos que hoje é amplamente reconhecida a 

diversidade de contextos que vivemos. Isto exige uma abordagem mais direta, mais 

informal, mais contextualizada e eclética, pois como professores, sabemos que 

aprendemos ensinando e ensinamos aprendendo. Um método fechado limita tanto o 

professor quanto o aluno e o que importa é respeitar a maneira com que o aluno 

aprende, somos facilitadores da aprendizagem para estes. 

Nunan (1991, p. 228) enfatiza que:  

Acredita-se que nunca existiu e provavelmente nunca existirá ujm método 
que seja igual e atenda a todos e que o foco atualmente tem sido no 
desenvolvimento de atividades e tarefas em sala de aula que estejam 
consonantes com o que queremos e o que sabemos sobre a aquisição de 
um segundo idioma, e isto é o que move a dinâmica da própria sala de aula.  

 

4.2.2 Abordagem Lexical 

 

A Abordagem Lexical enfatiza o léxico, o conjunto de palavras de uma língua, 

tornando as colocações e as unidades lexicais características fundamentais dessa 

abordagem. As colocações referem-se ao modo como as palavras podem estar 

dispostas na língua. As unidades léxicas são as palavras em seus respectivos 

contextos (LEWIS, 1997). O aluno é inserido em uma situação que lhe permite 

“manusear” o seu aprendizado com o propósito de abandonar a ideia de um 

professor conhecedor de todas as informações, criando no aluno a ideia de ser um 

descobridor. 

A Abordagem Lexical pode ser resumida em poucas palavras: a linguagem não 

consiste no estudo do vocabulário e da gramática de uma forma tradicional mas 

sempre de porções significativas pré-fabricadas (WILKINS, 1972). Os professores ao 

usarem a Abordagem Lexical, ao invés de analisar a linguagem palavra por palavra 

direcionarão a atenção do aluno para as porções significativas do idioma. Como este 

autor nos enfatiza “[…] ao invés de palavras, conscientemente tentamos pensar em 

colocações, e apresentá-las em expressões. Ao invés de fragmentar a frase em 



116 

 

palavras solitárias, devemos tentar vê-las de uma maneira mais holística, 

considerando o todo18 (tradução da autora)” (LEWIS, 1997, p. 204). 

A visão padrão divide a linguagem em gramática (estrutura) e vocabulário (palavras). 

A abordagem lexical desafia estão visão da linguagem argumentando que a esta 

consiste de porções que, quando combinadas produzem um texto coerente. As 

porções são de diferentes tipos e quatro tipos básicos diferentes são identificados: 

Palavras com significado total  como exemplo: sal (salt), garoto (boy), etc; 

Colocações como exemplo: ficar gripado (to catch a cold), um lar desfeito (a broken 

home), etc; Expressões fixas como exemplo: Bom dia (Good morning), Estou bem 

(I’m fine), etc e; Expressões semi-fixas como exemplo: Poderia me passar............. , 

por favor? (Could you pass..............,please?), etc. 

As visões tradicionais tendem a restringir a quantidade de vocabulário à qual os 

alunos são expostos. Elas entendem que os alunos devem “saber na ponta da 

língua” uma quantidade X de palavras para então aprenderem mais palavras. Já a 

Abordagem Lexical (WILKINS, 1972) acredita que devemos dar ênfase ao listening 

(atividades auditivas) e reading (atividades de leitura) em todos os níveis. Os alunos 

(não importando em que nível de classificação estejam) devem ler e ouvir 

intensamente. Atividades de vídeo, filmes, músicas e entrevistas devem ser 

exploradas continuamente, mescladas a exercícios/atividades que reforcem o writing 

(atividades de escrita) e o speaking (atividades orais). Lewis (1993, p. 109) nos diz 

que o programa de estudos lexicais (syllabus lexical) não é especificamente formado 

por palavras-base, porque: 

[...] Reconhece-se explicitamente padrões de palavras para (relativamente) 
palavras que não são ligadas ao léxico, expressões o arranjo de palavras 
(relativamente) que são semanticamente poderosas e itens de várias 
palavras mais extensas, em particular, frases institucionalizados, como 
necessitando de tratamento pedagógico diferente, e em paralelo.19  

                                                           
18

 “[...] instead of words, we consciously try to think of collocations, and to present these in expressions. Rather 
than trying to break things into ever smaller pieces, there is a conscious effort to see things in larger, more 
holistic, ways”. 

19
 “[...] it explicitly recognizes word patterns for (relatively) de-lexical words, collocation power for (relatively) 

semantically powerful words, and longer multi-word items, particularly institutionalized sentences, as requiring 
different, and parallel pedagogical treatment". 
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Em seu próprio projeto de ensino, Lewis (1993) propõe um modelo que compreende 

as etapas, “Observar - Formular hipóteses - Experimentar,” em oposição ao 

paradigma “Apresentar – Praticar – Produzir” dos métodos tradicionais.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) criados e implementados em 1996, 

começam a abrir espaço para uma nova proposta educacional, tentando direcionar o 

trabalho do professor ao considerar a diversidade cultural local, o convívio social, a 

ética e os temas transversais. Todavia, ainda existe, muitas vezes, a falta de 

aceitação do corpo docente e até mesmo casos de total desconhecimento sobre 

esses parâmetros. Nenhum professor deve começar a implementar estratégias de 

aprendizagem com seus alunos sem primeiro ter um conhecimento teórico para 

basear suas atividades e sem uma clara compreensão do que seja o léxico de um 

idioma. A compreensão de que a linguagem em si não consiste apenas de gramática 

e palavras, isto nos faz pensar então em como poderíamos tirar proveito das 

sugestões apresentadas nestas duas visões e formular atividades que explorem a 

comunicação natural que surge em sala de aula aliada a exercícios que explorem as 

porções significativas de um idioma a ser aprendido.  

 

4.3 FATORES QUE INFLUENCIAM A APRENDIZAGEM SEGUNDO A 

ABORDAGEM COMUNICATIVA  

 

A pesquisa sobre a aquisição e o uso da linguagem pode ser dividida em 

configurações (settings) de aprendizagem da primeira e segunda linguagem. A 

literatura sobre a aprendizagem da primeira linguagem é mais relevante para o 

desenvolvimento da criança, enquanto a aprendizagem da segunda linguagem está 

primeiramente ligada à aprendizagem do jovem e do adulto, ela não está tão 

interessada assim na maneira em que a criança aprende, embora a maioria das 

teorias de aprendizagem da linguagem se aplique aos dois e não costumem fazer 

muita distinção entre estes, mesmo não estando claro se processos psicológicos 

diferentes estão envolvidos na aprendizagem da primeira e da segunda linguagem, 

existem diferenças na maneira como adultos e crianças aprendem (KRASHEN, 

1988; LYON, 1981). 
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De acordo com Gagné (1965)20 existem diferentes tipos de níveis de aprendizagem. 

A significância destas classificações é que cada tipo requer uma instrução diferente. 

Podemos classificar a aprendizagem em cinco categorias: verbal, informativa, 

passos intelectuais, estratégias cognitivas, passos motores e atitudes. Diferentes 

condições internas e externas são necessárias para cada tipo de aprendizagem. Por 

exemplo, para estratégias cognitivas serem aprendidas é necessário que haja uma 

chance de se praticar o desenvolvimento de novas soluções para problemas; o 

aprendiz deve ser exposto a um modelo ou argumentos persuasivos. 

Pessoas de todas as idades tem o potencial para aprender (algumas pessoas com 

uma aprendizagem mais rápida do que outras). A idade pode afetar, ou não, a 

velocidade de aprendizagem das pessoas, considerando as variações individuais na 

maneira como estas aprendem. Mas com certeza os primeiros dez anos de vida de 

uma criança são os melhores momentos para se aprender um novo idioma porque o 

cérebro humano ainda possui toda sua flexibilidade e plasticidade , característica 

esta que o capacita a reter uma grande quantidade de informação linguística 

(VYGOTSKY, 1984, 1987; PIAGET, 1972). 

Na Babilônia e no antigo Egito o homem procurava entender a complexidade de 

suas habilidades cognitivas, e especialmente a capacidade de assimilar línguas. 

Hoje, o que a neurolinguística, a psicologia e a linguística conhecem, e que de forma 

geral é aceito, é uma série de hipóteses que procuram explicar esta habilidade do 

ser humano. Essas hipóteses são resultado de estudos científicos que ajudam a 

explicar não só o desempenho cognitivo do ser humano, mas também as diferenças 

entre crianças e adultos. 

Então, uma abordagem mais natural na aquisição de uma segunda língua, como a 

proposta por Krashen (1988), nos oferece uma melhor compreensão sobre as 

necessidades epecíficas dos aprendizes.  A influência de Krashen (1988) foi além 

deste método particular, como poder obervar em suas cinco hipóteses: 

 A Hipótese de Aquisição/Aprendizagem: afirma que existem duas maneiras 

distintas de desenvolvimento da competência linguística para a aprendizagem 

                                                           
20

 A primeira edição do livro de Gagné The Conditions of Learning, foi publicada em 1965 e a quarta, em 1985.  
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de um segundo idioma: a aquisição (usa a linguagem de "comunicação real") 

e a aprendizagem (conhecimento formal) de uma língua. 

 A Hipótese da Ordem Natural: adquirimos as regras da linguagem em uma 

ordem previsível; 

 A Hipótese Monitor: aprendizagem consciente; 

 A Hipótese de Entrada: aprendizagem da linguagem através da compreensão 

de mensagens e; 

 A Hipótese do Filtro Afetivo: um bloqueio mental, causada por fatores afetivos 

que impedem o aprendiz de conseguir a aquisição da linguagem.  

Krashen (1988) enfatiza que temos que considerar diferentes tipos de fatores que 

afetam o desenvolvimento cognitivo: fatores biológicos; fatores cognitivos; fatores 

afetivos e de ordem psicológica e; de suma importância: o ambiente e o input 

linguístico. 

 

4.3.1 Fatores Biológicos 

 

Há vários estudos que dizem que o lado esquerdo é o lado lógico, analítico, 

enquanto que o direito é o lado criativo, artístico, sensível à música, responsável 

pelas emoções. Então, de acordo com Krashen (1988) a assimilação da língua 

ocorre via hemisfério direito  é sedimentada no hemisfério esquerdo como habilidade 

permanente e, pelo fato das crianças terem uma maior interação entre os 

hemisférios cerebrais, elas tem um maior e melhor desempenho linguístico, melhor 

acuidade auditiva e maior flexibilidade muscular do aparelho articulatório de sons.  

Nesta tese, não nos ateremos a esmiuçar estes estudos relativos aos fatores 

biológicos por entendermos que este não é o nosso foco. Centramo-nos mais nas 

indagações referentes aos fatores psico-afetivos que influenciam a aprendizagem. 
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4.3.2 Fatores Cognitivos 

 

Em se tratando de diferenças de aprendizagem entre crianças e adultos, por já 

estarem prontos para lidarem com conceitos abstratos (pelo menos, assim se 

espera), os adultos conseguem compreender a estrutura gramatical da língua 

estrangeira bem como de sua própria língua mãe. O interessante também é que 

conseguem participar de situações artificais para o exercício da língua, e a criança 

não (KRASHEN, 1988; LEFFA, 1988; NEVES, 1996). 

Krashen (1988) em sua hipótese de aquisição da linguagem (language acquisition), 

que ocorre de modo natural ao desenvolver habilidades através de assimilação 

natural, intuitiva, inconsciente, nas situações reais e concretas de ambientes de 

interação humana), estabelece uma distinção clara em relação à aprendizagem a 

linguagem (language learning), que é o acúmulo de conhecimento através do estudo 

formal, por meio de esforço intelectual e de capacidade de raciocínio lógico. Ele 

sustenta enfaticamente a predominância de aquisição (acquisition) sobre a 

aprendizagem (learning) no desenvolvimento de proficiência em línguas (KRASHEN, 

1988). 

Em se tratando de jovens e adultos, é de suma importância então que a ênfase 

sobre a aquisição da linguagem deve ser uma constante no planejamento do 

professor, pois a participação ativa do sujeito em sua aprendizagem é essencial, 

pois esta valoriza o ato comunicativo e desenvolve a autoconfiança do aprendiz ao 

partilhar com este suas experiências e anseio como professor facilitador.  

 

4.3.3 Fatores Afetivos e de Ordem Psicológica 

 

Fatores de ordem psico-afetiva podem causar um impacto direto na capacidade de 

aprendizagem dos alunos, por isto, a hipótese do filtro afetivo (affective filter21), de 

                                                           
21

 The Affective Filter hypothesis – o conceito foi primeiramente proposto por Dulay and Burt “Viewpoints on 
English as a Second Language” New York: Regents (1977) Dulay, H. and Burt, M. (1977), 95-126) e amplamente 
teorizado pro Krashen. 
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acordo com Krashen (1988), é outro aspecto importante que influi no aprendizado de 

línguas tais como: 

 Desmotivação: a falta de situações autênticas ao vivenciar uma língua 

estrangeira; experiências frustantes no passado, vivência com professores 

altamente exigentes que, por não saberem distinguir o que é educação para a 

vida e educação de banca cobram demasiado de seus alunos; 

 Perfeccionismo: a pessoa não quer correr o risco de cometer deslizes; 

 Falta de autoconfiança: a pessoa não acredita em seu potencial; 

 Dependência da eloquência: comunicar-se, seja em que idioma for, necessita 

de vocabulário, de leitura, de vivência com a língua erudita e formal; 

 Autoconsciência: medo do que os outros irão pensar dele; 

 Ansiedade: causada pela expectativa excessiva de obtenção de resultados e; 

 Provincianismo: fechar-se em um mundo que poucos tem acesso e não estar 

aberto ao novo. 

Todos esses bloqueios à aprendizagem de uma língua estrangeira representam um 

obstáculo que a pessoa mesmo se coloca em crescer profissionalmente, em se 

relacionar com os outros, e, na maioria das vezes nem percebe que assim está 

fazendo, ela própria cria um obstáculo a outras culturas, novas sensações e novas 

experiências (KRASHEN 1988; NEVES, 1996).  

Quando os alunos possuem um filtro afetivo baixo, estes adquirem uma segunda 

língua com maior facilidade e maior eficácia, pois não se preocupam com a 

possibilidade de fracasso na aquisição da língua. Por outro lado, um aluno com filtro 

afetivo alto se sente desmotivado, com grande ansiedade e baixa autoconfiança, 

sendo assim, ainda que exposto intensamente à língua estrangeira, não atingirá um 

bom nível linguístico (ou então atingirá em um tempo maior de estudo da língua e 

com muita dificuldade). 

O ideal então é um filtro afetivo baixo, que faria com que o aprendiz estivesse tão 

envolvido na mensagem que temporariamente esqueceria que está ouvindo ou 

lendo outra língua (KRASHEN, 1988). 
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4.4 O AMBIENTE E O INPUT LINGUÍSTICO 

 

Uma sala de aula com um(a) professor(a), um livro-texto, dezenas de alunos 

perfilados nuca-face em suas carteiras ou no máximo em círculo, giz e “saliva”. Esta 

visão é particularmente inquietante à medida que focaliza um ambiente 

caracterizado por uma profunda defasagem em relação às práticas socioculturais 

que temos em nossa sociedade. A escola tradicional cria um espaço artificial em 

relação ao mundo real. Fora da escola o aluno vive um ambiente diferente. Ele 

conecta-se ao mundo assistindo TV, navegando na internet, lendo jornais e revistas 

e desfrutando de lazer eletrônico. 

O que fazer então? Modificar a forma de ensinar? Modificar a forma de pensar? 

Repensar nossas aulas? Reestruturar nossas salas? Será que só nós professores 

temos que mudar ou o sistema também tem? Será que os alunos têm que mudar em 

algo e seus pais também? 

Com o uso das Tecnologias da Informação (TIC22) em sala de aula, estamos 

começando a ter que modificar a forma de ensinar e aprender, tanto nos cursos 

presenciais como nos de educação continuada, à distância (LÉVY, 1999). Só vale a 

pena estarmos juntos fisicamente (num curso empresarial ou escolar) quando 

acontece algo significativo, quando aprendemos mais estando juntos do que 

pesquisando isoladamente. Muitas formas de ensinar hoje não se justificam mais. 

Perdemos tempo demais, aprendemos muito pouco, nos desmotivamos 

continuamente. Tanto nós professores como nossos alunos temos a clara sensação 

de que em aulas convencionais perdemos muito tempo. Podemos modificar a forma 

de ensinar e de aprender. Um ensinar mais compartilhado. Pois ensinar e aprender 

exige hoje muito mais flexibilidade espaço-temporal, pessoal e de grupo, menos 

conteúdos fixos e processos mais abertos de pesquisa e de comunicação. Uma das 

dificuldades atuais é conciliar a extensão da informação, a variedade das fontes de 

acesso, com o aprofundamento da sua compreensão, em espaços menos rígidos, 

menos engessados. Temos informações demais e dificuldade em escolher quais são 

                                                           
22

 O uso das TIC em sala de aula objetiva diminuir a distância entre educação, tecnologia e linguagem interativa 
e podem proporcionar ao  professor  e  ao  aluno,  neste  ambiente  tecnológico,  novas  e  diversificadas 
metodologias de aprendizagem. 
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significativas para nós e conseguir integrá-las dentro da nossa mente e da nossa 

vida. A aquisição da informação, dos dados dependerá cada vez menos do 

professor, pois seu papel principal é ajudar o aluno a interpretar dados, a relacioná-

los e contextualizá-los. 

No plano psico-afetivo (KRASHEN, 1988) deve haver uma forte conexão entre 

aprendiz e facilitador da aprendizagem, na figura do professor. Este deve saber 

desempenhar o papel mais de assistente e menos de líder, abrindo espaço nos 

momentos em que o aprendiz se predispõe à ação e assume a liderança.  Pré-

determinar o rumo desta relação através de um plano didático rígido seria como criar 

um manual sobre como conquistar o ser amado ou como construir amizades ou o 

modo como estas acontecem. Atividades pré-determinadas, sem lugar para 

improvisação, são intrusivas, inibem a criatividade e desrespeitam as diferenças 

individuais.  

Para quem tem habilidade natural na aprendizagem de um idioma, um simples “lápis 

e papel” serão companheiros suficientes na aquisição deste novo idioma. Mas e para 

os 99% que querem aprender um idioma e não tem esta habilidade natural? Como 

professores, devemos fornecer ao aluno um ambiente aprazível que desperte neste 

o desejo e a curiosidade tão necessária para a aprendizagem deste idioma. O uso 

de uma sala interativa com elementos que farão com que o aluno observe, toque e 

vivencie as palavras e expressões usadas numa determinada situação cotidiana é 

de suma importância para uma efetiva e real aprendizagem de acordo com a 

Abordagem Comunicativa e a Abordagem Lexical. 

E por que não criarmos esse ambiente interativo para explorarmos um conteúdo? 

Cabe a nós professores sermos os facilitadores da aprendizagem, atendendo 

nossos alunos de acordo com o estilo de aprendizagem de cada um, combinando o 

ensino tradicional professor e aluno com atividades interativas e contextualizadas 

(SACCOL, BARBOSA e SCHLEMMER, 2001). 

O papel do aluno então nessa nova visão é de suma importância. Ele é o 

responsável direto por sua própria aprendizagem. Ele é o seu próprio incentivador, 

pois para interagir com o meio ele precisa participar ativamente das atividades 

desenvolvidas em sala de aula. 
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4.5 O SURGIMENTO DO INGLÊS INSTRUMENTAL: AS DEMANDAS 

CONSTROEM AS TÉCNICAS 

 

O fim da segunda grande guerra mundial em 1945 abriu novas expansões nas 

atividades científicas, técnicas e econômicas em escala internacional. Essa 

expansão criou um mundo unificado e dominado por duas grandes forças: a 

tecnologia e o comércio, os quais, logo fizeram surgir também uma vasta demanda 

para uma linguagem internacional. 

Por várias razões, mais notavelmente devido ao poder econômico dos Estados 

Unidos no mundo pós-guerra, coube à língua inglesa esse papel.  Em consequência 

desse desenvolvimento, surgiu outro tipo de aprendiz da língua, desta vez, não por 

prestígio ou por prazer, mas sim pela necessidade de usá-la como língua 

internacional do comércio e da tecnologia.  

Uma vez que a língua inglesa se tornou aceita como língua internacional da 

tecnologia e do comércio, foi criada uma nova geração de aprendizes que já haviam 

definido exatamente o motivo pelo qual estavam aprendendo esta língua. Para 

trabalho, para estudo, para passeio, para intercâmbio científico, para pesquisas, 

para atividades culturais, para atividades sociais, enfim, várias razões. Os 

comerciantes, porque quererem vender seus produtos; os profissionais técnicos por 

necessitarem ler manuais de instrução; os médicos, por precisarem manter-se 

informados e atualizados em sua área de atuação e; sem deixar de falar dos 

estudantes, por quererem apropriar-se da leitura de livros, textos e jornais 

disponíveis apenas em inglês. E assim temos o mundo do trabalho envolvido em 

atividades que necessitam uma comunicação globalizada. 

Esse desenvolvimento foi acelerado pela crise do Óleo dos anos 7023, o qual 

despertou o interesse massivo de fundos de investimento nos países do Oriente 

Médio. Com isso, o inglês se tornou extremamente importante e a pressão comercial 

                                                           
23

 A crise internacional do petróleo desencadeada em 1973, afeta o desenvolvimento industrial e aumenta o 
desemprego. Então, o presidente da Petrobras Ernesto Geisel propõe um projeto de abertura política “lenta, 
gradual e segura”, intensificando novos programas no setro energético a fim de suprir a demanda brasileira. 
http://www.petroequimica.com.br/edicoes/ed_231/ed_231a.html 
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começou a ser influenciada pela necessidade de aprendê-lo.  Sendo assim, o efeito 

geral de todo esse desenvolvimento causou uma enorme pressão e demanda na 

busca de profissionais que dominassem a língua inglesa com o objetivo de promover 

a comunicação entre as nações. Enquanto a língua inglesa havia tomado seu 

próprio destino, nesse momento passou a ser sujeito de desejos, necessidades e 

demandas de todas as pessoas e não apenas dos professores de inglês.  O inglês 

havia se tornado obrigatório no mundo todo e, estudá-lo apenas por prazer foi 

deixado de ser levado em consideração, agora era a necessidade de pessoas que 

falassem inglês no mercado de trabalho que movia a grande demanda de 

professores nessa área.   

Novos desenvolvimentos na psicologia educacional contribuíram para o 

desenvolvimento do Inglês para Fins Específicos (English for Specific Purpose) ou 

ESP, enfatizando a importância central do aprendiz e suas atitudes a aprendizagem. 

Segundo Moraes (2005) as pessoas interessadas em aprender a língua inglesa 

apresentavam diferentes necessidades e interesses devido a sua área de atuação, a 

qual teria uma grande influência em sua motivação para aprender e, portanto, 

afetaria positivamente em sua aprendizagem. Esse fator contribuiu para a criação de 

cursos nos quais eram enfatizadas as necessidades e interesses dos alunos.  

Uma forma padronizada de alcançar esses objetivos foi através do uso de textos da 

área de atuação dos estudantes com textos como na área de Administração para 

alunos de Administração, textos técnicos na área técnic e etc. E vamos mais além, 

hoje, com o advento da tecnologia onde a maior parte do conteúdo na grande rede 

internacional está em inglês, nada se faz se o aprendiz não tenta pelo menos se 

aventurar na língua, seja por saber ou usando tradutores de texto.  

 

4.5.1 A Presença do Inglês Instrumental no Brasil  

 

O projeto de Inglês Instrumental24 nasceu em 1978 como projeto de ensino 

coordenado pela Doutora Maria Antonieta Celani (PUC São Paulo)25. Em 1980, o 

                                                           
24

 Até o final da década de 40, o ensino da língua inglesa era centrado na leitura e tinha por base o método do 
ensino da gramática e da tradução. A partir e por causa da Segunda Guerra Mundial, desenvolveu-se o método 
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projeto começou oficialmente financiado por agências nacionais e estrangeiras, 

estendendo-se até 1989 nas universidades e depois, estendeu-se para as escolas 

técnicas. Após este período, já contava com a participação de mais de setenta 

entidades, entre universidades, escolas técnicas e outras. O projeto passou por 

várias transformações. Começou voltado para universidades e depois de cinco anos, 

as escolas técnicas envolveram-se oficialmente e aos poucos foi se estendendo, 

buscando interesse de outras escolas. 

No Brasil, de um modo geral, de acordo com o PCN em (2016): 

Em Língua Portuguesa e Língua Estrangeira Moderna, a língua falada e 
escrita é o objeto prioritário de estudo [...] 
Texto. As linguagens só se concretizam em textos. Para todas as 
disciplinas da área exige-se o domínio do conceito de texto, em sentido 
amplo e não aquele que considera apenas a língua escrita ou falada. Um 
quadro, uma letra de música em língua estrangeira, um número de dança, 
uma partida de determinado esporte, o hipertexto são tipos específicos de 
texto. O domínio deste conceito dependerá de abstrações feitas a partir de 
textos estruturados nas linguagens específicas e predominantes nas 
disciplinas da área. 
Contexto. Em cada disciplina é necessário considerar o contexto, que 
particulariza a análise e a interpretação, além de permitir que os recursos 
expressivos sejam categorizados (em eficazes ou não-eficazes, por 
exemplo), considerando a intenção do interlocutor no momento de utilização 
desses recursos. O emprego de uma metáfora, por exemplo, pode ser 
extremamente eficaz num contexto, mas desastrosamente ineficaz em 
outro.  

Sendo assim, o Inglês Instrumental é uma das inúmeras abordagens do ensino de 

língua inglesa que trata do inglês como língua técnica e científica. Focaliza o 

emprego de estratégias específicas. Seu objeto de ensino é o texto científico. O 

estudo da gramática restringe-se ao mínimo necessário, sendo normalmente 

associada ao texto. Como as escolas brasileiras não visam a comunicação oral em 

inglês é comum o emprego da língua portuguesa no momento de ministrar a aula, 

bem como as instruções para os exercícios também são em língua materna. Veja 

bem, é comum, mas não é o eticamente correto, pois quanto mais meu aluno 

apropria-se e vive um ambiente em que o segundo idioma é incentivado, mais rápido 

acontecerá sua aprendizagem. 

                                                                                                                                                                                     
áudio-lingual baseado nas teorias behavioristas e no final dos anos 70, a abordagem comunicativa se firmou 
ativada por novos valores educacionais, seguidas e acompanhadas pela abordagem lexical mais recentemente. 

25
 O histórico do projeto está relatado no livro “The Brazilian ESP Project an Evaluation”, editado por M.Celani, 

J.Holmes, R..Ramos e M.Scott. 
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Dentre as diversas nomenclaturas temos então diversos termos: General English 

(inglês geral) e English for Specific Purposes (Inglês para Fins Específicos). O inglês 

geral (GE), refere-se ao inglês ministrado nas escolas primárias, secundárias e 

especiais. É o tipo de aprendizagem, onde as quatro habilidades são desenvolvidas 

ao mesmo tempo. Já no Inglês para Fins Específicos (ESP) ou English for Specific 

Purpose, temos: English for Science and Technology (Inglês para a Ciência e a 

Tecnologia), também chamado de inglês técnico, voltado à ciência e à tecnologia, 

originando English for Occupation Purpose (Inglês para Profissões Específicas) que 

se direciona a fins de trabalho e o English for Academic Purpose (Inglês para Fins 

Acadêmicos). No English for Business and Economics (Inglês para Empresários), 

encontramos English for Economics (Inglês para Economia) e English for Secretaries 

(inglês para Secretárias). Por fim, English for Social Sciences (Inglês para as 

Ciências Sociais), envolvendo, English for Psychology (Inglês para Psicologia) e 

English for Teaching (Inglês para o Ensino). 

No Ensino Médio Brasileiro a língua inglesa é ensinada baseada em gramática e 

análise gramatical sendo como mostrado na Figura 7 a seguir, mas, o que realmente 

precisamos é de uma real interação social, com uma perspectiva voltada para o 

mundo do trabalho (FREIRE, 1963, 1967, 1970, 1973). 

É nesse sentido que a construção do significado é social, pois os significados 

construídos no mundo social refletem os embates discursivos. Estes embates são 

caracterizados pela “confrontação entre discursos que veiculam percepções, 

crenças, visões de mundo, ideologias diferentes, entre outros aspectos” (PCN, 

2015). 

Os órgãos governamentais brasileiros, desde 2012, já se preocupam em oferecer 

aos alunos do Ensino Médio material didático que adote a linguagem como atividade 

social e política, o que significará um avanço na qualidade do ensino público 

brasileiro. Nesse contexto, a linguagem manifesta-se verbal e não verbalmente em 

diferentes línguas e culturas. 

Portanto, acreditamos que, partindo-se de uma abordagem instrumental intercultural, 

torna-se possível (res)significar o ensino/aprendizagem da língua inglesa, 

estabelecendo uma relação mais significativa entre identidade e cultura, já que a 



128 

 

abordagem instrumental trabalha com fins específicos de aprendizagem e a 

abordagem intercultural “[...] não envolve uma simples apresentação de fatos, mas 

um processo crítico e social de compreender outras culturas em relação à sua 

própria cultura.” (MOTA, 2004, p. 48). 

Figura 7 - Inglês no Ensino Médio 

 

        Nota: Elaborado pela autora. 

4.6. ABORDAGEM INSTRUMENTAL PARA A LEITURA 

 

Na abordagem instrumental, a leitura vem contribuir para um ensino de habilidade 

comunicativa dentro de uma área específica relevante para uma necessidade 

acadêmica, profissional ou ocupacional (SMITH, 1971; MORAES, 2005). 
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De acordo com Smith (1971) essa leitura poderá ser enfocada obedecendo: 

1. A predição do que irá ser lido e visto no texto através de fotos, títulos gráfico, 

desenhos, fontes utilizadas, datas, layout etc.; 

2. A compreensão geral do texto: o leitor não deve ler palavra por palavra, deve 

observar atentamente o tipo de texto, a que leitor se destina, o que o título 

aborda, presença de nomes próprios, datas, etc; 

3. O enfoque do vocabulário através dos cognatos, incentivando o leitor a inferir 

as palavras do texto. 

4. O uso do dicionário como último recurso para iniciantes e; 

5. O uso de técnicas que facilitem a leitura do aprendiz. 

Podemos resumir a abordagem instrumental da leitura da seguinte maneira (SMITH, 

1971; MORAES, 1990, 2005; OLIVEIRA, 2007; CHAVES, 2006): 

 Aprendizagem direcionada para tarefas; 

 Aprendizagem centrada no aluno; 

 Aprendizagem de vocabulário técnico; 

 Aprendizagem de estratégias (predição, inferência, skimming, scanning, 

context, gramar tools, language tools, schema26, etc.); 

 Aquisição de conteúdo em língua estrangeira (LE); 

 Aprendizagem de habilidades linguísticas; 

 Uso da Língua materna (LM); 

 Uso da experiência prévia do aluno (leitura da vida); 

 Utilização do texto como veículo de comunicação e de aprendizagem e não 

como objeto linguístico; 

 Identificação das habilidades comunicativas de uma área relevante, a partir de 

necessidades profissionais ou acadêmicas e; 

 Importância das atividades e estabelecimentos das tarefas pelo objetivo. 

Ainda de acordo com Smith (1971) o professor na abordagem instrumental poderá 

orientar o seu trabalho em três fases: pré-leitura, leitura e pós-leitura. 

 

                                                           
26

 Técnicas de leitura utilizadas em Reading Strategies. 
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Pré-Leitura; Esta fase é caracterizada pela sensibilização do aluno em relação aos 

possíveis significados na leitura com base em hipóteses: 

1. Ativar o conhecimento prévio de mundo (leitura da vida); 

2. Estimular o aluno a observar ilustrações, desenhos, fatos, fotos, fontes de 

pesquisa, mapas, tabelas, gráficos, etc., explorando também  títulos e 

subtítulos; 

3. Ativar o pré-conhecimento do aluno em relação à organização textual, 

observando o cabeçalho, a introdução e a distribuição gráfica do texto, que 

permite identificá-lo como uma receita, um artigo científico, um manual de 

instruções ou uma propaganda, entre outros; 

4. Evidenciar a leitura como uma prática sócio–interacional, onde a 

aprendizagem fará sentido e será pertinente aos objetivos do curso. 

5. Reconhecer o vocabulário através de conhecimento já adquirido na educação 

não-formal e informal. 

Leitura: Nesta etapa, o aluno mantém uma relação entre seu conhecimento de 

mundo, de organização textual e de elementos sistêmicos. O professor aciona as 

estratégias de leitura já conhecidas pelo aluno em língua materna, destacando os 

elementos linguísticos e lexicais semelhantes/diferentes aos da LM. 

É evidente que, para o aluno atingir o nível de compreensão detalhada, o mais 

complexo da leitura, ele terá que aprofundar o seu conhecimento sistêmico. Ele 

deverá também aprender a adivinhar o significado de palavras por meio de 

dicas/pistas e aprender que nem todas as palavras são essenciais para se entender 

um texto. 

Pós-Leitura: Nesta fase, o professor deverá criar atividades que levem o aluno a 

pensar sobre o texto, criticando-o, muito embora a leitura crítica deva ser estimulada 

em todas as fases a fim de que haja uma interação entre o mundo do leitor e as 

ideias do autor. 

No Brasill de acordo com o PCN (1999), as línguas estrangeiras estão inseridas na 

área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, onde a língua é não reconhecida 

simplesmente como um sistema, mas como veículo fundamental para a 
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comunicação entre os homens, atentando-se para a função de inseri-la nas escolas, 

visando a sua aprendizagem (BRASIL, 2000). 

É essencial, pois, entender-se a presença das Línguas Estrangeiras 
Modernas inseridas numa área, e não mais como uma disciplina isolada no 
currículo. As relações que se estabelecem entre as diversas formas de 
expressão e de acesso ao conhecimento justificam essa junção. Não nos 
comunicamos apenas pelas palavras; os gestos dizem muito sobre a forma 
de pensar das pessoas, assim como as tradições e a cultura de um povo 
esclarecem muitos aspectos da sua forma de ver o mundo e aproximar-se 
dele. [...] deve-se haver vários tipos de relações entre as Línguas 
Estrangeiras e as demais disciplinas que integram à área. (BRASIL, 1999, 
p.42) 
 

Sendo assim, os PCNs (1999) enfocam a necessidade da leitura e compreensão de 

textos, para que os alunos possam “ler” e entender o mundo que os cerca. Mundo 

este composto por diversas áreas e habilidades que se interpõem e se interlaçam. 

Eles propõem o ensino instrumental do inglês no Ensino Médio com foco em leitura, 

como vemos abaixo: 

 A abordagem preconizada no ensino do idioma estrangeiro é a da leitura 
instrumental devido a sua maior viabilidade no contexto educacional da 
escola pública e a mais socialmente justificável pois atenderia a 
necessidade da maior parte dos estudantes brasileiros: a de prepará-los 
para ao vestibular bem como para provas de admissão aos cursos de pós 
graduação (BRASIL, 1999, p. 15). 

Podemos ver então que a Abordagem instrumental da língua inglesa é a ideal para o 

ensino de jovens e adultos. A abordagem instrumental da língua inglesa promove 

uma aceleração da aprendizagem ao objetivar atender o aprendiz naquilo que é seu 

foco real e imediato. Contudo deve haver preocupação com a leitura instrumental 

pois esta tem de ser significativa, principalmente nas escolas de nível médio onde os 

alunos começam a ser preparados para o mundo do trabalho. Se na leitura 

instrumental o aluno traduz o texto, mas não o compreende, não atinge a eficácia 

daquela informação. A compreensão é a base da leitura e do ato de aprender a ler 

em qualquer língua. 

Smith (1971, p.25) questiona: 

Qual é a importância de qualquer atividade se não há interpretação? A 
compreensão é um dos aspectos mais relevantes do mundo ao nosso redor 
(...) no caso da leitura- para o conhecimento, intenções e expectativas que 
já temos em nossas mentes. E a aprendizagem pode ser considerada como 
uma modificação do que já sabemos e uma consequência de nossas 
alterações com o mundo ao redor de nós. Aprendemos a ler, e aprendemos 
pela leitura, adicionando-a ao que já conhecemos [...]  
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O ensino da língua inglesa baseado no enfoque tradicional apresenta ao educando 

atividades que não são significativas para este em um tempo muito maior, como 

mostrado na Figura 8.   

Figura 8 - O inglês instrumental com a abordagem na leitura leva ao objetivo 
 de modo mais rápido e eficaz 

 

       Nota: Elaborado pela autora. 

A experiência do ensino da língua inglesa baseado nas abordagens e metodologias 

que apoiam o aprendizado da língua inglesa como uma real preparação para o 

mundo do trabalho nos mostra então que a aprendizagem instrumental é a mais 

adequada para os jovens e adultos (MORAES, 1990, 2005; PERRENOUD, 2013; 

OLIVEIRA, 2007; CHAVES, 2006).  

 

4.7 O PAPEL DO PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA NA ABORDAGEM 

INSTRUMENTAL: PAPÉIS DIVERSOS PARA MOMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Entre autores que já escreveram sobre o papel do professor de língua instrumental, 

destacamos que Hutchinson e Waters (1992) enfatizam que é evidente que o papel 

do professor é de muitas faces, vai além de atuar na área de levantamento de 
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necessidades, planejamento de curso, produção de material ou adaptação e 

avaliação de um curso ou do aprendiz.  

Segundo Hutchinson e Waters (1992), o professor de ESP tem vários papéis: 

Pesquisador; Elaborador de programas; Autor de matérias; Examinador; Avaliador; 

Professor de estratégias; “Empatizador”; Analista; Observador de sua prática; 

Explorador da realidade e; Experimentador da realidade. 

É importante que o professor de língua estrangeira na abordagem instrumental não 

só apresente conhecimentos linguísticos e pedagógicos, mas que tenha percepções, 

uma postura reflexiva diante do que acontece em sala de aula e a sensibilidade de 

ver seus alunos como seres humanos. É extremamente relevante que o professor de 

ESP seja menos individualista e se considere inserido em uma coletividade. Em 

outras palavras, este profissional tem de se apresentar como tendo um papel 

político, estando atento à sua realidade social e histórica e, portanto, um ser crítico 

(LEFFA, 1988; BROWN, 2001). 

O desenvolvimento do vocabulário da pessoa é fruto direto do contato com a língua 

falada e escrita. Para níveis intermediários e avançados, a leitura é especialmente 

recomendada, pois proporciona o desenvolvimento de vocabulário principalmente 

para termos literários, técnicos e científicos (ALMEIDA FILHO, 1999). Também é 

recomendável, assim que possível, fazer uso de dicionários monolíngues. Além 

disto, o contato com estrangeiros, filmes e gravações em geral servem como fonte 

de vocabulário, em especial do tipo coloquial. Filmes falados e legendados em inglês 

(closed caption) são ótimos. 

A atitude ideal para desenvolver o vocabulário não é a de armazenamento forçado 

na memória, mas sim a de esforço criativo para expressar-se e o exercício constante 

de relembrar o que já foi aprendido. Isto porque o fundamental não é apenas 

reconhecer (vocabulário passivo), mas dispor de palavras no momento em que se 

expressa (vocabulário ativo). Os exercícios utilizados foram baseados em técnicas 

de outras metodologias e abordagens e adaptadas de acordo com os parâmetros da 

teoria da Abordagem Comunicativa e da Abordagem Lexical (NUNAN, 1988; LEWIS, 

1997; KRASHEN, 1988; PAIVA, 2001, 2004). Incluem atividades baseadas em 

comandos, atividades de método direto como mímicas, gestos, jogos e 
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dramatizações para contextualizar a prática de estruturas e padrões para maximizar 

a autoconfiança do aluno, atividades de vídeo e música, etc.  

Nunan (2004, p.4) nos diz:  

A tarefa pedagógica faz parte do trabalho desenvolvido ems ala de aula que 
envolve os aprendizes nas habilidades de compreender, manipular, produzir 
ou interagir utilizando a segunda língua enquanto sua atenção está 
concentrada em utilizer seu conhecimento grammatical para expressar 
significado, pois converter significado é preferível a manipulá-lo. 

Então, o professor é a fonte primária da entrada significativa (comprehensible input) 

da linguagem alvo (LEWIS, 1997) e o tempo da sala de aula é dedicado 

principalmente a fornecer entradas de vocabulário receptivo e produtivo para 

aquisição do vocabulário, a partir de atividades significativas para o aprendiz. 

De acordo com Lewis (1997, p.98): 

O professor é o gerador dessa entrada de vocabulário receptivo e produtivo 
e deve gerar um constante fluxo de entrada de linguagem enquanto fornece 
uma multiplicidade de deixas não linguísticas para ajudar seus alunos a 
interpretar essas entradas. 

O professor que utiliza a Abordagem Comunicativa e a Abordagem Lexical deve criar 

uma atmosfera interessante para seus alunos em sala de aula, no qual haja um 

baixo filtro afetivo (affective filter) para a aprendizagem (KRASHEN, 1988). 

Atividades estas baseadas não apenas na percepção do professor, mas nas 

necessidades e interesses dos alunos e, o objetivo primeiro destas atividades é 

promover a compreensão e a comunicação significativa. Gravuras e outros recursos 

visuais são essenciais porque fornecem o conteúdo para esta comunicação 

significativa e facilitam a aquisição de um amplo vocabulário dentro de sala de aula.  

E por fim, as tarefas que damos aos nossos alunos devem ser pensadas baseadas 

em uma estratégia de ensino. É uma boa ideia fazer uma lista dos tipos de 

estratégias que deveríamos/gostariamos de trabalhar com nossos alunos. Se 

fizermos um questionário aos nossos alunos perguntando sobre a estratégia de 

preferência, veremos que as respostas tendem a ser de acordo com o estilo de 

aprendizagem de cada um (visual, sinestésica ou auditiva). Por exemplo, o aluno 

que diz que gosta de aprender através de jogos também gostará de aulas com 

exercícios de vídeo, exercícios em pares (talking pairs) e atividades fora da sala de 

aula. Já o aluno que diz que gosta de estudar gramática tem preferência ao uso do 
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livro texto e trabalhar individualmente (PAIVA, 2001, 2004; NUNAN, 1988; LEWIS, 

1997). 

Cabe a nós professores identificarmos as preferências de estratégias e estilos dos 

nossos alunos para que estes desenvolvam habilidades (skills) e competências na 

aprendizagem de uma segunda língua e, estas habilidades e competências devem 

prepará-lo para o mundo do trabalho. 

Um programa educacional é apenas um passo no progresso individual em relação a 

se adquirir novos comportamentos. A aprendizagem é também um bem a ser 

desejado pelo aluno. O aprendiz dever ser um participante ativo no processo 

educacional. A abordagem educacional escolhida deve reforçar conceitos sem 

repetições, oferecendo experiências participativas de aprendizagem. Pois como 

podemos ver com Richards e Rodgers (1993, p.74) que nos levam a “repensar o 

ensino de idiomas quando dizem que um curso deve ser organizado a partir das 

necessidades dos alunos” e não na necessidade do professor cumprir seu 

cronograma já devidamente pré-estabelecido, que por sua vez foi baseado em um 

livro didático estruturado na gramática, baseado em cumprimento de tarefas. 

Podemos nos perguntar então: O que é saber uma língua? Saber uma língua é 

saber interagir com o social, o profissional e o acadêmico, dentro de uma das 

situações acima. Por exemplo, um analfabeto mesmo não sabendo ler, interage, 

então sabe uma língua. Uma secretária do lar não precisa saber escrever um 

memorando para desempenhar suas funções. Saber uma língua não é saber as 

quatro habilidades linguísticas necessariamente. Geralmente quando as pessoas 

aprendem uma habilidade, se empolgam e querem aprender outras. 

 

4.8   AS HABILIDADES LINGUÍSTICAS TRABALHADAS NO INGLÊS 

INSTRUMENTAL  

 

As habilidades no inglês geral são leitura, escrita, fala e compreensão, que devem 

ser desenvolvidas ao mesmo tempo. Já no inglês instrumental, são trabalhadas 

somente as necessárias (SMITH, 1971). Geralmente falar e compreender estão 
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juntos, mas nem sempre ler e escrever são trabalhados em conjunto. Se a 

habilidade exigida é escrever, a leitura é necessária, já o inverso não se aplica.  No 

instrumental, a leitura tem por objetivo extrair conhecimentos para áreas específicas 

do conhecimento. Neste enfoque a leitura conta com o conhecimento prévio. 

Freire (1986, p.22), ao enfatizar a importância da leitura em todas as suas formas e 

do significado que ela precisa ter para o leitor, enfatiza que: 

[...] a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta 
implica a continuidade da leitura daquele [...] a leitura da palavra não é 
apenas precedida pela leitura do mundo mas por uma certa forma de 
“escrevê-lo” ou “reescrevê-lo”, quer dizer, de transformá-lo através de nossa 
prática consciente. 

A concepção do ensino instrumental não visa a simples aquisição de conhecimento 

através da leitura, é na verdade, uma expansão do conhecimento através da leitura 

(MORAES, 2005). A proposta do instrumental é de trabalho com uma abordagem 

que obtenha resultados mais rápidos, focalizados, que certamente produzam mais 

motivação, devido principalmente aos resultados, pois um texto pode ter uma 

multiplicidade de sentidos (FREIRE 1993). Ainda de acordo com Freire (1993, p.22) 

“a compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção 

das relações entre o texto e o contexto”, ou seja, se entende a partir do que se 

conhece sobre o contexto que é tratado no texto. 

A autenticidade dos textos no instrumental é fundamental, uma vez que se trata de 

textos específicos. Trazer o aluno para a realidade natural de seu estudo deve ser o 

foco constante do professor. Também nos casos de desenvolvimento da habilidade 

de leitura em geral, podem ser utilizados, revistas e jornais importados ou até 

mesmo produzidos no Brasil. Recomenda-se variar os gêneros discursivos, tipos 

diferentes de textos, propósitos comunicativos diferentes: anúncios, instruções, 

manuais, descrições, receitas, memorandos, narrativas (MORAES 2005; OLIVEIRA, 

2007; CHAVES, 2006). Os gêneros são trabalhados dentro da necessidade do 

aluno. O aluno participa do programa auxiliando na elaboração do programa 

conforme sua realidade e necessidade: um currículo negociado. 

No inglês curricular a realidade do aluno nem sempre é respeitada. São ensinados 

assuntos muitas vezes distantes da realidade em que ele vive. Está programado 

trabalhar determinados assuntos em determinados bimestres e o esquema na 
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maioria das vezes é seguido pelo professor. Já no instrumental, o professor conta 

com a realidade do aluno para elaborar e organizar o programa. A partir dessa 

realidade a língua estrangeira será trabalhada (MORAES, 2005).  No inglês 

curricular o aluno às vezes não está consciente do porquê está estudando a matéria 

“Língua Inglesa”. Já no curso curricular que envolve inglês instrumental o aluno 

interage o tempo todo com o professor e com seus colegas, ele é corresponsável 

pelo seu próprio desenvolvimento. Ele traz textos, participa ativamente de todo o 

processo, não somente da aprendizagem, como também da montagem do 

programa. Isso faz com que esteja consciente do que está acontecendo na aula de 

inglês e do porquê ele está ali. A análise de necessidades e desejos é feita pela 

situação presente com a situação alvo. Esta é a necessidade real e imediata, não a 

imaginada e sem sentido. 

Acreditamos que uma língua estrangeira deva ser ensinada no contexto de sua 

cultura e que o professor deva estar bem informado sobre esse aspecto da língua. 

Além disso, sempre que possível a língua-alvo deve ser o foco e deve ser estudada 

em um contexto significativo, não somente linguístico mas também social e 

situacional. A aprendizagem de uma língua estrangeira deve ser ativa, agradável e 

deve enfatizar a auto-expressão do aluno, porque a motivação deste é 

profundamente influenciada pelo seu desejo de se comunicar de forma significativa 

sobre tópicos relevantes, por isto, este foco deve servir como base para as 

pesquisas e atividades desenvolvidas.  
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5     PESQUISA EM EDUCAÇÃO: INVESTIGAÇÃO-AÇÃO EDUCACIONAL  

 

A metodologia tem como função mostrar como andar no “caminho” da pesquisa, 

ajudar o investigador a refletir e utilizar um novo olhar sobre o mundo: um olhar 

curioso, sistemático, rigoroso e criativo. “Adotar uma metodologia significa escolher 

um caminho, um percurso global do espírito. O percurso, muitas vezes requer ser 

reinventado a cada etapa” (SILVA e MENEZES, 2001, p.10). 

As mudanças que estamos sofrendo dia após dia em nosso planeta, tem levado o 

mundo a ser cada vez mais competitivo. As informações surgem, circulam e mudam 

rapidamente. Não nos é mais permitido ficar estagnados e acomodados esperando 

que os paradigmas não sejam quebrados.  A moeda mais forte do mundo atual é o 

conhecimento. Ficar à margem deste conhecimento implica em ficar à margem da 

competitividade e deixar a obscuridade da falta de conhecimentos reger nossas 

vidas. Mas que conhecimento é este? Como é e como deve ser adquirido? De 

qualquer maneira? Aleatoriamente? Sistematicamente? 

Para acompanhar a evolução do conhecimento precisamos buscá-lo intensamente, 

utilizando de forma eficiente a informação e os conhecimentos que vêm, sobretudo, 

das pesquisas científicas.  Sendo assim, a pesquisa é o único caminho para a 

efetiva criação do conhecimento. Todos nós precisamos da pesquisa: o professor, 

para ensinar com eficiência; o aluno, para aprender significativamente; a 

comunidade, para buscar alternativas de produção e conhecimento; as 

universidades e instituições para serem reconhecidas, respeitadas e mantidas como 

órgãos geradores de educação e conhecimentos. (FERRÃO, 2008, p.3). E como 

julgar o que é uma boa pesquisa? Qual deve ser o propósito da pesquisa? Para quê 

e para quem se deve produzir o conhecimento? 

Na busca do conhecimento, que é o caminho obrigatório para a evolução humana, 

este acontece naturalmente, pelo simples convívio com seus semelhantes, através 

também de fontes, sensações, percepção, imaginação, memória. Mas mais do que 

isto, devemos objetivar a produção de hipóteses, modelos, e teorias, o que pode ser 

alcançado através da coleta de dados e informações sobre um determinado assunto. 
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Severino (2000, pags. 144 e 145) pontua que: 

Quaisquer que sejam as distinções que se possam fazer para caracterizar 
as várias formas de trabalho científico é preciso afirmar preliminarmente que 
todos eles têm em comum a necessária procedência de um trabalho de 
pesquisa e de reflexão que seja pessoal, autônomo, criativo e rigoroso. 
Trabalho pessoal no sentido em que “qualquer pesquisa, em qualquer nível, 
exige do pesquisador um envolvimento tal que seu objetivo de investigação 
passa a fazer parte de sua vida”; ser realmente uma problemática 
vivenciada pelo pesquisador, ela deve lhe dizer respeito. Não, obviamente, 
num nível puramente sentimental, mas no nível da avaliação da relevância e 
da significação dos problemas abordados para o próprio pesquisador, em 
vista de sua relação com o universo que o envolve. A escolha de um tema 
de pesquisa, bem como a sua realização, necessariamente é um ato 
político. Também, neste âmbito, não existe neutralidade [...] o caráter 
pessoal do trabalho do pesquisador tem uma dimensão social, o que 
confere o seu sentido político. 

Freire (1983) enfatiza que educação não é sinônimo de transferência de 

conhecimento pela simples razão de que não existe um saber feito e acabado, 

suscetível de ser captado e compreendido pelo educador e, em seguida, depositado 

nos educandos. O saber não é uma simples cópia da realidade estática. A educação 

é ato dinâmico e permanente de conhecimento centrado na descoberta, análise e 

transformação da realidade pelos que a vivem sendo papel do educador investigar a 

realidade do educando e, a partir do universo temático desta realidade, conceber os 

temas geradores que codificados e decodificados, podem levar a uma compreensão 

da realidade e à transformação desta através da ação significativa. Já Émile 

Durkheim (1973)27, sociólogo, psicólogo social e filósofo francês, um dos pioneiros 

da investigação científica nas Ciências Sociais, estabeleceu em As Regras do 

Método Sociológico que os fatos sociais devem ser tratados como coisas, ou seja, 

devemos adotar nas ciências sociais procedimentos semelhantes aos das ciências 

naturais. 

Sendo a ciência construída pela aplicação de regras, métodos e técnicas sujeitos a 

certo tipo de racionalidade convencionalmente aceita por uma pequena comunidade 

constituída de indivíduos chamados cientistas, então temos que refletir. Para quê 

serve o conhecimento social que a ciência acumula com a participação do meu 

trabalho? Para quem afinal pesquiso e contribuo? O que faço com tal conhecimento 

adquirido? De acordo com o dito popular, passado de boca em boca ano após ano, 

                                                           
27

 Émile Durkheim (1958 – 1917). Um dos fundadores da sociologia moderna, arquitetou a ciência social 
moderna. Diversos trabalhos publicados nas áreas da sociologia do conhecimento, a moralidade, a 
estratificação social, religião, direito, educação, e desvio. 
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ouvir com atenção, falar com convicção e, saber tirar conclusões, ou seja, saber 

pensar. Sim, a ciência deve levar o ser humano à condição de ser humano, 

pensante, questionador e transformador de sua realidade social. A ciência através 

da pesquisa deve levar o homem a uma etapa a mais de sua evolução social, 

econômica, moral e política. 

Será que pesquisa é coisa de intelectual? De universitário que não tem nada a ver 

com a vida real? Será que pesquisa deve ser a elaboração por especialistas e 

estudiosos de volumosos e abstratos trabalhos científicos que tratam de temas 

complexos, e por conseguinte, redigidos numa linguagem inacessível? Será que seu 

destino deve ser quase sempre as gavetas e estantes das bibliotecas universitárias 

para serem consultadas vez ou outra por um ou outro estudante em busca de 

referências e citações para a sua própria pesquisa? 

Para alguns pesquisadores a pesquisa objetiva é geradora de conhecimentos. 

Conhecimentos estes que podemos chamá-los de novos conhecimentos ou não, 

gerais, organizados, válidos e transmissíveis. Já para outros pesquisadores a 

pesquisa objetiva a geração do conhecimento através de questionamento 

sistemático, crítico e criativo. Alguns pesquisadores importam-se mais com o 

processo de desenvolvimento da pesquisa e no tipo de conhecimento que está 

sendo gerado, já outros, preocupam-se mais com as descobertas geradas pelas 

pesquisas, sua aplicabilidade ou sua utilidade social. 

É possível, ou não, investigar e fazer ciência? De acordo com Dilthey (1833-1911), 

filósofo hermenêutico, psicólogo, historiador, sociólogo e pedagogo alemão temos a 

célebre distinção entre “ciências da natureza” (positivista) e “ciências do espírito”. A 

subjetividade necessita de um padrão para ser entendida e contextualizada, como 

também para ser claramente interpretada e compreendida por quem faça a leitura. 

Não temos a cultura de “fazer pesquisa” no Brasil. Ainda estamos um tanto 

cambaleantes com poucos cursos de pós-graduação. Temos que incentivar os 

programas de pós-graduação brasileiros a cada dia mais embrenharem-se na busca 

constante e sagrada do conhecimento que é agente transformador da realidade 

social e cultural que vivemos em nosso país. E, a pesquisa tem que ser este elo 

entre teoria e prática que deve nortear os rumos a seguir da nação brasileira. No 
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mundo acadêmico a pesquisa tem que fazer parte do dia a dia do professor, do 

aluno e das instituições de ensino. O professor deve manter uma postura 

reflexiva/pesquisadora, pois seu conhecimento acadêmico deve levá-lo a uma 

prática pedagógica de alto desempenho (MIRANDA, 2000). A pesquisa deve 

valorizar a ação pedagógica do professor como caminho para sua autonomia e 

emancipação, servindo também para combater as desigualdades e a exclusão 

social.  

E o rigor e a sistematização na pesquisa? Onde estes ficam nesta multiplicidade de 

métodos de configuração dos dados fenomenais? E, por que haver rigor e 

sistematização? É só na pesquisa quantitativa que vemos a presença de rigor e 

sistematização? Não. É possível ser rigoroso e sistemático mesmo em contexto 

subjetivo garantindo assim a qualidade científica das pesquisas. É necessário rigor 

metodológico na análise qualitativa, pois o pesquisador deve analisar, interpretar, 

associar antes de categorizar.  O rigor da pesquisa qualitativa não se baseia nos 

princípios da pesquisa empírica e experimental tradicional. Ela baseia-se na 

utilização de metodologias, técnicas múltiplas, diversidade de fontes de informação e 

processos para a coleta e análise das informações (GIL, 2008). A sua natureza 

cíclica permite uma revisão constante das informações, interpretações e análises 

realizadas. Para interpretar preciso do contexto, este é fundamental, pois a 

“multiplicidade de aspectos pelos quais a realidade se manifesta abre igualmente 

uma multiplicidade de métodos de configuração dos dados fenomenais, bem como 

uma multiplicidade de métodos epistemológicos”. (SEVERINO, 2000, p.150). 

Vemos então que na pesquisa qualitativa é necessário que haja um alto grau de 

maturidade e refinamento subjetivo, pois os fenômenos sociais devem ser estudados 

e analisados, e não manipulados, sendo estes, tema de relevância a nível mundial, 

pois o ato de escrever nas Ciências Humanas é considerado o próprio ato de fazer 

ciências. O estudo qualitativo, assim como o quantitativo deve ser elemento 

transformador seja num contexto profissional, institucional, histórico, histórico 

pessoal ou social.  

A pesquisa tem de nos levar a um caminho (DICK, 1997) de mudanças (ação) e de 

compreensão (pesquisa). Ela tem de nos levar à produção de mudanças 

operacionais. A pesquisa tem de ir além do pesquisar e ponto. Ela tem de significar 
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ação. Ela deve significar pesquisa-ação. Ela significa planejar, observar e refletir de 

maneira mais consciente, mais sistemática e mais rigorosa o que fazemos em nossa 

experiência diária como professores/pesquisadores. A pesquisa deve almejar a 

ressignificação do ato do aprender e colocar em prática o que foi aprendido. 

Aprender é então desafiar um problema vivenciado e, para desafiar este problema, 

tem que existir um trabalho conjunto entre educador e educandos mediatizados 

sempre pela realidade a ser conhecida e transformada. Temos que “conhecer a 

própria realidade, participar da produção deste conhecimento e dele tomar posse” 

(BRANDÃO, 2006, p.11), pois “A expressão aparentemente neutra que existe na 

ideia de objeto da pesquisa”, muitas vezes subordina a ideia e a intenção de que 

‘aquele cuja vida e realidade afinal se conhece’ sejam reconhecidos para serem 

objetos também da História” (BRANDÃO, 2006, p.10). 

E que realidade é esta que devemos conhecer? E, uma vez conhecida esta 

realidade, como realizar uma intervenção nesta? Se tenho como objetivo promover 

uma ação educativa ao intervir nesta realidade, esta só se justifica com o 

envolvimento da comunidade e sua orientação para as possíveis soluções de 

problemas comunitários, ou seja, uma ação que considere como necessidade a 

participação das pessoas no processo de mudanças como ato dinâmico e 

permanente no processo. 

Gil (2008, p.152) nos diz que: 

Temos então um caráter informal e dialético. Os resultados obtidos não são 
conclusivos, mas tendem a gerar novos questionamentos e novas 
pesquisas, pois a evolução dos conhecimentos mediante a pesquisa 
participante processa-se em espiral: suas fases repetem-se, mas em nível 
superior, como indica uma das leis fundamentais da dialética. 

A investigação leva à educação e esta por sua vez nos leva novamente à 

investigação, pois são momentos de um mesmo processo. A investigação é uma 

atitude, é “uma perspectiva que as pessoas tomam face a objetos e atividades” 

(BOGDAN e SÁRI, 1994, p.292). 

Esta é a metodologia escolhida por acadêmicos e pesquisadores que investigam 

aspectos pelos quais nutrem interesse e que acreditam que através de suas 

pesquisas possam ajudar a promover mudanças sociais ou a serem os próprios 
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agentes assumindo papel ativista, pois sentem que a investigação irá refletir seus 

próprios valores. E, “[...] a missão do cientista é constatar o que existe sem se 

aventurar pelo terreno arriscado e imprevisível dos julgamentos de valor que podem, 

de repente, nos colocar em oposição ao que é, hoje, a realidade” (BRANDÃO, 2006, 

p. 24). 

Como já nos ensinava Marcuse (1968)28 ao expor os fundamentos da percepção 

dialética da realidade defendida pela escola de Frankfurt, a realidade vai além da 

lógica e na linguagem dos fatos e o pensamento corresponde à realidade somente 

na medida em que transforma esta ao captar e  decifrar sua estrutura contraditória e 

que compreender a realidade significa, portanto, compreender o que as coisas são 

na verdade 

Nada disto pode ser feito por um cientista desejoso de se manter fora e acima dos 

processos e movimentos sociais. E é aqui que intervém a metodologia da pesquisa-

ação com uma proposta político-pedagógica que busca realizar uma síntese entre o 

estudo dos processos de mudança social e o envolvimento do pesquisador na 

dinâmica destes processos. 

Adotando uma dupla postura de observador crítico e de participante ativo, o objetivo 

do pesquisador será colocar as ferramentas científicas de que dispõe a serviço da 

pesquisa com que está comprometido. Sua experiência deve conduzir os aprendizes 

que estão sendo observados a desenvolver práticas significativas. Sua preocupação 

não deve ser somente a de explicar os fenômenos sociais depois que estes 

aconteceram, a finalidade da pesquisa-ação deve ser a de favorecer a aquisição de 

um conhecimento e de uma consciência crítica do processo de transformação pelo 

grupo que está vivendo este processo, para que ele possa assumir, de forma cada 

vez mais consciente e autônoma, seu papel de protagonista e ator social onde 

estimula a participação das pessoas envolvidas na pesquisa e abra o seu universo 

de respostas, passando pelas condições de trabalho e vida destas. 

Mas não é a ciência um fato social em permanente elaboração e questionamento 

dentro de cada situação histórica dada? Não é esta senão o produto de ações 

humanas? Então, não há mais lugar para uma pesquisa separada de seu objeto de 
                                                           
28

 Herbert Marcuse, (1968). Raison EET Revolution, Paris: Edition dMinuit.  
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pesquisa. O pesquisador deve ter uma inserção social determinada e com uma 

experiência de vida e de trabalho que condicionam sua visão do mundo e modelam 

seu ponto de vista a partir do qual interage com a realidade. 

Sua visão de mundo é que irá determinar a intencionalidade de seus atos, a 

natureza e a finalidade de sua pesquisa, a escolha de instrumentos metodológicos a 

serem utilizados. É necessária a consciência e a recusa dos mitos da neutralidade e 

da objetividade, pois o conhecer a realidade, definir o objeto de pesquisa a partir 

desta realidade e apropriar-se do querer intervir nesta realidade e modificá-la, torna 

a pesquisa um fim maior do que a simples pesquisa, neutra e objetiva. 

 

5.1  PESQUISA-AÇÃO E PESQUISA PARTICIPANTE 

 

A pesquisa-ação (investigação-ação) provém das Ciências Sociais e foi introduzida 

no Brasil, no campo da educação e no planejamento rural por João Bosco Pinto, 

sociólogo brasileiro. É concebida como estratégia metodológica utilizada para 

incentivar a participação dos camponeses nos processos de planejamento e 

desenvolvimento regional e local. Também, baseia a sua proposta teoricamente no 

conceito de educação libertadora de Paulo Freire. 

Os termos investigação-ação e pesquisa-ação são utilizados como sinônimos no 

Brasil. Só que em se tratando de investigação-ação, esta expressão capta uma 

melhor profundidade desta concepção de prática e investigação educacional. 

Podemos entendê-la como uma prática participativa dos acontecimentos e situações 

sociais. Ela se preocupa em compreender com profundidade os problemas e as 

situações práticas cotidianas totalmente significativas, envolvendo os sujeitos na 

construção de alternativas para o que foi detectado. Ela trabalha com os sujeitos 

abordando e valorizando a sua participação em todos os passos desta, onde as 

informações são colocadas e participadas por todos desde o início do processo de 

forma dialógica. 

Para Bosco (1989), a proposta de pesquisa-ação contém as seguintes implicações 

para os setores populares: o acesso ao conhecimento técnico-científico, que 
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possibilite a participação e o “desvelamento” da realidade e sua efetiva 

transformação pelo trabalho/ação; o incentivo à criatividade, a fim de gerar novas 

formas de participação; a organização da base em grupos, nos quais eles sejam o 

“sujeito/agente de sua transformação/libertação”.  

Podemos dizer que a pesquisa, na expressão pesquisa-ação, pode conceber um 

teor estático desta, quando comparada com a investigação-ação. Pois não está 

explícito que o investigador deva estar envolvido em todos os 

processos/andamentos da investigação, e os sujeitos só são informados sobre o que 

acontece não havendo o envolvimento/ participação destes no processo, bem como 

nas transformações da realidade investigada, quando ocorrem. 

Para a investigação-ação, tanto a objetividade quanto a subjetividade são pontos de 

extrema importância, isto porque a objetividade está representada nos fatos que se 

manifestam na realidade e que, por sua vez, são apreendidos pela visão subjetiva 

dos sujeitos envolvidos. Então, a diferença entre pesquisa-ação e investigação-ação 

localiza-se nos procedimentos e na forma com que concebemos a pesquisa, seus 

sujeitos e objetos de estudo. A pesquisa-ação por ser participativa, supõe uma co-

implicação no trabalho dos pesquisadores e das pessoas envolvidas no projeto onde 

se faz intercâmbio de conhecimentos, socialização das experiências e 

conhecimentos teóricos e metodológicos da pesquisa. É a democratização do saber, 

produzida pela transferência e partilha de conhecimentos e de tecnologias sociais, 

criando o “poder popular”. A pesquisa-ação também é considerada pesquisa social. 

Pesquisa Social e Ação Educativa: conhecer a realidade para poder transformá-la é 

um texto quase pioneiro escrito há alguns anos pela equipe do Instituto de Ação 

Cultural- IDAC, criado em Genebra por Paulo Freire e outros companheiros 

brasileiros quando estava exilado em Genebra.  

 Segundo Thiollent (1985, p.14): 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada 
em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 
situação da realidade a ser investigada estão envolvidos de modo 
cooperativo e participativo. 

Na pesquisa-ação o participante é conduzido à produção do próprio conhecimento e 

se torna sujeito dessa produção. Para Oliveira (1981, p.19) trata-se de metodologia 
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constituída de ação educativa que promove “o conhecimento da consciência e 

também a capacidade de iniciativa transformadora dos grupos com quem se 

trabalha”. “É a prática de conhecer para atuar” (GAMBOA, 1982, p.36).  A pesquisa-

ação é ferramenta que auxilia o homem na caminhada em busca da autonomia e, 

esta, pode ser de cunho profissional, social ou pessoal. A investigação na pesquisa-

ação é pautada no homem como ser social e no mestre como agente transformado. 

Investigar é planejar. Planejo o que quero planejar. Inicio o planejamento, monitoro o 

progresso do plano e avalio este antes de seguir adiante em sua implementação. 

Investigar também é refletir. E, esta reflexão deve ocorrer em todas as etapas da 

nossa investigação, da nossa pesquisa. Este processo começa com uma reflexão 

sobre a prática comum a fim de identificar o que se pode melhorar no processo. 

Temos então: o processo começa com a reflexão sobre a prática que nos leva a um 

planejamento eficaz, por sua vez segue-se a implementação e o monitoramento. E 

aqui, temos o final do ciclo que recomeça novamente com uma reflexão. 

Vemos então aqui uma semelhança muito grande com processos administrativos 

como o PDCA (Planejar, Executar, Verificar e Agir de forma corretiva) que é uma 

ferramenta gerencial que permite o controle eficaz do processo. Melhorias e 

padronização de atividades são funções do PDCA, além de transformar a empresa 

numa escola, buscando sempre mais conhecimento, constituindo-se das seguintes 

etapas: planejar, executar, verificar, corrigir. (CHIAVENATO, 2006). Refletir sobre os 

processos é uma prática que vai além da pesquisa-ação, faz parte de todos os 

processos que buscam melhorias e intervenções na relação ensino-aprendizagem-

trabalho. 

O planejamento da pesquisa-ação difere significativamente das outras metodologias 

aplicadas na pesquisa porque além dos aspectos referentes à pesquisa 

propriamente dita, envolve também a ação dos pesquisadores e dos particpantes, 

ocorrendo isto nos mais diversos momentos da pesquisa.  Segundo Pinto (1989), a 

pesquisa-ação inclui um momento de investigação, um de tematização e por último, 

o de programação/ação. 

Já para Gil (2008, p.143), como o próprio nome já confirma, “a pesquisa leva à ação 

e esta por sua vez, após reflexão, volta à pesquisa novamente para uma nova 
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intervenção significativa”, gerando assim um ciclo em diversos momentos da 

pesquisa.  

Assim, temos as etapas da pesquisa-ação: 

a) Fase exploratória: qual é o campo de investigação? Quais são as 

expectativas dos interessados? Em qual mediação teórica-conceitual a 

pesquisa foi fundamentada; 

b) Formulação do problema: junto ao problema vem também a tentativa de 

resolução deste; 

c) Construção de hipóteses: “são de natureza qualitativa e na maioria dos casos, 

não envolvem nexos causais entre as variáveis” (GIL, 2008, p. 144); 

d) Realização do seminário – temos aqui a “reunião dos membros da equipe de 

pesquisadores e membros significativos dos grupos interessados na 

pesquisa” (GIL, 2008, p.145); 

e) Seleção da amostra: o critério de representatividade dos grupos investigados 

na pesquisa-ação é mais qualitativo que quantitativo, recomendando-se 

utilizar amostras não probabilísticas, selecionadas pelo critério da 

intencionalidade baseada em certas características tidas como relevantes 

pelos pesquisadores e participantes; 

f) Construção dos dados: pode-se usar diversas técnicas sendo a mais comum 

a entrevista aplicada coletiva ou individualmente; temos também o uso do 

questionário, a observação participante, a história de vida, a análise de 

conteúdo e o sociodrama; 

g) Análise e interpretação dos dados: temos aqui tanto a análise que adota os 

procedimentos da pesquisa clássica considerando os passos: categorização, 

codificação, tabulação, análise estatística e generalização; e também 

pesquisas em que se privilegia a discussão em torno dos dados obtidos 

empiricamente; 
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h) Avaliação: Deve estar presente no decorrer de todas as etapas do processo, 

desde os primeiros contatos até o final das atividades. Se os objetivos são 

melhorar a participação e produzir mudanças, a avaliação deve incluir pelo 

menos três momentos: solução ou controle do problema que motivou o 

projeto; melhoria da democracia no grupo e na comunidade aprendizagem 

dos participantes; desenvolvimento de resultados teóricos que apontam as 

mudanças no grupo; 

i) Elaboração do plano de ação: qual é o planejamento destinado a enfrentar o 

problema que foi/é objeto de investigação respondendo as perguntas: quais 

os objetivos que se pretende atingir? Qual é a população a ser beneficiada? 

Qual é a natureza da população com as instituições que serão afetadas? 

Como será conduzida a identificação das medidas que podem contribuir para 

melhorar a situação? Quais procedimentos serão adotados para assegurar a 

participação da população e incorporar suas sugestões? Como será a 

determinação das formas de controle do processo e de avaliação dos 

resultados? e; 

j) Divulgação dos resultados: os resultados confundem-se com a elaboração do 

plano de ação, pois não se encerra com a elaboração de um relatório ou a 

apresentação em um congresso, mas com a elaboração de um plano de ação 

que por sua vez, poderá ensejar nova pesquisa. 

E a pesquisa participante? Mudam-se os nomes daquilo que na verdade, procedem 

de origens, práticas e preocupações muito próximas: 

 Observação Participante; 

 Pesquisa Participante;  

 Investigação Participativa;  

 Auto-senso; 

 Pesquisa Popular; 

 Pesquisa dos Trabalhadores e; 

 Pesquisa-Confronto.  
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Determinar com precisão as etapas de uma pesquisa participante é tarefa difícil, pois 

esta é organizada através de um planejamento flexível, tornando-se difícil portanto, 

prever com precisão os passos a serem seguidos (GIL, 2008, p.149). 

Fals Borda (1983, p.43) enfatiza que a pesquisa participante é a: 

[...] que responde especialmente às necessidades das populações que 
compreendem operários, camponeses, agricultores e índios – as classes mais 
carentes nas estruturas sociais contemporâneas – levando em conta suas 
aspirações e potencialidades de conhecer e agir. É a metodologia que procura 
incentivar o desenvolvimento autônomo (autoconfiante) a partir das bases e uma 
relativa independência do exterior. 

Então, adotando um plano de ação para a investigação, podemos esquematiza-lo 

em passos: 

 Montagem institucional e metodológica; 

 Estudo preliminar da região e da população pesquisadas, pois temos aqui 

então a “necessidade de compreender o ponto de vista dos indivíduos e dos 

grupos acerca das situações que vivem” (GIL, 2008, p.150); 

 Análise crítica dos problemas – o que gerou este problema? Possíveis 

soluções? Possíveis reformulações? Novas ações? E; 

 Elaboração do Plano de Ação – deve envolver: ações que possibilitem a 

análise mais adequada do problema estudado; “ações que possibilitem 

melhoria imediata da situação em nível local; ações que possibilitem melhoria 

a médio ou longo prazo em nível local ou mais amplo” (GIL, 2008, p.152). 

Vemos então etapas significativas da pesquisa-ação: 

 O processo de inserção do pesquisador; 

 A coleta da temática geradora do grupo com quem se trabalha; 

 A organização do material recolhido junto ao grupo pesquisado; 

 A devolução sistemática dos resultados obtidos para discussão e ação; 

 A retomada de discussões e ajustes que são necessários; 

 Um novo recomeçar na aprendizagem vivenciada no processo. 
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5.2. O PROCESSO DE INSERÇÃO DO PESQUISADOR 

 

A inserção do pesquisador no processo é condição sine qua non (sem o qual não 

pode ser), pois os participantes da pesquisa são protagonistas e não objetos. O 

colocar-se no lugar do outro para entender suas dificuldades e limitações é 

imprescindível para que a pesquisa alcance resultados práticos e realizáveis. 

Colocar-se no lugar do outro não significa buscar na pesquisa uma desculpa para o 

insucesso de certa situação, mas entender as razões que levam a este insucesso e 

buscar práticas pedagógicas que orientem os participantes a entenderem suas 

limitações e buscarem soluções. Desta maneira surge então a temática geradora 

para que tenhamos uma verdadeira pesquisa participante. 

De acordo com Brandão (2006, p. 29) a coleta da temática geradora do grupo com 

quem se trabalha seria: 

O trabalho da escolha do pesquisador implica em dois momentos distintos: 
a construção da temática pelo pesquisador, de suas hipóteses de base, 
elaboradas a partir de sua intuição de uma determinada problemática e de 
sua observação dos diferentes aspectos da vida social da comunidade e; a 
verificação da validade e da consistência destas hipóteses iniciais a partir de 
entrevistas realizadas com os protagonistas da experiência. 

Ao se elaborar as hipóteses de base temos então a escolha de um questionário. 

Este, não deve ser fechado dentro de um quadro teórico rígido sem abrir brechas ou 

espaços para a elaboração de outras hipóteses, pois a investigação da temática 

geradora de uma comunidade compreende não apenas os dados da realidade 

vivida, mas também a percepção que as pessoas têm de sua realidade e, até que 

ponto elas têm consciência da necessidade da mudança.  É preciso observar 

primeiramente qual é o nível de percepção da realidade que estas pessoas têm, 

identificando as discordâncias e incoerências entre pensamento e ação, realidade 

vivida e realidade percebida. 

Tomemos como exemplo de tema gerador da pesquisa a aprendizagem de um 

segundo idioma por causa do mundo do trabalho. Este segundo idioma seria a 

língua inglesa. Sei que inglês é difícil. Sei mesmo? Quem me disse? Quando? Já 

tentei modificar este sentimento? A partir da matéria de base fornecida pela 

investigação da temática geradora de grupo, é possível conceber o desenvolvimento 
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de um processo de educação política pelo qual o pesquisador/educador ajuda o 

grupo a tomar distância de sua realidade vivida e colocar-se diante dela como diante 

de um objeto de estudo e ação (BRANDÃO, 2006). 

Um aprendiz pode questionar-se: “Sei que não sei inglês, mas quem sabe disse-me? 

O que farei para mudar a situação?” Temos então o querer passar de aprendiz 

inseguro e inoperante a aprendiz seguro e operante. Querer passar de aprendiz que 

tem diante de si toda uma carga emocional gerada ao longo de sua vida mostrando-

lhe que aprender um segundo idioma é difícil e penoso, a um novo patamar de 

conhecimento e de tomada de decisões que tenho de usar a razão e o 

conhecimento adquirido em minha formação como adulto para vencer novos 

conceitos e paradigmas. 

 

5.2.1  A Organização do Material Recolhido Junto ao Grupo Pesquisado 

 

O primeiro passo consiste em sistematizar a informação recolhida na fase anterior, 

com a participação das pessoas envolvidas na pesquisa e dá-se início a uma nova 

sistematização de informações através do uso dos conteúdos. 

Concluída a aplicação e uso dos conteúdos, segue-se a aplicação dos questionários 

e inicia-se a sistematização dos dados com a finalidade de oferecê-los à reflexão 

do(s) grupo(s). Elabora-se para tal uma codificação das respostas, utilizando-se da 

computação de dados como instrumento de ajuda neste trabalho. 

Muitas propostas ou questões levantadas são mantidas, mesmo que 

quantitativamente pudessem ser desprezíveis. Posteriormente podem ser devolvidos 

a todos os envolvidos na investigação.  Busca-se, nesta fase, desenvolver a análise 

crítica das necessidades e outros aspectos coletados, extraindo-se as dimensões 

positivas e negativas das questões levantadas, encarando a realidade numa 

perspectiva de mudança, impulsionando os grupos à reflexão e à ação, 

desenvolvendo seu poder de organização e intervenção na realidade. O estímulo à 

reflexão e ao diálogo é o princípio fundamental em todo esse processo. 
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5.2.2  A Devolução Sistemática dos Resultados Obtidos para Discussão e Ação 

 

Uma vez identificada a temática geradora, esta deve ser trabalhada em uma atitude 

eminentemente educativa, pois as ações pensadas e coletadas em uma forma de 

educação popular devem voltar ao seu começo, a uma nova avaliação para a ação, 

pois consciência e ação andam juntas e se constroem sobre um processo de ação e 

reflexão empreendidos pelos protagonistas de uma prática social vinculada a seus 

interesse concretos e imediatos. Continuando a reflexão a partir de um aprendiz que 

sinta a necessidade de aprender um novo idioma, seu pensamento partiria do 

pressuposto de que: “Tenho que aprender um segundo idioma para aprender a 

utilizar agora, de uma maneira significativa e inserida no meu mundo de trabalho e 

de estudos.” E, uma vez aprendido alguns conteúdos, o aprendiz e o mestre farão 

uma nova análise de reflexão e ação para delimitarem o que será necessário agora 

para um novo ciclo de conhecimento e aprendizagem. Em um primeiro momento a 

motivação deve ser movida pela necessidade de transformar a experiência cotidiana 

de vida e de trabalho como fonte de conhecimento e de ação de transformação para 

que em um segundo momento o aprendiz tenha a consciência libertadora de refletir 

que “o que sei é o que me faz seguir adiante para aprender novos conceitos, e 

também me faz parar, refletir e reavaliar o que aprendi para seguir adiante nesta 

jornada incansável e sem fim da busca do conhecimento”. 

 

5.3 MODALIDADES DA PESQUISA-AÇÃO  

 

Grundy (1983) nos diz que a participação não é o único determinante do tipo de 

projeto de pesquisa-ação, existem diferentes modalidades e temos três importantes 

diferenças na natureza da pesquisa-ação: de cunho técnico, de cunho social e de 

cunho de mudança cultural, mudança política.  Grundy (1983) sugere que existe 

distinção entre pesquisa-ação técnica, pesquisa-ação prática e pesquisa-ação 

política. 
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 Pesquisa-ação técnica: o pesquisador toma uma prática já existente e a 

implementa em seu ambiente de pesquisa com o intuito de realizar uma 

melhora; 

 Pesquisa-ação prática: o pesquisador escolhe ou projeta as mudanças feitas. 

Diferente da primeira, o pesquisador não implementará nada mas fará 

mudanças de acordo com a sua própria prática, conhecimento e vontade; 

 Pesquisa-ação política: o pesquisador conduz à mudança de uma cultura 

institucional e/ou suas limitações já determinada. Aqui temos a pesquisa-ação 

socialmente crítica e a pesquisa-ação emancipatória. 

As diferentes modalidades de se fazer pesquisa-ação podem ser utilizadas em uma 

mesma pesquisa porque os projetos deste tipo de pesquisa poucas vezes utilizam 

apenas uma modalidade, mas passam continuamente de uma ação para outra, pois 

a operacionalização de uma pesquisa dá-se em níveis diferentes, dependendo dos 

objetivos pretendidos e do nível de participação que queremos alcançar dos 

aprendizes. 

 

5.4   A PESQUISA-AÇÃO COMO PRÁTICA LIBERTADORA  

 

Seria a realidade concreta um conjunto de dados materiais ou de fatos cuja 

existência, ou não, de nosso ponto de vista, importa constatar?  A realidade concreta 

é algo muito maior que fatos ou dados tomados. Ela é todos os fatos, todos os 

dados e mais a percepção que deles esteja tendo a população neles envolvida 

(FREIRE, 1983), é uma relação dialética entre objetividade e subjetividade. Para 

Pinto (1989) na dialética do pensamento-conhecimento-práxis ela representa um 

momento essencial que permitirá fazer da ação uma prática (práxis), que funde e 

integra teoria e ação. 

A produção de conhecimento profissional deve ser um elemento desencadeador de 

pesquisas. A produção de conhecimento profissional também deve ser um 

desencadeador de pesquisa-ação e, ao projetar e implementar atividades para 
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aprofundar a compreensão de seus aprendizes o educador oferece a estes uma 

compreensão mais profunda do mundo que os cerca e os faz refletir sobre o 

conhecimento adquirido e de como este conhecimento pode levá-lo a um novo 

patamar profissional. Este conhecimento baseado na prática e na vivência (FREIRE, 

1983) liberta o educando de seus preconceitos e paradigmas elevando-o a uma 

nova concepção de vida e valores, a um novo olhar sobre seu futuro. 

Se esta é a nossa realidade como educadores, vejo então que a atividade científica 

deve ter um caráter político (FREIRE, 1983). A quem auxilio com a minha ciência? A 

prática aprendida na pesquisa baseada na pesquisa-ação que por sua vez leva o 

educando à reflexão-ação irá mudar o quê na vida deste? O aprendiz, uma vez 

sujeito participante do processo, deve dar um passo a mais neste processo de 

reflexão-ação, levando em conta suas aspirações e necessidades e reformular o 

conhecimento recém-adquirido para que este tenha utilidade significativa em sua 

vida e seja elemento transformador reflexivo de sua vida, modo de viver e de pensar. 

A pesquisa-ação não deve ser utilizada como mero instrumento de resolução de 

problemas reais e significativos, mas deve inscrever-se em uma nova dimensão, 

nitidamente interessada na emancipação dos seres humanos e francamente 

favorável à transformação da realidade (FREIRE, 1983). A investigação-ação deve 

fazer com que os professores se tornem investigadores de suas próprias práticas, 

pois ao investigarem suas práticas, estes podem explicitar o que se encontra 

“esquecido e escondido” no que se refere à ideologia, aos valores, às concepções 

de educação, sociedade e ciência. Enfim, os professores devem contribuir para a 

transformação da sociedade. 

Tripp (2005, p.447) nos alerta que: 

A pesquisa-ação tende a ser pragmática, ela se distingue claramente da 
prática e, embora seja pesquisa, também se distingue claramente da 
pesquisa científica tradicional, principalmente porque a pesquisa-ação ao 
mesmo tempo altera o que está sendo pesquisado e é limitada pelo 
contexto e pela ética da prática. Ela requer ação tanto nas áreas da prática 
quanto da pesquisa, de modo que em maior ou menor medida, terá 
características tanto da prática rotineira quanto da pesquisa científica. 

Podemos então ao pensar na prática (FREIRE, 1983) descrever as “onze 

características da pesquisa ação, da prática rotineira e da pesquisa científica” 

(TRIPP, 2005, p.447): 
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 Prática rotineira: habitual, repetida, reativa, contingência, individual, 

naturalista, não questionada, com base na experiência, não-articulada, 

pragmática, específica do contexto, privada; 

 Pesquisa-ação: inovadora, contínua, proativa estrategicamente, participativa, 

intervencionista, problematizada, deliberada, documentada, compreendida, 

disseminada; 

 Pesquisa-científica: original, financiada, ocasional, metodologicamente 

conduzida, colaborativa, colegiada, experimental, contratual (negociada), 

discutida, revisada pelos pares, explicada, teorizada, generalizada, publicada. 

Então, a pesquisa deve ser ligada à práxis, ou seja, à prática histórica em termos de 

conhecimento científico para fins explícitos de intervenção. Os métodos qualitativos 

devem seguir esta direção, pois temos aqui uma variedade de investigações que são 

tão legitimadas quanto as pesquisas quantitativas. 

A pesquisa-ação como método de conhecimento da realidade tem utilizado várias 

matrizes teóricas, até mesmo matrizes de teorias administrativas como a do PDCA, 

que significa: Plan (Planejar), Do (Executar, Desenvolver, Fazer), Check 

(Verificar,Checar), Act ( Agir , Atuar) (CHIAVENATO, 2006), como descrito no item 

5.1.  

Essa forma de agir serve tanto para implantação de novas ideias como e para 

solução de problemas. Sua principal característica a intervenção, se presta tanto à 

ação educativa como conscientizadora com os envolvidos no processo de pesquisa. 

Como requer ação de transformação da realidade social, exige preparação da 

equipe de pesquisa, pois a pesquisa científica dos processos sociais, tanto objetivos 

como subjetivos, deve saber trabalhar o objeto de estudo de forma interdisciplinar, 

integrante de diferentes concepções teóricas e práticas direcionadas à tomada de 

consciência coletiva para uma ação, também coletiva, na busca dos interesses dos 

envolvidos na pesquisa, ou seja, pesquisadores, pesquisados e comunidade. 

Na pesquisa-ação acontece simultaneamente o “conhecer” e o “agir”, uma relação 

dialética sobre a realidade social desencadeada pelo processo de pesquisa. 

Devemos ter em mente que a finalidade de qualquer ação educativa deve ser a 
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produção de novos conhecimentos que aumentem a consciência e a capacidade de 

iniciativa transformadora de grupos em quem trabalhamos.  “Tanto a pesquisa-ação 

quando a pesquisa-participante caracterizam-se pelo envolvimento dos 

pesquisadores e dos pesquisados no processo de pesquisa.” (GIL, 2008, p.31).  

Assim, o relacionamento entre o pesquisador e o pesquisado não se dá como mera 

observação do primeiro pelo segundo, mas ambos “acabam se identificando, 

sobretudo quando os objetivos são sujeitos sociais também, o que permite desfazer 

a ideia de objeto que caberia somente em ciências naturais” (DEMO, 1984, p.115). 

A constituição de comunidades de professores, como investigadores críticos de suas 

práticas, contribui para a construção de uma ciência educacional crítica, que pode se 

estabelecer como diferencial dando qualidade e importância à pesquisa qualitativa. 

E, participar de um projeto de pesquisa-ação pode ser interessante e gratificante 

pelas novas formas de trabalhar e pensar desenvolvidas pelos participantes, pois na 

medida em que o conhecimento é alcançado, a ação melhor acontecerá na prática e 

esta nova ação nos levará à busca de novos conhecimentos. Isto nos permite 

conhecer a nossa realidade e mudar programas, pensamentos e ações, produzindo 

mudanças sociais, produzindo compromisso social. 

Vemos então que a pesquisa-ação, incorporando algumas concepções de Freire 

(1983) inscreve-se em uma nova dimensão, nitidamente interessada na 

emancipação dos seres humanos e totalmente favorável à transformação da 

realidade. Interpretar a realidade através de suas próprias práticas, concepções e 

valores, assim, planejada e prática é a pesquisa-ação, adaptada às exigências 

(formais) de trabalhos acadêmicos. 

 

5.5   O MÉTODO 

 

O método usado como delineado na Introdução é o da investigação-ação. Então, a 

necessidade da pesquisa-ação é porque ela “busca superar, essencialmente, a 

separação entre conhecimento e ação, buscando realizar a prática de conhecer para 

atuar” (GAMBOA, 1982, p.36).  
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Assim constatamos que a metodologia da investigação-ação pressupõe pelo menos 

três fases: 

 A identificação de um problema;  

 o desenho de um plano de ação para resolver o problema, bem como a 

própria execução desse plano e; 

 a avaliação daquilo que foi executado. 

Ao observarmos a não eficácia dos métodos mais tradicionais de ensino da língua 

inglesa e a falta de preparo dos professores de idiomas para trabalhar com a 

abordagem instrumental, identificamos o passo 1 da investigação o problema: a 

dificuldade dos alunos brasileiros que cursam o ensino médio em aprender inglês 

para utilização no mercado de trabalho (e por consequência em sua vida pessoal) e 

sua não aplicabilidade/utilidade prática. Passamos então para o planejamento do 

uso e produção de material autêntico usando a metodologia da pesquisa-ação para 

ultrapassar este problema através da produção coletiva (de acordo com o curso do 

aluno). Este material didático autêntico foi utilizado pelos alunos, após a aplicação 

de um Manual Didático e sequência de avaliação e diálogo novamente. A aplicação 

aconteceu nos cursos de Mecânica e Eletrotécnica integrados e concomitantes e nos 

projetos Cingapura, Pronatec e TOEIC Bridge. 

A materialização deste material autêntico (de acordo com o curso) foi construído 

coletivamente a partir do material didático inicial disponibilizado aos alunos e 

manuais, livros, apostilas e vivência dos alunos no mercado de trabalho. 

Como resultado da utilização do inglês instrumental na indústria temos como 

exemplo a leitura e interpretação de manuais; criação de aplicativo online e 

aplicação do teste de proficiência TOEIC Bridge.Nos projetos relacionados ao 

Pronatec, as camareiras (para mulheres com menos de quatro anos de 

escolaridade) temos o inglês como fator de inclusão. Podemos observar então que o 

inglês instrumental a partir desta abordagem metodológica pode agregar novas 

competências e habilidades à formação do trabalhador. 

Podemos observar no Quadro 6 a seguir, que na construção do caminho 

metodológico houve um diálogo constante com os alunos participantes para a 
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construção de material autêntico e avaliação sistemática ao longo de todo o 

processo, sendo fator de aumento da competência em língua inglesa e elevação da 

aprendizagem, permitindo-lhes que aprendessem de forma mais autônoma ao expô-

los à aprendizagem significativa. 

QUADRO 6 – CONSTRUÇÃO DO CAMINHO METODOLÓGICO 

 

 

Nota: Elaborado pela autora. 

A partir daí, traçamos o plano de ação, que compreende o uso do Manual Didático 

em um curso de língua inglesa de 30 h/a utilizando as TIC como elo catalisador e 

embasado teoricamente no processo ensino/aprendizagem baseado na abordagem 

de Paulo Freire para tornar eficaz o ensino instrumental da língua inglesa. Além do 

Manual Didático, utilizamos também um aplicativo 100% gratuito chamado 

DUOLINGO29, que é um dos mais famosos e elogiados aplicativos de ensino de 

idiomas do mercado. Está disponível para Android, iOS, Windows Phone e web, 

funciona de maneira intuitiva e o usuário pode aprender diversos idiomas. 

A execução do plano aconteceu a cada início do semestre letivo no Instituto Federal 

do Espírito Santo Campus São Mateus e, a cada etapa sendo executada, o 

professor, como facilitador da aprendizagem, e os alunos avaliavam as atividades 

propostas e reconstruiam-nas de acordo com as especificidades do curso e do 

momento vivido. 

                                                           
29

 https://www.duolingo.com/ 
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As experiências significativas eram sempre reavaliadas, a cada etapa da 

aprendizagem (dentro do estudo do Manual Didático). Como foi usado material 

autêntico e real, algumas atividades foram trocadas de acordo com o curso ou 

objetivo, por exemplo, se era o curso de Mecânica, ou o curso de Eletrotécnica, se 

os alunos tinham alguma prova de concurso para tentarem naquele período, etc. 

 

5.6   PARTICIPANTES NA PESQUISA E PROCEDIMENTO DE CONSTRUÇÃO E 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Como detalhado na Introdução, o presente estudo foi voltado para investigar, propor 

e comprovar a eficácia de uma abordagem do ensino instrumental da língua inglesa 

no processo de ensino e aprendizagem proposto por Paulo Freire, onde iniciamos 

nosso percurso nos caminhos da Educação de Jovens Adultos utilizando material 

didático elaborado para este propósito aliado às TIC. 

O universo da pesquisa aconteceu em três níveis distintos de escolaridade: 

A) Junto aos educandos (jovens) do ensino médio técnico integrado, nos cursos 

de Mecânica e Eletrotécnica, no Instituto Federal do Espírito Santo Campus 

São Mateus, Brasil, durante os anos de 2013, 2014 e 2015, respectivamente, 

no primeiro semestre de cada ano (Anexos B e C); 

B) Junto aos educandos (jovens e adultos) do ensino técnico concomitante nos 

cursos de Mecânica e Eletrotécnica, no Instituto Federal do Espírito Santo 

Campus São Mateus, Brasil, durante os anos de 2014 e 2015 (Anexos D e E 

e;  

C) Junto a projetos de extensão vinculados à Diretoria de Pesquisa e Extensão e 

à Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão do Ifes (PAEX)  nos Apêndices E, F e 

G, H).  

Como relatado na Introdução, em relação à caracterização da pesquisa esta foi 

aplicada na forma qualitativa e de cunho exploratório e bibliográfico. O estudo foi 
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descritivo e avaliativo e, por ter caráter qualitativo, foi baseado em projetos exitosos 

de cunho colaborativo e participativo que ocorreram dentro e fora da sala de aula, O 

tipo de amostra utilizada foi não probabilística, pois foram usados critérios 

intencionais de avaliação. Como pesquisa-participante também, pois houve 

interação entre pesquisador (o professor) e membros das situações investigadas (os 

alunos). A amostra da população foi não-probabilística, de forma intencional e com 

uso de material contínuo criado com fins específicos (Apêndice C). A observação foi 

sistemática e focada no cotidiano e vida real do educando. 

Volpato (2010, p. 127) nos diz que “vários livros de metodologia científica definem 

tipos de pesquisa segundo referenciais [...] e que, muitas vezes o tipo de pesquisa 

assume uma posição maior que a lógica desta”. Em sua visão, não importa muito o 

tipo da pesquisa, importa se o pesquisador “buscou dados (ciência empírica), 

analisou-os (se númericos, de uma forma; se em frases, de outra forma) e os 

concluiu” (VOLPATO, 2010, p. 130). 

Ao interagir com o ambiente virtual, vislumbramos novas perspectivas do ato de 

ensinar e de aprender. Em se tratando de pesquisa bibliográfica usamos fontes 

primárias como teses universitárias, artigos em revistas científicas e anais de 

congressos. Já como fontes secundárias para a pesquisa bibliográfica usamos livros, 

tratados, enciclopédias, jornais e revistas científicas. Ao pesquisar em fontes 

terciárias usamos bases de dados bibliográficos, índices e listas bibliográficas.  

Como a pesquisa foi de cunho bibliográfico, foi feita uma análise de conteúdo e de 

discurso (método hipotético dedutivo) abordando autores que apoiam a abordagem 

comunicativa e a abordagem lexical dentro do inglês instrumental para a educação 

de jovens e adultos, por isto, tivemos também a análise indutiva por ser uma 

pesquisa de cunho qualitativo (BARDIN, 1995).  

A construção dos dados realizou-se através da aplicação de atividades ESP a 

grupos específicos em uma totalidade de 30 horas aulas para cada grupo, utilizando-

se o Manual Didático (Apêndice D), que foi criado especialmente com o propósito de 

apresentar o Inglês Instrumental para os alunos de acordo com o processo de 

ensino e aprendizagem baseado em Paulo Freire e envolvendo o ambiente 

informático.  O Manual Didático envolve atividades ESP utilizando a tecnologia, 
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através de vídeos, portais, sites, aplicativos, etc. Este Manual Didático foi aplicado 

nos três grupos focais trabalhados e envolveu atividades baseadas na 

aprendizagem mista (blended learning). Foram trabalhadas estratégias de leitura 

focadas na vivência do mundo do trabalho e, junto a estas, atividades 

complementares envolvendo projetos utilizando a tecnologia. Além do Manual 

Didático, utilizamos o ambiente informático, através do desenvolvimento de um 

produto tecnológico e do uso de mídias sociais em sala de aula. 

O delineamento da pesquisa foi Quase experimental com Amostragem Intencional, 

pois teve característica intencional e teve como propósito o delineamento com 

aplicação dos questionários e posteriormente a aplicação do instrumento de 

aprendizagem que criamos e chamamos de Manual Didático. Desejamos pontuar 

através da pesquisa, as habilidades e competências que o educando precisa ter 

adquirido.  

Na primeira aula de aplicação do Manual Didático os alunos iniciaram a aula 

respondendo um questionário fechado: Questionário I (Apêndice A) composto por 8 

questões fechadas. Neste questionário os alunos responderam questões relativas ao 

conhecimento e utilização da língua inglesa naquele momento. 

Ao final da aplicação do Manual Didático (30 horas de carga horária), ocorreu a 

aplicação de um questionário aberto:  Questionário II (Apêndice B), baseado no filtro 

afetivo (KRASHEN, 1988). Este questionário avaliou o grau de necessidade, 

expectativa e satisfação em relação ao curso e em relação ao conteúdo como 

também suas expectativas e anseios relativos a esta aprendizagem. Estes 

questionários foram aplicados nos três grupos focais. Nos dois questionários foram 

abordadas questões essencias para compreender este universo do estudante, que 

faz parte da população de jovens e adultos brasileiros. 

A construção dos dados aconteceu por meio de pesquisa bibliográfica utilizando 

fontes primárias e secundárias e também por meio da recolha documental através 

do acesso ao registro acadêmico dos alunos participantes. Além disto, realizamos o 

cadastramento dos projetos envolvidos na pesquisa na Diretoria de Pesquisa e 

Extensão do Instituto Federal do Espírito Santo Campus São Mateus e da Pro-

Reitoria de Extensão (PROEX) do Instituto Federal do Espírito Santo. Estes projetos 
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foram cadastrados no Programa de Apoio à Extensão (PAEX) nos Apêndices D, E, 

F. 

A avaliação da aprendizagem do curso (devidamente registradas nos diários de 

classe) para os grupos focais A e B30 ocorreu na forma de aplicação de duas 

atividades avaliativas, sendo: 

A) Junto aos educandos (jovens) do ensino médio técnico integrado, nos cursos de 

Mecânica e Eletrotécnica, no Instituto Federal do Espírito Santo Campus São 

Mateus, Brasil, durante os anos de 2013, 2014 e 2015. 

B) Junto aos educandos (jovens e adultos) do ensino técnico concomitante nos 

cursos de Mecânica e Eletrotécnica, no Instituto Federal do Espírito Santo Campus 

São Mateus, Brasil, durante os anos de 2014 e 2015. 

A primeira avaliação, no valor de 20 pontos na metade da aplicação do Manual 

Didático (15 h/a de curso) e, a segunda atividade avaliativa, também no valor de 20 

pontos, ocorreu ao final da aplicação do Manual Didático (30 h/a de curso). Este 

valor avaliativo faz parte do valor total de 50 pontos distribuídos no semestre letivo 

para os cursos integrados de Eletrotécnica e Mecânica. Já para as turmas dos 

cursos concomitantes em Eletrotécnica e Mecânica este valor avaliativo faz parte de 

um total de 100 pontos distribuídos no semestre. 

A avaliação da aprendizagem para o grupo focal C31 procedeu-se de outra forma, 

pois tratava-se de projetos distintos. A avaliação da aprendizagem do grupo focal C 

ocorreu junto a projetos de extensão vinculados à Diretoria de Pesquisa e Extensão 

e à Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão do Ifes (PAEX). 

Para o projeto “Transferência de Tecnologia e Treinamento em Inglês: Informação e 

Imersão nas Culturas e Práticas de Trabalho – Intercâmbio para Trainees Técnicos 

                                                           
30

 A)Junto aos educandos (jovens) do ensino médio técnico integrado, nos cursos de Mecânica e Eletrotécnica, 
no Instituto Federal do Espírito Santo, Campus São Mateus, Brasil, durante os anos de 2013, 2014 e 2015, 
respectivamente no primeiro semestre de cada ano.  

B)Junto aos educandos (jovens e adultos) do ensino técnico concomitante nos cursos de Mecânica e 
Eletrotécnica, no Instituto Federal do Espírito Santo, Campus São Mateus, Brasil, durante os anos de 2014 e 
2015. 

31
 Junto a projetos de extensão vinculados à Diretoria de Pesquisa e Extensão e à Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Extensão do Ifes – PAEX 
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em Cingapura” (Apêndice G) e conforme relatado a experiência exitosa “O outro lado 

do mundo está aqui ao meu lado”, no Capítulo 6, Resultados e Discussão. 

Utilizamos a aplicação de simulados dos testes internacionais, retirados de livros 

preparatórios para os principais testes internacionais, TOEFL ITP e TOEIC. Estas 

duas atividades avaliativas também receberam a pontuação de 20 pontos cada uma 

para efeito de comparação com a tabela do Quadro Comum Europeu de Referência 

de Línguas32 e aplicação em dezembro de 2015 do teste de proficiência TOEIC 

Bridge. 

Considerando o grupo focal C, no projeto de construção do produto “Dicionário 

técnico online integrando o projeto SamaBaja à língua inglesa” (Apêndices F e G) a 

avaliação foi a própria construção, aplicação, divulgação e uso do aplicativo criado 

no mundo do trabalho (especificamente para a área de mecânica de carros), além da 

criação do Manual Didático para a plataforma Moodle . 

Ainda considerando o grupo focal C, já para o curso de extensão “Camareira em 

Meios de Hospedagem” do programa Pronatec Mulheres Mil, o critério de avaliação 

usado foi a observação direta das participantes do curso em seu ambiente de 

trabalho, para promover seu empoderamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas - divide a proficiência do aluno em 3 categorias: A 
(falante básico), B (falante independente) C (falante proficiente). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 RESULTADO I: TECNOLOGIAS EM SALA DE AULA: EXPERIÊNCIAS / 

PROJETOS  

 

Apresentamos aqui alguns projetos desenvolvidos para a capacitação de alunos, 

tanto para a participação em intercâmbio no exterior, respectivamente na escola 

N’Gee Ann Polytechnic em Cingapura, quanto para desenvolvimento de um 

aplicativo colaborativo com o projeto SamaBaja. Não podemos deixar de mencionar 

a experiência vivida em sala de aula relativa ao “bom uso ou ao mau uso das mídias 

sociais” (ênfase da autora). Todos devidamente registrados em sistemas próprios e 

apresentados em congressos e seminários. 

Percebemos então a importância da tecnologia como ferramenta de ensino-

aprendizagem e pela necessidade de viver o aqui e agora com toda a informação 

que podemos ter acesso, pois vemos que os meios de comunicação, principalmente 

a internet, são essenciais para tornar os indivíduos cada vez mais preparados para 

diferentes expressões culturais e atos comunicativos. 

E o que falar então da importância das TIC na aprendizagem de um segundo 

idioma? Estas tornaram-se essenciais para professores de língua estrangeira porque 

com as TIC a nossa sala de aula não mede mais por volta de 34 m²... é do tamanho 

do mundo! O “chão da sala de aula” agora é a World Wide Web (WWW). Nossos 

colegas, amigos e conhecidos não estão mais ao alcance de alguns quarteirões, 

mas podem ser de qualquer canto do mundo. 

Iniciamos o processo ensino-aprendizagem com técnicas de abordagem de 

vocabulário, específicas para cada projeto desenvolvido. Durante todas as aulas os 

alunos eram observados e avaliados; trabalhavam sempre em dupla, para que 

pudessem fazer o comparativo com os colegas e serem auxiliados pelos mesmos; 

apontava-se, então, afazeres específicos para o treino de desenvoltura da 

compreensão oral e escrita da língua inglesa. Para acelerar o processo de 

aprendizagem, individualmente os alunos faziam atividades de compreensão oral, 
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compreensão de leitura, compreensão escrita e compreensão auditiva como tarefa 

de casa. Esse processo de “aprendizagem significa modificação de comportamento 

que alguém que ensina produz em alguém que aprende” (HOFFMANN, 1994, 

p.153). 

Conforme observa McGrath (2012, p.626): 

Novas tecnologias de aprendizagem podem oferecer benefícios ao 
aumentar o acesso para os antes marginalizados [...]. No entanto, é 
importante notar que essas soluções tecnológicas não garantem, 
necessariamente, mais acessibilidade. Existe um fosso digital em todos os 
países e os aprendentes mais pobres são, em geral, os que têm menos 
possibilidade de acessar certas tecnologias. 

Para Escola (2010, p. 344): 

A sociedade da informação e da comunicação vai emergindo como marca 
distintiva da nossa civilização conformando de forma decisiva a dimensão 
política, social, cultural e educativa, outorgando à informação o estatuto 
nuclear em todo o processo civilizacional. Em face das alterações a 
comunicação educativa vê-se revestida de novas responsabilidades, 
quando se confronta com a necessidade de discutir as grandes questões 
que no presente animam o debate entre educadores e professores e visam 
preparar a adaptação da escola à sociedade da informação e da 
comunicação. 

Portanto, os benefícios que as TIC oferecem ao educando vão além da 

aprendizagem formal. É uma adaptação do que vivenciamos em sala de aula à 

sociedade da informação, para a promoção de novos papéis onde em um momento 

sou o mestre e no outro o aprendiz. Na sociedade da informação o professor não é o 

detentor do conhecimento em sala de aula, este, é partilhado com os alunos. 

Os conteúdos trabalhados, de acordo com o objetivo dos projetos, estão 

discriminados nos Quadros de 2 a 5 que se encontram no Apêndice D. 

 

6.1.1 O Outro Lado do Mundo está aqui ao meu Lado 

Para a seleção de ingresso para a Ngee Ann Polytechnic de Cingapura, projeto33 

este que teve início em agosto de 2012 tendo continuidade em 2013, 2014, 2015, 

com previsão de término em dezembro de 2016. Sempre partimos do pressuposto 
                                                           
33

 Apresentamos a seguir o relato da turma de 2013. Este relato foi publicado como capítulo do livro “Rumo à 
Inclusão Educacional e à Integração das TICs na Sala de Aula”, Santiago de Compostela: Andavira, 2014. O livro 
foi lançado no II Seminário Internacional”, em Vila Real, Portugal, em julho de 2014. 
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que os candidatos inscritos tenham nível A1 de inglês, de acordo com o Quadro 

Comum Europeu de Referência de Línguas, equivalente a não mais que 25 pontos 

(o que já é muito em se tratando de Brasil).  

Tomamos como objetivos gerais do projeto a proposição, aplicação e implantação de 

estratégias de ensino do idioma inglês com enfoque instrumental para uma real 

utilização no mundo do trabalho, como também aprofundar gradualmente nas 

estruturas fundamentais da língua para o desenvolvimento da comunicação oral e 

escrita. 

Já como objetivos específicos tivemos como pauta a aplicação de atividades tanto a 

nível presencial quando online, através do aplicativo DUOLINGO para o ensino da 

língua inglesa, seguindo a classificação europeia, aos alunos, servidores e 

comunidade mateense preparando-os para o mundo do trabalho como também a 

prática sistemática de expressões orais e escritas para a produção de textos 

diversos na área de estudo e trabalho. 

Em relação à metodologia utilizada no projeto e avaliação, elaboramos e aplicamos 

atividades de língua inglesa que envolvessem compreensão oral, compreensão de 

leitura, compreensão escrita e compreensão auditiva. Estas atividades foram 

aplicadas utilizando diversas técnicas relacionadas à Abordagem Comunicativa e à 

Abordagem Lexical. 

Tivemos como público alvo alunos que tentaram o processo seletivo do programa de 

Transferência de Tecnologia do Estaleiro Jurong, com sede em Cingapura e filial na 

cidade de Aracruz, estado do Espírito Santo com uma média de 30 alunos 

beneficiados por ano, considerando o ano e seus respectivos períodos: 2012 

(06/08/2012 a 15/12/2012), 2013 (06/06/2013 a 15/12/2013), 2014 (06/06/2014 a 

15/12/2014) e 2015 (06/06/2015 a 15/12/2015). As aulas foram ministradas no 

Instituto Federal do Espírito Santo Campus São Mateus. 

Inicialmente para a divisão em nível básico ou intermediário da língua inglesa, foi 

feita a avaliação oral e a avaliação escrita, dos alunos através de teste de 

nivelamento. O teste foi aplicado pela coordenadora e professora do projeto. A 

professora nivelou os alunos dividindo-os de acordo com o nível de compreensão da 

língua inglesa. A duração prevista para este projeto foi de nove semanas em cada 
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ano: 2012 (neste ano, ainda não era projeto de extensão), 2013, 2014 e 2015, sendo 

finalizada a parceria tecnológica em 2016. Para cada módulo tivemos um total de 

30h/a e a quantidade de módulos aplicados foi avaliada de acordo com o nível dos 

alunos. 

Em se tratando do método avaliativo, tomamos como base a equivalência com o 

Quadro Comum Europeu de Referência de Línguas, descrito no Quadro 7 abaixo. 

Portanto, a avaliação foi feita da seguinte maneira: 

 Contínua através de acompanhamento personalizado; 

 Auto-avaliação e; 

 Certificado com desempenho do aprendiz. 

 
QUADRO 7 – EQUIVALÊNCIA DE ACORDO COM O NÍVEL 

Níveis Quadro Comum Europeu 
de Referência de Línguas 

Teste de Proficiência 
TOEFL ITP (teste 

convencional em papel). 

MÓDULO 1  A1, A2  200 pontos 

MÓDULO 2 B1, B2 400 pontos 

MÓDULO 3 B2, C1 até 500 pontos 

Nota: Elaborado pela autora. 

 

6.1.1.1 Investigação-Ação Educacional: Tão Longe, mas Tão Perto: Redes  

           Sociais, Espaço de Aprendizagem Digital Cooperativo 34 

 

Como estamos usando a tecnologia na educação hoje? Como as escolas estão 

usando a tecnologia na educação hoje? Como nós, educadores, lidamos com esta? 

Sabemos que o contato com as novas tecnologias amplia o horizonte dos 

educadores e acena diversas possibilidades, tanto para os professores quanto para 

os aprendizes. 

                                                           
34

 Como resultado acadêmico, o trabalho desenvolvido gerou publicação no II Seminário, como capítulo do livro 
“Rumo à Inclusão educacional e à Integração das TIC na sala de Aula”, ISBN 9788484087731; com o título “Tão 
longe mas tão perto:   Redes sociais -  espaço de aprendizagem digital cooperativo”. 
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Como professores, devemos utilizar a tecnologia na educação como meio para a 

produção de nossas aulas e palestras, possibilitando maior aprendizado para nossos 

aprendizes, pois estamos em pleno período de profunda e prolongada transição de 

mídias, que está inspirando mudanças em todos os níveis seja econômico, social, 

cultural, político, legal... Não há como “parar tudo” e fugir deste novo mundo digital. 

O futuro, realmente não temos como prever... Mas o hoje podemos modificar! 

O ex-ministro da Cultura do governo brasileiro, Gilberto Gil, enfatiza que usamos a 

internet de maneiras diversas. Para fins de comunicação com conhecidos e 

desconhecidos, entretenimento, negócios, pesquisas, lazer; podemos viajar, sem 

nem mesmo sairmos de casa. As empresas a utilizam para divulgar serviços, 

produtos e promoções, fazer orçamentos, comprar e vender. As empresas, e até 

mesmo as pessoas físicas, a utilizam para anunciar algo que aconselham, vendem 

ou indicam. Então, é hora de começar a rever nossos conceitos em relação à era 

digital e agir conforme as necessidades da vida.  

Para Gil (2008): 

Cultura digital é um conceito novo. Parte da ideia de que a revolução das 
tecnologias digitais é, em essência, cultural. O que está implicado aqui é 
que o uso de tecnologia digital muda os comportamentos. O uso pleno da 
Internet e do software livre cria fantásticas possibilidades de democratizar 
os acessos à informação e ao conhecimento, maximizar os potenciais dos 
bens e serviços culturais, amplificar os valores que formam o nosso 
repertório comum e, portanto, a nossa cultura, e potencializar também a 
produção cultural, criando inclusive novas formas de arte.  

A cada dia que passa as tecnologias digitais em rede estão mais presentes na vida 

de qualquer pessoa, de um lado ao outro do planeta, seja como forma de 

entretenimento, como forma de comunicação ou até mesmo como forma de 

pesquisa. Podemos usar as tecnologias digitais por pura diversão e troca de 

informações com outros internautas, podemos usar com fins específicos de 

pesquisa, como troca de conhecimentos ou também como meio de aprendizagem.   

Neste estudo, utilizamos a rede social Facebook em um grupo de 22 aprendizes com 

o intuito de apropriação das tecnologias digitais na sala de aula como espaço de 

aprendizagem digital, proposta entre o grupo de estudantes. Ainda, estes elementos 

podem servir de base para se articular a ideia de que uma rede social como o 

Facebook pode ser adequada como espaço de aprendizagem digital compartilhada 

na escola. Para isto, faz-se necessário que o professor aproprie-se desta forma de 
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compreender a educação e, consequentemente, a aprendizagem dos estudantes 

nesse contexto das tecnologias digitais. 

Segundo Lévy (2013), a Internet é uma mídia informativa recente e suas 

repercussões e aplicações na sociedade atual a cada dia sofrem um novo 

dimensionamento por ser um instrumento de desenvolvimento social. Ele enfatiza 

que a escrita demorou pelo menos 3000 anos para atingir o atual estágio, no qual 

todos sabem ler e escrever e, por ser a internet algo tão recente e com intenso apelo 

midiático que ultrapassa as barreiras sociais, política e econômicas. 

É necessário que haja uma aprendizagem cooperativa (PIAGET, 1973) entre os 

grupos de estudantes e o desenvolvimento de um método colaborativo com o 

professor e, neste contexto, a apropriação das tecnologias digitais em sala de aula 

como espaços de aprendizagem digital (BONA; BASSO; FAGUNDES, 2011) surge 

como um desafio para esta educação globalizada que já fazemos parte e como 

educadores, temos que procurar estar inseridos ativamente.  

Lévy (1999, 2002, 2013) também nos ensina outro conceito, o da Inteligência 

Coletiva, um princípio onde as inteligências individuais são somadas e 

compartilhadas por toda a sociedade, potencializadas com o advento de novas 

tecnologias de comunicação, como a Internet, utilizando as mídias sociais. 

Concordando com Lévy (2002, 2013) dizemos então que a internet possibilita a 

partilha da memória, da percepção, da imaginação. Temos então o significado de 

que a aprendizagem coletiva é uma grande troca de conhecimentos, e, esta troca, 

acontece numa espécie de ecossistema das ideias humanas, onde as informações 

são trocadas e selecionadas por cada indivíduo. Não é mais a teoria do "faça você 

mesmo" e sim a significação do "façamos nós mesmos" (ênfase da autora), pois 

temos uma natureza profundamente colaborativa nessa forma de produção cultural. 

Lévy (2002, 2013) enfatiza que somos diferentes dos animais graças à evolução do 

homem, e isto só foi possível devido às habilidades que desenvolvemos e que nos 

difere destes. Tais habilidades são:  

 A construção de diálogos (mundo de significados) onde questionamos, 

conversamos com o outro, estabelecemos diálogos, debatemos, refletimos; 
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 O contar histórias (percepção do tempo), através do meu olhar do momento e; 

 A organização do pensamento (estabelecemos relação de causa e efeito). 

Nesta busca de transformação e de novos rumos é primordial a valorização das 

atuais práticas educacionais já consolidadas e apontar para novas práticas e 

conceitos, levando em consideração e mantendo a grande influência das teorias e 

práticas da educação popular, dos processos de aprendizado em rede, da 

cibercultura, da generosidade intelectual, considerando a Inteligência Coletiva, a 

Diversidade Cultural, a Cultura Livre e a própria Educação Popular como bases 

essenciais de sua metodologia para a Aprendizagem na Cultura Digital (FREIRE; 

LÉVY; BARTOLOMÉ; BONA, BASSO e FAGUNDES). Isto não quer dizer que erros 

não serão cometidos, pois “Beira o impossível aprender algo sem antes cometer 

equívocos.” (NOVA ESCOLA, 2012, p.41). Mas sabemos que os recursos 

tecnológicos existentes, e os que virão a existir, servirão como ferramenta para a 

construção do conhecimento de professores e aprendizes. E então, juntos, eles irão 

reconhecer que fazem parte desse processo de adaptação à tecnologia, a qual irá 

gerar autonomia e facilitar a aprendizagem e o ensino de ambos. Portanto, sabendo 

o quanto a tecnologia importa em nossas vidas, devemos usufruir dessa facilidade e 

aumentar o nosso conhecimento, ensinando ou aprendendo da melhor maneira. 

De acordo com Lévy (2002, 2013), o ciberespaço é importantíssimo no 

desenvolvimento da comunicação humana e situa-o em cinco estágios: 

 Oralidade: mitos, ritos, transmissão oral; 

 Escrita: memória, técnica autônoma da imagem; 

 Alfabeto: universalização e digitalização da escrita; 

 Imprensa: reprodução técnica do alfabeto e das imagens e; 

 Ciberespaço: ecossistema de ideias e constituição da noosfera. 

Vemos então que a escola não pode desperdiçar este “mais novo recurso didático”, 

aos olhos dos professores e seus alunos. A escola deve estar sempre em uma 

busca permanente de mobilizar seus alunos a aprender a aprender (FREIRE, 1983, 

1996), a aprender a compartilhar. Bona, Basso e Fagundes (2011) destacam que 

tais processos de cooperação e de colaboração estão cada vez mais evidentes 

como objetos de estudo do processo de aprendizagem dos estudantes, cada vez 
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mais potencializados pelos diversos espaços digitais disponíveis na Internet. 

Exemplos de tais espaços incluem, entre outros, listas de Facebook, Twitter, MSN, 

Linkedin, Que Passa, My Space, WhatsApp, dentre outros que, de modo geral, são 

desconhecidos ou subutilizados pelos professores, especialmente no que se refere a 

utilizar esses recursos com fins pedagógicos e acadêmicos. 

Vivemos hoje uma autêntica era da informação, onde, naturalmente, o permanente 

acúmulo de conhecimento, de criação e de capacitação, em qualquer dos seus 

níveis, constituem o principal ativo dessa sociedade pós-moderna e das demais 

organizações que a integram, podendo significar a diferença entre o êxito e o 

insucesso. Vivemos um tempo de intensas transformações que nos exige postura 

crítica e capacidade de análise, diante de inúmeras chamadas, propagandas e 

mesmo, desafios em nossa jornada acadêmica e profissional. É inegável que devido 

às grandes mudanças que constantemente são suscitadas no meio nacional e 

internacional, novas tecnologias, concorrências mais dinâmicas, necessidades 

carentes de soluções, como também uma maior capacitação profissional é 

necessária.  

Esta capacitação profissional deve agregar novos enfoques, novos cursos, novas 

técnicas de aprendizagem, interpretando o alcance e repercussões que gera na 

sociedade do conhecimento, ou seja, tudo aquilo que favoreça a educação do 

brasileiro. A educação continuada é essencial porque o mundo do trabalho pede por 

profissionais atualizados e o aprimoramento da competência profissional torna-se 

um diferencial, pois o profissional deve sempre adquirir novos conhecimentos e 

ampliar seus horizontes. O profissional deve solucionar problemas com maior 

agilidade e agregar valor à Instituição onde trabalha ao aplicar novas tecnologias 

nos processos e projetos como também deve estar mais apto para desenvolver 

projetos e pesquisas com mais credibilidade, consistência, técnica e conteúdo, 

criando novas abordagens de trabalho a fim de solucionar problemas com eficiência. 

E, a aprendizagem de um segundo idioma deve ser uma das ferramentas nesta 

preparação para o mundo do trabalho.  

Podemos ter as mais diversas práticas metodológicas e abordagens para o ensino 

de um conteúdo sendo a comunicação o objetivo maior a ser alcançado. Comunicar 

não significa apenas expressar-se oralmente, mas saber dialogar com os costumes, 
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os saberes e a cultura do outro também. Como enfatiza Freire (1983, p. 44) “A 

educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é a transferência de 

saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos 

significados”. 

Neste contexto globalizado, a aprendizagem mediada por aparatos tecnológicos 

assume o termo de aprendizagem eletrônica ou à distância. As tecnologias Internet e 

multimídia (PEREZ e PIMENTA, 2011) podem ser utilizadas como ferramentas das 

metodologias de ensino-aprendizagem, assumindo o termo de aprendizagem 

eletrônica - e-learning (Electronic Learning) e trata-se de um modelo de ensino não 

presencial apoiado pelo computador e/ou outras mídias eletrônicas. Sachol, Sclemer 

e Barbosa (2011, p. 42) adotam também os termos aprendizagem móvel, m-

Learning (Mobile Learning) por usar dispositivos móveis como celulares, i-pods, 

laptops, rádio, tv, telefone, fax, entre outros e; aprendizagem ubíqua - u-Learning 

(Ubiquitous Learning) designando a aprendizagem que acontece a todo momento e 

em qualquer lugar mas que precisa ser monitorada, assistida, alimentada e 

construída.  

Ainda para Peres e Pimenta (2011) a b-Learning é uma instrução interativa e 

facilitadora de um ambiente de aprendizagem, ajustada ao ritmo de cada um que 

tenha livre acesso, a qualquer hora e em qualquer lugar. Temos então a combinação 

entre aprendizagem presencial e online que denominamos de aprendizagem mista 

ou simplesmente b-Learning (PERES e PIMENTA, 2011). Este modelo valoriza o 

melhor do presencial e do online para otimizar o resultado da aprendizagem. 

A Internet hoje é usada para diversas atividades. Podemos comunicar com nossos 

amigos e conhecidos, ouvir música, assistir vídeos, comprar e vender, opinar, 

pesquisar em sites de busca para facilitar a elaboração de trabalhos escolares. O 

mundo se torna menor a um click do mouse e as distâncias se encurtam num 

arrastar deste. É a comodidade de estar em casa e viajar pelo mundo das compras e 

do entretenimento. 

Por ser a cultura digital um conceito muito novo e partindo da ideia de ser 

essencialmente cultural, o uso de tecnologia digital muda os comportamentos, pois 

temos fantásticas possibilidades de democratizar os acessos à informação e ao 
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conhecimento, fazendo com que este não seja acessível apenas a uma elite cultural, 

mas a todos aqueles que anseiam novos conhecimentos e, são e estão ávidos de 

informações. 

Neste contexto de uma sociedade dominada pela tecnologia, temos que abrir 

caminhos para os nossos aprendizes explorarem eficientemente as tecnologias web 

em prol de uma aprendizagem real e efetiva voltada para o mundo do trabalho. A 

cada dia que passa, as tecnologias digitais em rede estão cada vez mais presentes 

na vida das pessoas, seja como forma de entretenimento, como forma de 

comunicação ou até mesmo como forma de pesquisa. Podemos ser cidadãos do 

mundo utilizando a tecnologia para fins de diversão ou de trabalho. Podemos ir a 

todos os lugares do mundo sem nem ao menos sairmos de casa. A tecnologia nos 

permite isto. Podemos estar conectados e aprender a compartilhar informações. 

Este é o caso desse estudo, em que procuramos nos apropriar de algumas 

tecnologias digitais, previamente estudadas e selecionadas, como espaço de 

aprendizagem digital. Ainda, estes elementos serviram de base para se articular a 

ideia de que as tecnologias digitais podem ser utilizadas como espaço de 

aprendizagem digital compartilhada na escola. Para isto, faz-se necessário que os 

professores apropriem-se desta forma de compreender a educação e, 

consequentemente, a aprendizagem dos alunos nesse contexto das tecnologias 

digitais. 

Analisar o papel que as tecnologias e as informações/imagens tem desempenhado 

na vida social implica não somente explorar as características técnicas dos meios, 

mas buscar entender as condições sociais, culturais e educativas de seus contextos 

(LÉVY, 2000).  Esse enfoque é primordial para perceber as possibilidades que se 

estabelecem com o uso das modernas tecnologias (algumas já nem tão modernas 

assim). 

É necessário que haja uma aprendizagem cooperativa (PIAGET, 1973) entre os 

grupos de estudantes e o desenvolvimento de um método colaborativo com o 

professor e, neste contexto, a apropriação das tecnologias digitais em sala de aula 

como espaços de aprendizagem digital (BONA, BASSO e FAGUNDES, 2011) surge 

como um desafio para esta educação globalizada que já fazemos parte e, como 
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educadores, temos que procurar estar inseridos ativamente, pois a cooperação 

colaborativa é o fim último desta sociedade tecnológica que vivemos. 

Desta forma, temos a finalidade de demonstrar a construção e definição do conceito 

de espaço de aprendizagem digital voltado para uma aprendizagem cooperativa 

através de grupos utilizando uma mídia social, o Facebook. E, o objetivo do uso dos 

espaços digitais em sala de aula é mostrar que as tecnologias digitais online são 

recursos primordiais para a educação e que torna possível serem incorporadas ao 

trabalho docente, visando também compreender e analisar a aprendizagem dos 

estudantes, segundo suas ações cooperativas, em grupo e em tempo síncrono ou 

assíncrono, independente da presença física e real do professor. 

A metodologia desta pesquisa, como analiada no Capítulo 5, é um recorte de uma 

pesquisa-ação colaborativa (DICK, 1997; OLIVEIRA, 1981; QUIVY, 1998; BARBIER, 

2004; DEMO, 1983). A pesquisa-ação foi realizada com estudantes do ensino médio 

técnico integrado e concomitante nas áreas de Mecânica e Eletrotécnica, no IFES – 

Instituto Federal do Espírito Santo Campus São Mateus, no período de maio de 

2013 a outubro de 2013, nas aulas de inglês preparatório para avaliação 

internacional promovida pela escola N’Gee Ann Polytechnic de Cingapura. A 

pesquisa-ação, baseada nas tecnologias digitais online, teve o objetivo de mobilizar 

os estudantes brasileiros a aprender e estudar inglês intercambiando informações 

com um grupo de aprendizes brasileiros que encontravam-se em Cingapura. 

 

6.1.1.2 Educação e Tecnologia: Espaço de Troca Entre Facilitadores da 

Aprendizagem e Aprendizes 

 

O desenvolvimento tecnológico tem trazido inúmeras transformações em nossa 

sociedade globalizada. Traçando uma simples linha do tempo desde seu 

surgimento, temos o telefone, a televisão, os terminais eletrônicos nos bancos e no 

comércio, a internet, a robótica, dentre outros. O intercâmbio de informações 

acontece em questão de segundos, não importa se a informação a ser trocada será 

entre pessoas da mesma casa, ou da mesma cidade, ou do mesmo país, ou do 
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planeta terra. Se a tecnologia está presente, seja por rádio, telefone, tv, fax, código 

Morse, internet e outros, ela se fará presente. 

Na Fotografia 2 a seguir, temos este exemplo de intercâmbio de conhecimento e 

cultura entre alunos que estão em dois países: Brasil e Cingapura. 

Fotografia 2 -  Intercâmbio de cultura e informação Cingapura e Brasil 

 

                Fonte: Aula via Skype em 06/09/2013. 

Qual é então o papel da educação neste cenário? Como pensar em novas práticas 

para atender as demandas que urgem? Como educar dentro deste novo contexto? 

Que desafios, nós professores e aprendizes, enfrentamos? Este contexto de 

convívio intenso com as tecnologias da comunicação e informação vem gerando 

mudanças nos processos de comunicação e produção de conhecimentos, 

transformando a consciência individual e coletiva, na percepção do mundo, nos 

valores e nas formas de atuação social.  

A aprendizagem que ocorria essencialmente no contexto concreto, real e linear das 

salas de aulas, nas quais a figura e o papel do professor assumiam a posição de 

destaque e de comando, agora acontece em um novo espaço de interação 

(BARTOLOMÉ, 2002). O ambiente digital como espaço de interação com diferentes 

formas de linguagem torna-se um espaço de aprendizagem e de trocas. 
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A utilização das tecnologias como ferramenta didática, através da net, nos leva a 

uma nova prática educacional, com uma proposta pedagógica mais ampla, apoiando 

a educação formal e ao mesmo tempo partilhando, interagindo, produzindo e 

transformando os conhecimentos. A utilização destas tecnologias digitais também 

nos permite a atualização de conhecimentos, a socialização de experiências e 

aprendizagem permanente através do desenvolvimento de trabalhos cooperativos. 

Isto gera um aprender que implica interagir (FREIRE 1983, 1996), possibilitando que 

os ambientes de aprendizagem sejam mais poderosos quando a interação possibilita 

que cada sujeito seja um elo pertencente a uma corrente e que cada novo elo em 

constante extensão torne-se produtor ou emissor de informações novas, 

imprevisíveis ou não, e reorganize por conta própria parte da conectividade global, 

sendo ser individual que transmite e recebe informação para si e para o grupo 

(LÉVY, 2002). 

A educação está inserida em um contexto complexo (MORIN, 2000), no qual educar 

para a cidadania está relacionado à compreensão de que é impossível querer 

desacelerar o mundo e de que é possível, sim, procurar adaptar a forma de educar, 

às mudanças rápidas e aceleradas presentes em nossas vidas, especialmente na 

escola. 

Para a revista EXAME online, na seção de Negócios e Notícias (2012): 

A educação mundial está sofrendo uma revolução globalizada e 
tecnológica. É muito fácil encontrar qualquer tema na internet, há enorme 
quantidade de conteúdos e, a maior parte destas informações em inglês. 
Isto faz com que esse seja um campo inexplorado pelos brasileiros. Por 
conta da língua, a grande massa brasileira é incapaz de compreender esses 
conteúdos em um segundo idioma, pois apesar dos aprendizes brasileiros 
pertencentes tanto ao ensino público quanto ao ensino privado terem 
acesso à aprendizagem de um segundo idioma, apenas 2% dos brasileiros 
falam inglês.  

Para Fagundes (1993), alfabetizar em tecnologia é ajudar o sujeito a aprender a 

usar, descrever, refletir e explicar o funcionamento desses objetos. É pesquisar, 

transformar e desenvolver novos objetos informáticos. É preciso vivenciar a 

habilidade da leitura e escrita do hipertexto em trabalhos colaborativos, em 

navegação/leitura coletiva de sites, em interação reconfigurando novas estruturas de 

tempo e espaço para que o professor possa rever suas competências já 



177 

 

desenvolvidas para o texto impresso e adaptá-las a um contexto com o qual não tem 

familiaridade. 

Vemos então que os computadores e demais tecnologias digitais, especialmente os 

que estiverem disponíveis online, são recursos capazes de promover diferentes 

níveis de reflexão de quem os usa, de aumentar a mobilização, a atuação autônoma 

e a concentração do usuário, permitindo também que cada usuário descubra que 

pode manipular a própria representação do conhecimento e aprenda a fazê-lo.  

Acontece então a necessidade do desenvolvimento de novos espaços de 

aprendizagem onde ocorra uma real interação humana e tecnológica, de forma 

equilibrada, para que o aprendiz possa viver neste mundo cada vez mais 

tecnológico-digital, possibilitando uma prática pedagógica reflexiva a partir da ação 

do sujeito e da repercussão dessa ação sobre si mesmo (PIAGET, 1973). 

O espaço de aprendizagem digital é definido, segundo Bona, Basso e Fagundes 

(2011) como um local não situado geograficamente, mas mesmo assim este local 

favorece o processo de ensino-aprendizagem através da organização e aplicação de 

uma concepção pedagógica, baseada na comunicação, interação, trabalho 

colaborativo, do professor com os aprendizes  e cooperativo, dos aprendizes entre si 

e também com o professor por um ambiente em rede que faz uso das mídias e 

multimídias. 

E neste espaço de aprendizagem digital, o que esperar do aprendiz? Uma 

apropriação ativa de informações que o levem a ter autonomia, cooperação e 

criticidade. A autonomia, a que o aprendiz deve ser conduzido, para Freire (1996), 

pressupõe uma metodologia do aprender a aprender, a partir das construções do 

sujeito que descobre por si mesmo. Esta autonomia leva o aprendiz então a um 

segundo patamar, o da Mudança, que o leva continuamente a um novo aprender. 

Esta educação continuada supõe a autonomia do indivíduo na construção e 

reconstrução do conhecimento e na responsabilidade sobre as suas aplicações: 

criticidade. 

Com as interações possibilitadas pelas tecnologias digitais temos então uma melhor 

qualidade na interação professor e aprendizes, utilizando o espaço de aprendizagem 

digital para a melhoria do processo de aprendizagem, baseado na igualdade de 
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oportunidades, ou seja, temos o acesso, a troca de informações e a produção do 

conhecimento através dos processos coletivos e cooperativos de aprendizagem. 

Temos também o dialogar com outras culturas, pois educar para a cidadania 

significa formar seres capazes de conviverem, de se comunicarem e dialogarem em 

um mundo interativo e interdependente, utilizando os instrumentos da cultura 

(BONA, BASSO e FAGUNDES, 2011), visando uma aprendizagem cooperativa 

(PIAGET, 1973). 

Ao usar este espaço de aprendizagem digital, os aprendizes devem perceber como 

se dá a organização das interações e como o professor irá nortear e intermediar o 

que estão fazendo para intercambiar informações reais e significativas no ensino-

aprendizagem da língua inglesa. Com este trabalho destacamos que o uso das 

tecnologias digitais online possibilita este processo de aprendizagem via 

cooperação, pois, nas salas de aulas brasileiras, com uma média de 40 alunos cada, 

torna-se complicado ou quase impossível que o professor de língua inglesa tenha 

condições de entender as ações dos alunos separadamente e o intercâmbio de 

informações em grupos. 

Já no espaço de aprendizagem digital, tudo fica registrado, escrito seja em texto, 

sons ou imagens, possibilitando que, posteriormente, tanto o professor como os 

próprios aprendizes possam estudar e analisar esses registros. A aprendizagem 

cooperativa é possibilitada pelas tecnologias digitais online, principalmente devido à 

comunicação via chat (assíncrona), além do fato de o espaço digital escolhido (grupo 

de trabalho via Facebook) manter salvas todas as interações dos aprendizes. 

Enfatizo novamente alicerçada pela pesquisa-ação colaborativa (DICK, 1997; 

OLIVEIRA, 1981; QUIVY, 1998; BARBIER, 2004; DEMO, 1983) como metodologia, 

entendendo que cada agente do processo age em prol do trabalho coletivo e, 

mesmo que cada um desses agentes tenha um objetivo específico, há um objetivo 

comum sendo compartilhado e, esta proposta se alinha ao que Piaget (1973) propõe 

como colaboração em aprendizagem, sendo possível pensar que participar da 

pesquisa-ação também é participar de um processo de aprendizagem cooperativa 

para os componentes do grupo, uma vez que estão aprendendo através do processo 

direto de intercâmbio de informações. 
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6.1.1.2 Tão longe mas tão perto:  uso do grupo no Facebook: compartilhamento e 

cooperação 

 

Blended learning (aprendizagem mista) ou b-Learning é a combinação de várias 

abordagens de aprendizagem, isto é, onde há o ambiente virtual e o presencial. Este 

tipo de formação mista ocorre sempre que se é combinado os dois métodos no 

processo de aprendizagem, uma parte através da internet e uma segunda parte 

através de atividades desenvolvidas em sala de aula (PERES e PIMENTA, 2011). 

A b-Learning pratica assim dois tipos de comunicação: a comunicação síncrona e a 

comunicação assíncrona.  A comunicação síncrona obriga que os participantes se 

encontrem online para poderem comunicar entre si. Já na comunicação assíncrona a 

transmissão de informação ocorre de um modo diferente, não exigindo 

disponibilidade simultânea dos diferentes interlocutores. Exemplo das duas 

situações: a comunicação síncrona é aquela que é feita por vídeo conferências ou 

chat e a comunicação assíncrona poderá ser feita através do correio eletrônico e 

mensagens. A b-Learning compreende duas finalidades distintas: minimizar o 

componente presencial e complementar a formação presencial. As recentes 

investigações sobre aprendizagem mostram que um maior grau de realismo 

favorece a aprendizagem em ambiente b-Learning, portanto, a fundamentação 

teórica para esta formação de interação está baseada nas teorias construtivistas e 

sócio-construtivistas da aprendizagem. 

Então, a b-Learning nos mostra a aprendizagem como uma prática transformadora 

centrada no aluno, dando-lhes mais responsabilidades, pois eles irão controlar suas 

atividades em seu próprio ritmo, uma vez que a mistura (blend) oferece uma 

oportunidade de integrar plenamente pedagogia e tecnologia com ensino-

aprendizagem. Esta é a perspectiva de aprendizagem ao longo da vida, trazendo a 

valorização do conhecimento não apenas formal, mas o conhecimento informal 

també, oonde o indivíduo é responsável pelo seu ritmo de aprendizagem. 

Abaixo temos um modelo conceitual de blended learning proposto por 

TestBagAcademy.com (2006). O aluno é o centro das ações sendo assim ele 

interage com uma grande gama de tarefas e proposições. 
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A aprendizagem acontece por encontros (com colegas e professores) na modalidade 

presencial ou virtual, pesquisa na net, impressão de instruções e atividades e 

pesquisas em sites e portais diversos. Na Figura 9 a seguir, a aprendizagem 

transcende o palpável, ela acontecerá mais ou a menos, dependendo de indivíduo 

para indivíduo. 

Figura 9 – Aprendizagem: o aluno e a Blended Learning 
 

 
               Fonte: http://www.testbagacademy.com (tradução da autora) 

Bartolomé (2011, p.163) enfatiza que: 

Quando se trata de Língua e Literatura falamos de organização de grupos 
de alunos que, através da Internet, trabalham em conjunto em projetos: a 
recolha da informação, análise de obras, construção de dicionários e outras 
propostas. [...] A ferramenta típica para ser utilizada é o e-mail. Mas você 
também pode organizar listas de discussão, fóruns ou grupos. [...] um 
recurso pouco utilizado, mas muito interessante são  os espaços de trabalho 
colaborativo tipo BSCW: os alunos podem facilmente trocar mensagens, 
documentos, ficheiros, e podem até mesmo organizar sessões de 
videoconferência.35 

                                                           
35

 “[...] La matéria de Lengua y Literatura se presta a organizar grupos de alunos que, através de Internet, 
trabajan juntos en proyectos: de recogida de información, de análisis de obras, de construcción de diccionarios 
o com otras propuestas. [...] La herramienta típica para ser utilizada es el correo electrónico. Pero también se 
pueden organizar listas de discussión, fórums o grupo de notícias. [...] Um recurso poco utilizado pero muy 
interessante los espacios  de trabajo colaborativo tipo BSCW: los alunos pueden intercambiar facilmente 
mensajes, documentación, ficheiros, e incluso pueden organizar sesiones de videoconferência.” 

http://www.testbagacademy.com/
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Utilizamos então o Facebook, como ferramenta para o desenvolvimento de um grupo 

de compartilhamento e cooperação (SPAUDING, 1992) para a aprendizagem da 

língua inglesa, por ser esta a principal língua utilizada em Cingapura para 

comunicação, como também para troca de informações culturais, econômicas, 

religiosas e sociais sobre este país.  

Com a finalidade de exemplificar o uso da definição do espaço de aprendizagem 

digital e da aprendizagem cooperativa, na sua atual fase de conclusão, que é a 

apropriação pelos estudantes das redes sociais, com a criação de um grupo no 

Facebook, nas aulas de inglês, vemos abaixo a captura da tela através do recurso 

PrintScreen do grupo de trabalho colaborativo criado intitulado “Seleção Jurong” e 

informações, comentários e compartilhamentos intercambiados entre os 

participantes, como vemos na Imagem 1, a seguir: 

Imagem 1  - Criação do grupo seleção Jurong 

 

   Fonte: FACEBOOK. Grupo Jurong. 
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Vemos então o grupo “Seleção Jurong” criado em 13 de agosto de 2013 formado por 

19 alunos (destes, 05 estão em Cingapura trabalhando no Estaleiro Jurong e 

estudando na N’Gee Ann Polytechnic, 11 são alunos que estavam estudando para o 

processo seletivo e 3 são alunos convidados que participaram do processo seletivo 

em 2014), a  professora do Ifes Campus São Mateus, Nágila Rabelo Moraes, e seu 

professor co-orientador do doutorado em Ciências da Educação, professor doutor 

Joaquim Escola. 

Os alunos participantes foram concludentes de 2011/2, 2012/1, e 2012/2 do ensino 

médio técnico integrado e concomitante nas áreas de Mecânica e Eletrotécnica, no  

Instituto Federal do Espírito Santo Campus São Mateus, no período de maio de 

2013 a outubro de 2013, nas aulas de inglês. Foi criado um grupo fechado na rede 

social Facebook.  Na Imagem 2 a seguir, temos seus integrantes. 

Para a participação neste grupo, convites foram feitos a participantes do Campus 

São Mateus e alunos em Cingapura. Na Imagem 2, temos as primeiras atividades 

postadas pela professora no grupo do Facebook. 

Imagem 2 - Convite para participação no grupo 

 

          Fonte: FACEBOOK. Grupo Jurong. 
.. 
 

Exemplo de atividade postada por aprendiz participante em Cingapura. Na Imagem 

3, as  ações de colaboração ficam claras quando os aprendizes curtem ou 

visualizam. 
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Imagem 3 – Visualização e interação 

 

   Fonte: FACEBOOK. Grupo Jurong. 
. 

Observamos que, além dos likes e visualizações, temos aprendizes que comentam 

(usando o “internetês” ou não). Vemos então a aprendizagem cooperativa, como 

também a reflexão dos estudantes quanto às expressões e aos conceitos de senso 

comum como “curtir” em uma rede social, como mostrado na Imagem 4. 

Imagem 4 -  Aprendizagem cooperativa 

 

Fonte: FACEBOOK. Grupo Jurong. 
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O compartilhamento de informações e vitórias, na Imagem 5,  também se fizeram 

presentes no intercâmbio de informações. Cabe a todos divulgar as informações 

recebidas. 

Imagem 5 - Compartilhamento de informações 

 

        Fonte: FACEBOOK. Grupo Jurong. 

Apesar de concorrentes às mesmas vagas, os participantes partilharam muito mais 

que informações, partilharam cooperação, Imagem 6: 

Imagem 6 - Educação para a cidadania  

 

  Fonte: FACEBOOK. Grupo Jurong. 
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Abaixo na Imagem 7, o papel do professor como mediador, como facilitador do 

conhecimento e das informações e a pronta resposta das participantes, dialogando 

com a cidadania. 

Imagem 7 – Diálogo para a cidadania 

 

Fonte: FACEBOOK. Grupo Jurong. 
 

Imagem 8 – Mediação e pronta resposta 

 

    Fonte: FACEBOOK. Grupo Jurong. 
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No espaço do Facebook, a aprendizagem cooperativa para se construir conceitos e 

trocar informações foi analisada de forma qualitativa, por meio das interações dos 

estudantes apresentadas no corpo da rede social que é semelhante a um fórum, e 

no chat quando online; e, quantitativamente, através de exercícios e atividades 

propostas aos estudantes em momentos diversos presenciais e online. 

Dos 13 participantes na etapa final de avaliação e teste de proficiência em língua 

inglesa do processo seletivo Jurong, 11 passaram no teste de proficiência em inglês, 

com classificação nas seções de Leitura, Compreensão Oral e Expressão Oral entre 

B1 e B2, de acordo com o Quadro Comum Europeu de Referência de Línguas. 

Na etapa final foi realizada uma entrevista individual para observar o comportamento 

psicológico-social dos entrevistados (não houve avaliação de proficiência em língua 

inglesa). Nesta etapa, dos 13 participantes, 8 foram para Cingapura (o contrato foi 

assinado dia 24/11/2013) e, os 5 participantes que não foram selecionados terão a 

oportunidade de trabalhar para a empresa aqui no Brasil. Abaixo, vemos a sala de 

aula comos alunos fazendo simulado na Fotografia 3: 

Fotografia 3 - Alunos da turma de 2014 fazendo simulado, parte TOEIC, parte TOEFL, em 10/09/2014 

 

  Fonte: Campus São Mateus do IFES 

 

6.1.1.3 Aprendendo com as mídias sociais 

Esse trabalho permitiu apontar elementos importantes com relação ao 

desenvolvimento de pesquisas na área da Informática na Educação e, em particular 
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na Educação em Línguas como também educação cultural, através de grupo de 

compartilhamento. Observamos que o uso das tecnologias digitais como elementos 

atrativos ao processo de aprendizagem auxilia no intercâmbio de informações para 

aprendizagem eficiente e eficaz e evidencia que a aprendizagem cooperativa e 

colaborativa, segundo Piaget (1973) é viável aos estudantes pelo seu dinamismo e 

potencializada pelas tecnologias digitais online. 

As listas de grupos do Facebook estão de acordo com a definição de espaço de 

aprendizagem digital e contemplam a aprendizagem cooperativa, sendo estes 

elementos mobilizadores ao “aprender a aprender” (FREIRE, 1983, 1996) a língua 

inglesa, através de interações relacionadas à língua em si, mas também ao seu 

aspecto cultural vivenciado no momento (right now) pelo grupo de aprendizes que já 

mora em Cingapura, conforme foi possível observar nas interações entre os 

estudantes. 

Neste espaço de aprendizagem digital, a rede social, também foi possível observar 

as estratégias metacognitivas dos estudantes em busca da construção de seus 

próprios conceitos. Essas estratégias foram construídas cooperativamente, visando 

superar dificuldades e corrigir erros, através de uma abordagem colaborativa 

desenvolvida, incorporando a utilização de tecnologias digitais online na escola.  

Dessa forma, o uso desses recursos online pode ser considerado um desafio à 

educação, na medida em que pode proporcionar um processo dinâmico de ensino-

aprendizagem do qual os estudantes se sentem parte integrante. E, ao fazerem 

parte desse processo de ensino-aprendizagem, revelam-se estudantes com ações 

mais autônomas e responsáveis por sua construção de conhecimentos, pela 

construção da cidadania. Para Brandão (2006, p.11) “Nenhum conhecimento é 

neutro e nenhuma pesquisa serve teoricamente a todos dentro de mundos sociais 

concretamente desiguais.” Para isto, o professor deve considerar o indivíduo, em 

seu planejamento dando oportunidades iguais a todos os aprendizes, preparando-os 

para a autonomia, permitindo-lhes participarem das escolhas didáticas. 

O que aprendemos aqui então é que a busca do conhecimento neste universo digital 

que estamos vivendo é apenas o começo de novas formas e meios de 

aprendizagens que surgiram e estão a surgir. E, o aprender a ensinar utilizando as 



188 

 

tecnologias digitais faz com que nossos alunos tenham um melhor desempenho em 

leitura digital sendo capazes de localizar, analisar e avaliar criticamente informações 

em um contexto com o qual não têm familiaridade (SENATORE, 2013, pags 72 a 

74). 

Então, as redes sociais, se bem utilizadas, contribuem para a formação integral do 

cidadão. E, a utilização real destas, só é possível se mais estudos práticos forem 

feitos para promover esta integração entre ambiente virtual e ambiente presencial, 

como espaço de aprendizagem digital cooperativa. 

O uso de aplicativos está de acordo com a definição de espaço de aprendizagem 

digital e contempla a aprendizagem cooperativa, sendo estes elementos 

mobilizadores ao aprender a aprender (FREIRE, 1983, 1996) a língua inglesa 

através de interações relacionadas à língua em si, mas também ao seu aspecto 

profissional vivenciado pelo grupo de aprendizes e profissionais que utilizam 

dicionários e outros como fonte de consulta para estudo e trabalho. 

Portanto, o uso de mídias sociais contribui para a formação profissional do cidadão. 

E, a utilização real destas, só é possível se mais estudos práticos forem feitos para 

promover esta integração entre ambiente virtual e ambiente presencial, como espaço 

de aprendizagem digital cooperativa. 

 

6.1.2 Mídia Social: Desafios Educativos e Éticos 

 

A aula começa, o professor dá bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do 

horário, os alunos espreguiçam-se na cadeira, o professor vai ao quadro escrever 

algumas anotações, os alunos abrem o caderno para copiar. Bom, nem todos os 

alunos abrem o caderno para copiar.  Pegam o celular e fotografam o quadro com as 

anotações do professor, e aí vem o impasse: é permitido ou não é permitido? Só 

copiar e fazer exercícios no caderno é cansativo ou não é cansativo? Quem nunca 

ficou desanimado durante uma aula? É muito comum ver os alunos comentando que 

uma matéria causa sono e que o método de ensino utilizado não prende a atenção 

dos alunos. 
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Pensando nisso, muitos professores têm optado pelo uso das mídias sociais na sala 

de aula para tornar as aulas mais dinâmicas. Hoje, a maioria dos jovens está online, 

eles estão conectados às redes sociais, se não digo 100% do seu dia, digo por volta 

de 90% do tempo. O celular tornou-se a “extensão do braço” (ênfase da autora). 

Muitas pessoas utilizam aparelhos digitais para ter acesso ao conhecimento e 

navegarem nas mídias sociais onde o amigo que não dou bom dia se torna o amigo 

que sabe da minha vida sem nunca sequer ter me cumprimentado. Com este intuito, 

o Instituto Federal do Espírito Santo tem aproveitado as vantagens da tecnologia e 

utilizado ferramentas de ensino online com o intuito de melhorar os métodos de 

aprendizado e atrair a atenção dos alunos. 

Segundo Lévy (2000, p. 26): 

A tecnologia não é boa nem má, dependendo das situações, usos e pontos de 
vista, e "tampouco neutra, já que é condicionante ou restritiva, já que de um lado 
abre e de outro fecha o espectro de possibilidades". Não se trata de avaliar seus 
impactos, mas de situar possibilidades de uso, embora, "enquanto discutimos 
possíveis usos de uma dada tecnologia, algumas formas de usar já se 
impuseram", tal a velocidade e renovação com que se apresentam. 

Na educação de jovens e adultos a tecnologia, seja para o bem ou para o mal tem 

de ser ensinada e praticada na medida do possível pois Marope, Chakroun e Holmes 

(2015, p. 140) enfatizam que: 

O ritmo de desenvolvimentos em TIC para a TVET excedeu, muitas vezes, a 
capacidade dos fornecedores e formuladores de políticas de usá-las no apoio ao 
ensino e à aprendizagem. Pode ser difícil para a comunidade política se manter 
atualizada com o potencial crescente da TIC e com a capacidade de avaliar seus 
custos e benefícios. Uma vez que os desenvolvimentos de TIC frequentemente 
ultrapassam as fronteiras nacionais, seu alcance internacional gera desafios para 
sistemas nacionais de educação e formação. O potencial para mudanças de longo 
alcance, que resultarão da incorporação das TIC na TVET, pode ser destacado 
aqui, em conjunto com importância de avaliar o quão longe essas mudanças estão 
levando a sociedade e a aprendizagem rumo um desenvolvimento mais 
sustentável e equitativo.  

 

6.1.2.1 Integração das Mídias Sociais no Contexto Educacional 

 

Hoje com um acesso maior à tecnologia, tanto por parte dos alunos quanto por parte 

dos professores, o processo de transmissão do conteúdo continua sendo realizado 

nas salas de aula, mas com a utilização de tecnologias para complementar e 
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enriquecer a aprendizagem. Como exemplo, podemos citar a criação de um e-mail, 

ou um blog ou um grupo no whatsapp, ou um grupo no Facebook ou no QuePassa, 

uma página na internet específica para uma turma escolar. Este ambiente 

proporciona total interatividade entre os usuários: troca de informações, mensagens 

e fóruns sobre os conteúdos apresentados em sala de aula, de uma forma clara e 

rápida, minimizando os ruídos na comunicação. 

Com isso, o professor passou a assumir um novo papel no ensino escolar. Ele se 

torna um mediador da informação, tendo a tecnologia como aliada na transmissão 

do conhecimento aos alunos. Embora vivamos em uma época voltada para a 

tecnologia, e acessibilidade digital, o uso das redes sociais em sala de aula ainda 

não é aceita como técnica de aprendizagem. O uso da tecnologia na educação 

avança diante dos sistemas tradicionais de ensino e se torna um desafio para todos 

os envolvidos no processo ensino aprendizagem, da família à escola, dos amigos 

aos colegas, do mundo do trabalho ao lazer. Assim sendo, é importante absorver 

esta ideia aos poucos, estabelecer regras para não criar problemas futuros e, acima 

de tudo, manter o propósito de ensinar, como vemos na Figura 10 abaixo. 

Figura 10 – Assim caminha a tecnologia 

 

                                              Fonte: https://ifunny.co/tags/2015 (tradução da autora) 

https://ifunny.co/tags/2015
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O que vale hoje? O registro do momento ou o entendimento de onde aquele 

momento está me levando? As mídias sociais tem esta faceta de ser de grande 

potencial educativo por ter elementos que a educação deve explorar como rapidez, 

recepção individualizada, interatividade e participação, hipertextualidade, realidade 

virtual e digitalização/ideologia. Kalpan e Haenlein (2010) entendem que as mídias 

sociais são um grupo de aplicativos baseados na grande rede internacional, a 

internet, que foram construídas a partir dos fundamentos tecnológicos da Web 2.0, 

que permitem criação e troca de conteúdos pelos usuários. As mídias sociais se 

expandiram a partir dos avanços da tecnologia da informação e da possibilidade de 

acesso por diferentes tipos de aparelhos eletrônicos, como computadores pessoais, 

smartphones, tablets e TV (ANDERSON, 2007; WANKEL, 2009), que estão 

presentes em todas as classes. Consideramos uma febre que se alastrou em todo o 

planeta terra, estando presente nas vidas dos estudantes, onde podemos polemizar 

dizendo que os gadgets são “uma extensão do braço dos alunos”. Vários autores 

como LENHART (2005), ARAFEH (2008), SMITH (1971) e MACGILL (2008) nos 

mostram a importância destas mídias sociais para a construção de relacionamentos. 

Em se tratando do Facebook, este tem cerca de 955 milhões de usuários no mundo 

e é a maior das mídias sociais existentes (UGANDER et al., 2012). Segundo a 

Constant Contact, consultoria norteamericana, o Brasil é o terceiro maior mercado 

no mundo no uso do Facebook, tendo cerca de 46,3 milhões de usuários sendo o 

país onde apresenta a maior taxa de crescimento de uso (NASCIMENTO et al. 2013; 

TECHTUDO, 2013). A comunicação rápida entre as pessoas de uma maneira 

simultânea permite que nos comuniquemos com o mundo inteiro e, por conseguinte, 

estamos abertos, para o bem e para o mal, a conhecer e encontrar pessoas que 

podem ser reais ou fictícias, que podem ter perfis verdadeiros ou falsos. 

Para Recuero (2009), uma característica da ferramenta é possibilitar ao usuário ter 

controle sobre o material publicado, já que somente pessoas conectadas e 

autorizadas podem ter acesso ao conteúdo publicado. Mas, apesar do controle que 

temos sobre o uso do Facebook e de outras mídias sociais, nos deparamos com 

situações onde solicitações de amizade vem de pessoas desconhecidas e não 

idôneas, de “lobos em pele de cordeiros”, de entidades e associações que se fazem 

passar por organizações sem fins lucrativos. 
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Esta experiência exitosa desenvolvida em sala de aula compreendeu a aplicação de 

estudo de caso único e a realização de pesquisa na mídia social Facebook, através 

de um perfil falso recebido pela autora deste trabalho e levado em sala de aula para 

utilização na aprendizagem da língua inglesa para com seus alunos dos cursos 

técnicos integrados em Mecânica e Eletrotécnica.  Os alunos participantes (em sala 

de aula) tem entre 16 e 20 anos, sendo nomeados como jovens adultos. Através da 

exposição das mensagens em sala de aula e diálogos, estudamos as 

particularidades da língua inglesa como gramática, vocabulário, tempos verbais e 

análise do discurso. Durante as aulas dialogávamos através do Facebook com o 

usuário em questão. 

Marope, Chakroun e Holmes (2015, p. 53) nos diz: 

As TIC e os avanços tecnológicos em geral apresentam um potencial não 
explorado para a expansão de oportunidades de aprendizagem de TVET 
horizontais e verticais, possivelmente com mais ganhos de eficiência de 
recursos, já que laboratórios e workshops virtuais substituem uma grande 
proporção de seus correspondentes reais.  

 

6.1.2.3 Exploração Educativa do Facebook: Análise dos Prints 

 

Analisaremos aqui apenas alguns prints, mas os alunos tiveram a oportunidade de 

estudá-los e analisá-los dia a dia, à medida que as mensagens eram trocadas. 

Analisamos cada print utilizando as ferramentas tecnológicas individuais para 

pesquisa. Utilizamos as ferramentas gramaticais (language tools) aprendidas em 

sala de aula para analisar o nível de proficiência em inglês que o internauta, suposto 

amigo do Facebook aparentemente mostrava ter, o qual chamaremos, por questão 

de sigilo de imagem, de João da Silva36, como vemos nas Imagens de 13 a 19 a 

seguir. 

As devidas transcrições dos prints encontram-se em notas de rodapé para melhor 

compreensão das informações partilhadas. Houve uma clara intenção de 

comunicação, tanto por parte dos alunos quanto por parte de João da Silva. Foi 

                                                           
36

 Nome fictício criado. 
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utilizada a página do Facebook da professora/autora da tese para que a identidade 

dos alunos não ficasse exposta na mídia social. À medida que o diálogo avançava, 

em sala de aula, procurávamos através da web checar localização geográfica, 

contexto histórico e econômico apresentado por João da Silva. 

Na maioria das vezes os fatos apresentados por este eram incoerentes. Por 

exemplo, em um momento falava que os pais tinham morrido, em outros falava que 

morava com estes ou apenas com a mãe. Considerando o vocabulário utilizado 

também, este demonstrou ser bastante incoerente com a utilização de vocabulário 

de padrão erudito à informal, quando questionávamos. 

Destacamos que em meados de maio de 2016 a página de João da Silva foi 

desativada, e na troca de mensagens, aparece a seguinte notificação, mostrada na 

Imagem 9. 

Imagem 9 – Aviso de remoção de mensagem 

 

Fonte: FACEBOOK. Nágila Rabelo Moraes 
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A troca de diálogos é comunicação utilizada para aprendizagem da língua inglesa e 
para aprendizagem sobre ética nas mídias sociais, como observamos nas Imagens 
de 10 a 15 a seguir: 
 

Imagem 10 – Primeiro diálogo entre os interlocutores no dia 3 de agosto de 201537 
 
 

 

           Fonte: FACEBOOK. Nágila Rabelo Moraes 
 
 
 

 
 

                                                           
37

 Alô. Bem vinda. Prazer em te conhecer. Como vai? Ei sou ...da Gambia no oeste africano e estou feliz de ter 
você como amiga. Deus te abençoe. / Deus te abençoe também....Sou do Brasil e sou professora 
universítária.Não sei nada sobre seu país. Pode me contar? / Bem, sou da Gambia no oeste da Africa e sou um 
garoto do campo porque não tenho trabalho. Estou morando e cuidando de meus irmãos. Perdi meus pais e 
lutamos com muita dificuldade para sobreviver minha cara, por isso eu vou pro mato catar lenha para vender e 
é com este pouco que nõs sobrevivemos. De verdade... a vida é muit difícil pra gente e gostaria que vesse como 
estou vivendo minha cara, você só acreditará se ver. Obrigada por partilhar mensagens comigo e espero 
encontrar-te online e bater papo com você de novo... 
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Imagem 11  - À medida que o diálogo avança, as dúvidas e incoerências aparecem 
 no diálogo entre os interlocutores38 

 

   Fonte: FACEBOOK. Nágila Rabelo Moraes. 
 

 
Imagem 12  -  Outros momentos de diálogo e interação39 

  

           Fonte: FACEBOOK. Nágila Rabelo Moraes. 

                                                           
38

 Mas.. é fácil ter acesso á tecnologia, à internet, a computadores? E sobre sua escola? Qual é sua série? / 
Bem... eu estava frequentado a escola nas tive que parar por causa de problemas financeiros e meus pais não 
podeiam pagá-la. Meu desejo é retornar e completar minha educação ar que eu consiga ajudar minha família... 
/ Sério? Mas as escolas não são gratuitas em seu país? No Brasil existem escolas públicas e privadas... Muitas... 
Você pode escolher a escola. Aqui você tem de estudar... E você, não é obrigado? Quantos anos tens? / Bem... 
20 anos e aqui as escolas são caras... 
39

 Oi, como vai hoje? Trabalhando muito com seus irmãos? / Ah sim, vou levando a vida, mas não é fácil pra 
gente. / Quantas horas são em seu país agora? / 12h10min da tarde, desculpe meia note e dez /  Aqui no Brasil 
são 22horas / Ah sei, mas minha cara... e sobre a ajudar que te falei e você ainda não me respondeu nada 
ainda. / Que ajuda? Não me lembro... 
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Imagem 13 – O diálogo volta-se para o verdadeiro objetivo: pedir dinheiro.40 

 

        Fonte: FACEBOOK. Nágila Rabelo Moraes. 

Imagem 14 - Informações incoerentes. 41 

 

                         Fonte: FACEBOOK. Nágila Rabelo Moraes. 

                                                           
40

 Quer ajuda? Não me lembro... / Bem minha cara... ajuda familiar...meus irmãos estão chorando de fome.. 
será que você não pode nos ajudar a conseguir comida... / Familiar... não te entendi... sério? / Sim, minha 
cara... estou perdido e confuso, não sei o que fazer... se você puder ajudar minha família a conseguir comida / 
mas, se você não tem o que comer, não tem dinheiro pra nada, não tem escolas, não tem comida... como você 
tem internet para se comunicar com o mundo? Internet é muito cara!!! 
41

 Bem, existem muitos web cafés na cidade onde eu costumo ir procurar e bem, como te disse, costumo ir ao 
mato pegar lenha e, o pouco que consigo vendo e uso para navegar e pra comprar algumas xícaras de arroz 
com o restante. Minha cara, gostaria que entendesse como eu e minha família estamos vivendo... se ver não 
acreditaria. / Desculpe-me, mas não acredito em você... é uma pena porque gostaria que você e meus alunos 
se conhecessem verdadeiramente... trocassem informações, ideias, ajuda, apoio... desculpe. / Ok, tudo bem e 
se desejar alguma coisa...  
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Quando perguntado sobre informações postadas para outro “amigo do Facebook”, 

João da Silva torna a dar informações desencontradas como a primeira versão 

apresentada, conforme vemos abaixo na Imagem 15. 

Imagem 15 -  Novas informações incoerentes.42 

 

       Fonte: FACEBOOK. Nágila Rabelo Moraes. 

Paramos de incentivar o diálogo ao final do mês de setembro, por já termos certeza 

de tratar-se de perfil falso (fake) e termos atingido nosso objetivo principal: utilizar a 

língua inglesa para estudo real. A avaliação foi pautada no uso das tecnologias, 

explorando vocabulário técnico da área tecnológica, pois os alunos estão estudando 

este conteúdo em outras disciplinas. 

A exploração deste caso permitiu discutir algumas questões da ética e da 

informática, sensibilizando os alunos para os desafios éticos e perigos no 

cyberespaço, como por exemplo, perfis falsos, duplicidade na rede, a questão da 

identidade digital, a privacidade, entre outros. 

                                                           
42

 Este endereço criado por um amigo meu que se chama Charles. Pedi-lhe ajuda e ele disse-me que não podia 
ajudar mas disse que podia me ajdar e ele criou este link para que eu pudesse ser ajudado por outras pessoas 
com doações... / Ah sim... estou morando com minha mãe. O nome dela é .... e minhnas irmãs mais novas são... 
e .... e tenho mais 5 irmãos mais novos.... perdemos nossa avó e estou morando com meus pais. /  Este é meu 
endereço... Gambia... e muito obrigado por cuidar de mim e de minha família e sera recebida com sorrisos se 
vier à Africa... Deus te abençoe e espero logo ter notícias suas. 
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Considerando as dimensões da b-Learning: 

 Quanto à Distribuição de Conteúdos temos o modo presencial, o modo à 

distância, o modo impresso e o modo eletrônico; 

 Quanto à Tecnologia: fita de vídeo, CD-ROM, Web.2.0, Filmes, Blogs, Wikis, 

aplicativos, etc; 

 Quanto ao Tempo: temos as intervenções síncronas e as intervenções 

assíncronas; 

 Quanto ao Local: a aprendizagem pode se dar no formato formal ou no 

formato informal; Quanto aos Papéis: temos grupos multidisciplinares ou 

grupos profissionais; 

 Quanto ao Ponto central: podemos reconhecer objetivos diferentes e; 

 Quanto à Proposta Pedagógica utilizada: temos diferentes abordagens 

pedagógicas como, por exemplo, o construtivismo, o behaviorismo, o 

cognitivismo, etc. 

Sendo assim, o uso da b-Learning dentro do contexto formal de aprendizagem é de 

suma importância para a inserção do aprendiz neste contexto tecnológico em que 

vivemos pois ele se apropria funcionalmente da linguagem. É de suma importância 

também que mostremos aos nossos aprendizes que a utilização das mídias sociais 

no contexto escolar deve servir de guia e reflexão na utilização destas em seu dia a 

dia. Se, será usada para o bem ou para o mal, cabe a nós decidirmos. 

Embora ainda com intensidade baixa, os resultados alcançados no presente estudo 

sugerem que o uso de mídias em sala de aula contribui para ampliar o 

relacionamento professor e alunos mostrando-lhes que é preciso saber comunicar-

se com o mundo, para o bem e também para analisar o mal e “fugir” deste, enfrentá-

lo e, o inglês possibilita esta ação. 

Podemos então inferir alguns pontos positivos e outros negativos do uso das mídias 

sociais em sala de aula. Como dois pontos negativos aprendidos com o estudo: O 

perigo de tomarmos como verdade absoluta o que lemos na web,  fazendo com que 

isto interfira no  processo de aprendizagem e no desenvolvimento de olhar crítico 

perante o que nos é apresentado e; não pensarmos ao postar algum conteúdo na 
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internet. Como ponto positivo: as redes sociais nos  ensinam importantes situações 

do mundo real e; a internet é um convite à criatividade, ter o próprio blog ou site de 

fotos, por exemplo, dá abertura para que nos expressemos.  

 

6.1.3 Dicionário Técnico Online Integrando o Projeto SamaBaja à Língua 
Inglesa  

 

Este projeto/produto (Anexo A) teve seu início em outubro de 2013 com continuação 

em 2014 e 2015, sendo sua previsão de término em 2016. O financiamento ocorreu 

através de um programa da PETROBRAS, o Programa de Formação de Recursos 

Humanos (PFRH43), que financiou uso de softwares, aplicativos e bolsas de estudos 

aos alunos participantes. Foram selecionados 6 alunos, sendo três alunos do curso 

técnico concomitante em Mecânica e três alunos do curso técnico integrado em 

Mecânica. O conhecimento de inglês dos alunos para a realização das leituras e 

pesquisas, bem como da criação do dicionário foi a partir do nível B1, de acordo com 

a classificação europeia, sendo que estes foram selecionados para participar do 

projeto a partir do nível de conhecimento de inglês.  

Tomamos como objetivo geral do projeto o estudo, aplicação e implantação de um 

dicionário técnico online com enfoque instrumental em mecânica, para uma real 

utilização no mundo do trabalho através da b-Learning, onde pesquisamos material 

bibliográfico relativo ao projeto, selecionamos aplicativos e softwares, selecionamos 

os melhores dicionários técnicos em inglês na área da mecânica e por fim criamos o 

dicionário técnico visual online, baseado nas necessidades do Projeto SamaBaja.  

Iniciamos a divulgação do dicionário online em parceria com o projeto SamaBaja, na 

GranExpo 2014 na cidade de Serra/ES, no stand do Instituto Federal do Espírito 

Santo, com apresentação oral e disponibilização do aplicativo para os visitantes ao 

                                                           
43

 O Programa de Formação de Recursos Humanos (PFRH) é uma ação da PETROBRAS em parceria com 
instituições de ensino que fomenta bolsas de iniciação científica para os alunos de diversos níveis de ensino 
com o objetivo de proporcionar a formação de recursos humanos para os setores de Petróleo, Gás, Energia e 
Biocombustíveis. O PFRH é um Programa Institucional, vinculado às Pró-Reitorias de Pesquisa e Inovação e de 
Extensão dos Institutos Federais. http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/carreiras/oportunidades-de-
qualificacao/programa-de-formacao-de-recursos-humanos/ 
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stand. Participamos também da I PFRH em dezembro de 2014, II PFRH em 

dezembro de 2015, sendo as duas no Campus Cariacica do IFES e da III Feira de 

Ciência e Tecnologia de São Mateus/ES, em outubro 2014. O trabalho também 

gerou publicação no III Congresso Paulista de Extensão Universitária (COPEX) e I 

Congresso de Extensão Universitária44 da UFABC, na cidade de Santo André/SP. 

Este projeto/produto foi registrado na Pro-Reitoria de Extensão (PROEX) do Instituto 

Federal do Espírito Santo e na Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do 

IFES Campus São Mateus. Em suas etapas de planejamento e execução foi 

planejado de acordo com o Quadro 8, que encontra-se no APÊNDICE F: 

Enfim, alcançamos nosso objetivo que foi a criação do aplicativo que tem por função 

utilizar a m-Learning com enfoque instrumental na área de mecânica através de um 

dicionário técnico online específico, para uso no mundo do trabalho, em especial no 

setor automobilístico com veículos off-road. 

O contato com as novas tecnologias amplia o horizonte dos profissionais e acena 

diversas possibilidades de melhoramento do uso da tecnologia em detrimento à 

educação e o mundo do trabalho. Neste sentido, como professores da educação 

profissional e tecnológica, devemos incentivar a produção de tecnologia que atenda 

as demandas do mundo do trabalho, pois estamos em pleno período de profunda e 

prolongada transição de mídias, que estão inspirando mudanças em todos os níveis 

econômico, social, cultural e político. 

 

6.1.2.1 Projeto Baja SAE  

 

O projeto Baja SAE, promovido pela Society of Automotive Engineers (SAE) como 

órgão internacional (www.sae.org) tem por objetivo principal a aplicação de 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso no desenvolvimento do projeto de um 

carro off-road do tipo Baja, desde a sua concepção até o projeto detalhado 

(envolvendo memorial de cálculo, etc), simulações, dimensionamento, construção e 

                                                           
44

 III COPEX – Congresso Paulista de Extensão Universitária. Santo André: Universidade Federaldo ABC, 2015. 
V.1. p.1-185 
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testes. Originalmente, o projeto Baja SAE foi criado na Universidade da Carolina do 

Sul, Estados Unidos, sendo que a primeira competição aconteceu em 1976. 

Em março de 2010, o Instituto Federal do Espírito Santo Campus São Mateus dá 

início então ao projeto como extensão, dando continuidade aos trabalhos 

desenvolvidos pelos alunos da engenharia mecânica e do curso técnico em 

mecânica. Em 2011 o projeto ganha como Prêmio Destaque Técnico Revelação do 

SINTEC e em março de 2014, o projeto participa da Competição Nacional SAE Baja 

em Piracicaba/SP, ganhando o Prêmio Nacional 5 'S' da SAE Baja Brasil.  

Para auxiliar os bajeiros em suas excursões e consultas aos termos técnicos em 

inglês, um grupo formado por três alunos do curso técnico concomitante em 

Mecânica e três alunos do curso técnico integrado em Mecânica, do Ifes Campus 

São Mateus, em parceria com o programa de Bolsa PFRH (Programa Petrobras de 

Formação de Recursos Humanos) criou um aplicativo: um dicionário online que pode 

ser utilizado nas plataformas Android e IOS. 

Este dicionário é composto por nove mil palavras, traduzidas do inglês para o 

português e, para facilitar o uso deste, foi inserida uma seleção de imagens de todo 

o projeto SamaBaja, com suas respectivas partes e componentes mecânicos. 

E, assim o fizemos, pois o uso do dicionário é ferramenta muito importante para 

todos que querem aprender novos conceitos e até mesmo um novo idioma, 

diversificando assim o vocabulário. Melhor ainda, quando este é criado com fins 

específicos, de uso de uma classe profissional. E mais prático ainda quando 

podemos usar das tecnologias digitais para oferecer a esta classe de trabalhadores 

uma ferramenta que vá de encontro às suas necessidades profissionais. 

De acordo com Marope, Chakroun e Holmes (2015, p.164): 

Equipes de projeto internacionais e multiculturais são cada vez mais 
comuns. Como o conhecimento especializado e a informação se tornaram 
mais amplamente disponíveis, as habilidades exigidas pelas novas formas 
de trabalho cada vez mais extrapolam o que a pessoa sabe, incluindo sua 
habilidade de encontrar informações e conhecimentos relevantes sobre 
tópicos diversos, assim como de se manter atualizada. Habilidades soft e 
analíticas, como comunicação, entendimento intercultural e habilidades 
interpessoais se tornaram, portanto, extremamente importantes do ponto de 
vista econômico [...]. 
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Ainda para Marope, Chakroun e Holmes (2015, p. 64): 

O progresso tecnológico gera a demanda por uma força de trabalho mais 
qualificada, mas que também seja capaz de se adaptar rapidamente às 
tecnologias emergentes em um ciclo contínuo de aprendizagem. A 
desigualdade digital é outro desafio à equidade social a que os sistemas de 
TVET precisam oferecer resposta.  

A evolução tecnológica vai muito além de termos novos gadgets, mas aos 

comportamentos dos indivíduos que interferem/repercutem nas sociedades, 

intermediados, ou não, pelos equipamentos (KENSKY, 2013). Portanto, entendemos 

como tecnologia os produtos das relações estabelecidas entre sujeitos com as 

ferramentas tecnológicas que têm como resultado a produção e disseminação de 

informações e conhecimentos. Estes produtos deve ter como fim último a 

capacitação tecnológica agregando novos enfoques, curso, técnicas de 

aprendizagem, ou seja, tudo aquilo que favoreça a educação dos jovens e adultos.   

Ao aplicar tecnologia para a solução de problemas o profissional agrega valor não só 

à sua vida profissional, mas abre novos horizontes mostrando que sua capacidade 

de aprender e utilizar recursos tecnológicos para solucionar problemas imediatos 

pode fazer parte de seu dia a dia e aprender mais e mais a partir dali.  

A internet nos envolve da comunicação ao trabalho, da compra à venda, do coletivo 

ao solitário, podemos viajar, sem nem mesmo sairmos de casa. As empresas a 

utilizam para divulgar serviços, produtos e promoções, fazer orçamentos, comprar e 

vender. As empresas, e até mesmo as pessoas físicas, a utilizam para anunciar algo 

que aconselham, vendem ou indicam. Então, é hora de começar a rever nossos 

conceitos em relação à era digital e agir conforme as necessidades da vida. 

Lévy (2000) nos diz que a velocidade do surgimento de informações e da renovação 

destas, dos dados e das redes que se criam/interconectam é assustadoramente 

rápida. A proliferação de imagens, propagandas e contrapropagandas no meio 

midiático nos deixa sem chão para acompanhar o progresso da tecnologia. 

Podemos usar as tecnologias digitais por pura diversão e troca de informações com 

outros internautas, podemos usar com fins específicos de pesquisa, como troca de 

conhecimentos, como também como meio de aprendizagem. Podemos ser cidadãos 

cosmopolitas que apreciam as novas tendências e gadgets, mas que amam a calma 
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e o silêncio do campo. O desenvolvimento das TIC promove hoje a troca de 

conhecimentos. 

Na construção deste produto nos apropriamos de algumas tecnologias digitais, 

previamente estudadas e selecionadas. Procuramos nos focar na construção 

usando metodologia própria para jovens e adultos, pois entendemos que a TVET 

tem respondido às diversas necessidades dos aprendentes do uso das TIC, sejam 

elas relacionadas a trabalho, educação ou cidadania. E, estas necessidades tem de 

ser trabalhadas e produzir conteúdo significativo para o aprendiz, pois senão será 

mais um conteúdo que ele aprendeu mas não utilizou no mundo do trabalho. 

Pesquisamos sobre o assunto, definimos os melhores softwares e tecnologias a 

serem utilizadas no desenvolvimento da aplicação usando as ferramentas 

disponíveis mais adequadas e, implantamos um dicionário técnico com enfoque 

instrumental em mecânica, para uma real utilização no mundo do trabalho através do 

b-Learning e da m-Learning. 

Para isto, pesquisamos material bibliográfico sobre m-Learning; pesquisamos 

material bibliográfico e vocabulário específico em mecânica para a criação deste 

dicionário técnico; criamos o dicionário técnico visual online, baseado nas 

necessidades do Projeto SamaBaja e por fim iniciamos a divulgação através do QR 

Code o dicionário online em parceria com o projeto SamaBaja, na GranExpo 2014, 

disponibilizando a aplicação app do dicionário técnico nos meios de comunicação do 

projeto SamaBaja. 

A finalidade de projetos que envolvem a m-Learning é incentivar os alunos a fim de 

se tornarem coprodutores ativos de conteúdos, utilizando e combinando várias 

abordagens pedagógicas. As vantagens da m-Learning têm sido abordadas na 

literatura como convenientes, flexíveis, formas de aprendizagem melhorada, melhor 

interação entre os pares, trabalho co-produtivo, maior retenção de contéudo e 

redução de custos e de tempo.  

Brown (2003) vê a relação de flexibilidade entre eles da seguinte forma: m-Learning 

é subconjunto da e-Learning e este é subconjunto do ensino a distância, como 

vemos na Figura 11 a seguir:  
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Figura 11 - Os subconjuntos de Brown aqui representados 

 
 

                             Fonte: Adaptado de Brown, 2003. (tradução da autora) 
 

A parte gráfica do aplicativo foi criada utilizando os softwares CorelDraw e 

Photoshop e no desenvolvimento foi utilizado o site Fábrica de Aplicativos, que é um 

site gratuito, que torna a criação de um app para Android, IOS, Firefox, OS e 

Windows Phone um processo simples, eficiente e rápido. E, para editar os scripts, foi 

utilizado o Bloco de Notas e a digitação dos termos no Word. 

Primeiramente todos os termos técnicos e palavras foram digitados, depois editados 

e lançados no site Fábrica de Aplicativos, citado acima. Este por sua vez, nos deu 

um aplicativo base onde o layout do dicionário e os arquivos foram armazenados na 

nuvem para que o app não ficasse grande e difícil de executar em equipamentos 

móveis tais como smartphones e tablets. 

Com isto, criamos um dicionário gratuito voltado para a área técnica da mecânica, 

carros off-road. Eis então um aplicativo para as plataformas Android e IOS, contendo 

por volta de 9.000 palavras traduzidas do inglês para o português e uma seleção de 

imagens de todo o projeto SamaBaja, peça por peça e seus componentes 

mecânicos. 

Este aplicativo poderá ser ampliado para atender novas demandas, como podemos 

ver nas Figuras 12 a 14, nas Fotografias 4 a 7 e nas Imagens 16 a 18 a seguir. 
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Figura 12 – Logomarca criada para o aplicativo 

 

      Fonte: Projeto Dicionário Técnico Online. 

Figura 13 - QR CODE (código de barra) do aplicativo  

 

Fonte: Projeto Dicionário Técnico Online 
 
 

Figura 14 – Layout do aplicativo 

  

Fonte: Layout criado pelos alunos do projeto. 
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Fotografia 4 -  Todas as partes do carro foram fotografadas 
 separadas,catalogadas e inseridas no aplicativo 

 

        Fonte: Projeto SamaBaja.  

 
Fotografia 5 - Lançamento do aplicativo na GranExpo, agosto, 2014, Serra/ES 

         

               Fonte: Projeto SamaBaja. 
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Imagem 16 -  FanPage Equipe SamaBaja SAE 

 

                        Fonte: FACEBOOK.com/MecEnglishDicionario. 
 
 
 

Fotografia 6 – Apresentação do Dicionário Técnico Online 
 
 

 
 
 

                  Fonte: I PFRH 
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Fotografia 7 - Participação na I PFRH em dezembro 2014 
 

 
   
                  Fonte: I PFRH 

 
 
 

Imagem 17 – Fan Page Dicionário Online criado MecEnglish em setembro de 2014 
 

 

                        Fonte: Fonte: FACEBOOK.com/MecEnglishDicionario 
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Imagem 18 - Sorteio de um tablet para curtidas no download do Dicionário Técnico Online em outubro 
de 2014 

 

                       Fonte: https://www.Facebook.com/MecEnglishDicionario 

Vemos aqui que a divulgação via mídias sociais começou a ser trabalhada em 

setembro de 2014 em conjunto com a FanPage da Equipe SamaBaja SAE. 

A experiência de uso de aplicativos é muito rica, por isto, como resultado a ser 

alcançado, sabemos que empresa e consumidor devem falar a mesma língua, ou 

seja, o que criamos tem que ser relevante para nosso público-alvo, que em questão 

são os profissionais da mecânica, que trabalham na área de veículos off-road e 

alunos envolvidos no projeto Baja SAE em todo o Brasil. A interatividade é o que 

move estes novos consumidores, usuários ativos da m-Learning e, vale a pena 

participar intensamente deste universo.  

O contato das novas tecnologias com as TIC amplia o horizonte do profissional e 

deixa possibilidades do uso da tecnologia quando confrontado com uma educação 

tradicional, desligada do mundo do trabalho. Portanto, o uso de aplicativos contribui 

para a formação profissional do cidadão. E, a utilização real destes, só é possível se 

mais estudos práticos forem feitos para promover esta integração entre ambiente 

virtual e ambiente presencial, como espaço de aprendizagem digital cooperativa. 
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Sendo assim, a escola defronta-se com o desafio de trazer para seu contexto as 

informações atualizadas (updated) nas tecnologias e seus gadgets, articulando-os 

com os conhecimentos escolares e propiciando a interlocução entre mundo do 

trabalho, mundo escolar, mundo social, mundo comunitário, entre todas as esferas 

da convivência humana.  Como conseqüência, disponibiliza aos sujeitos escolares 

um amplo leque de saberes que, se trabalhados em perspectiva comunicacional, 

garantem transformações nas relações vivenciadas no cotidiano escolar (PORTO, 

2003; MARCOLLA, 2004). 

Sugerimos como estudos futuros a construção deste aplicativo agora voltado para os 

campos da Eletrônica, Logística e Informática Aplicada, cursos que são oferecidos 

no  Instituto Federal do Espírito Santo. 

 

6.2 RESULTADO II: EDUCAÇÃO PARA A VIDA: EXPERIÊNCIAS/PROJETOS 

EMPODERAMENTO DE MULHERES E A FORMAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Apresentamos aqui a experiência do Instituto Federal do Espírito Santo Campus São 

Mateus, com a realização de curso de qualificação profissional disponibilizados pelo 

Governo Federal, executados dentro da Metodologia de Acesso, Permanência e 

Êxito do Programa Mulheres Mil45. Experiência esta consoante com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). Por meio da formação de mulheres em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica na construção de sua autonomia, 

buscamos alcançar através de intervenções educacionais a transformação e 

libertação das educandas, de uma situação de servir a ser servida e poder visualizar 

novas perspectivas para o futuro. 

Este ensaio foi de caráter exploratório e qualitativo, realizado por meio de 

levantamento documental e de relato das aprendizes do Curso de Qualificação 

Profissional em Camareira em Meios de Hospedagem. Nossos resultados 

                                                           
45

 O programa Mulheres Mil, é um programa do governo brasileiro que objetiva oferecer as bases de uma 
política social de inclusão e gênero para que mulheres em situação de vulnerabilidade social tenham acesso à 
educação profissional, ao emprego e renda. Ele foi instituído pela Portaria do MEC nº 1.015, do dia 21 julho de 
2011, publicada no Diário Oficial da União do dia 22 de julho, seção 1, página 38. 
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apontaram a Qualificação Profissional de mulheres como importante estratégia para 

atingirmos os ODS. 

 

6.2.1.  Eu te Sirvo, Tu me Hospedas! Objetivos do Milênio e a Experiência da  

           Educação Profissional com Mulheres 

 

Kofi A. Annan, Secretário-Geral das Nações Unidas, ao fazer o prefácio da 

Declaração dos Milênios das Nações Unidas, aprovada na Cimeira do Milênio, em 

setembro de 2000, onde 189 nações firmaram um compromisso para combater a 

extrema pobreza e outros males da sociedade, enfatiza este desafio da ONU. Esta 

promessa, concretizada em oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 

que deverão ser alcançados até 2015, nos mostra a importância de sempre 

refletirmos sobre o que é realmente importante para as pessoas. Nosso dever para 

com o próximo e para conosco mesmo é nos empenharmos em participar no 

planejamento do desenvolvimento da comunidade onde estamos inseridos, 

expandirmos nosso círculo de ação e deixar-nos conduzir pela visão e sonho de que 

poderemos construir um mundo melhor ao nosso redor.  

Ao pensar e refletir nas ações que temos e fazemos no nosso círculo de ação, 

estamos pensando a nível global, pois a minha ação desencadeia uma série de 

ações e assim penso no mundo. Como aprendemos a lição na Bíblia no livro de 

Isaías 41:6 “Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te.” Se penso 

em mim e penso no meu semelhante, somos um pedacinho de um grande cosmo 

que nos cerca. Dizer ao meu semelhante que estou ao seu lado repartindo os 

talentos que a vida concedeu-me, me leva a considerar que determinados valores 

são essenciais para as relações internacionais no século XXI, como a liberdade, a 

igualdade, a solidariedade, a tolerância, o respeito pela natureza e a 

responsabilidade comum. 

Ao alinharmos os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM) aos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), observamos que temos que alinhá-los às três 

dimensões do desenvolvimento sustentável (ambiental, social e econômica) e suas 

interconexões. Para isto, devemos levar em conta as diferentes realidades 
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nacionais, capacidades e níveis de desenvolvimento de cada lugar bem como dos 

povos que habitam e cohabitam estes espaços. Então vemos que os ODS exigem 

cooperação global, sendo esta firmada através de parcerias de cunho educacional, 

tecnológico, profissional, etc. 

Em setembro de 2015 aconteceu a adoção dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). Este processo foi iniciado em 2013 e, seguindo mandato 

emanado da Conferência Rio+20, os ODS deverão orientar as políticas nacionais e 

as atividades de cooperação internacional nos próximos quinze anos, sucedendo e 

atualizando os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Neste ensaio, 

enfatizamos o ODS4 que objetiva garantir educação inclusiva equitativa e de 

qualidade e o ODS5 que objetiva alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas 

as mulheres e meninas. 

A metodologia utilizada neste ensaio foi o estudo de caso, sendo este descritivo e 

avaliativo. A construção dos dados realizou-se através da aplicação de atividades 

significativas e teóricas para este grupo composto de 12 aprendizes seguido da 

aplicação de entrevista com um roteiro semiestruturado que consistiu em formular 

previamente os pontos essenciais a serem abordados procurando oferecer às 

aprendizes uma abordagem livre sobre a aprendizagem a fim de contribuir na 

percepção de suas angústias e/ou satisfação e aspirações, seguindo o instrumento 

de aprendizagem e avaliação, totalmente baseado na Metodologia Mulheres Mil. 

Ao final do curso, construímos um portifólio com a linha do tempo da história de vida 

das alunas para que estas despertassem a consciência de sua trajetória e do 

processo de aprendizagem que sofreram durante o curso Camareira em Meios de 

Hospedagem. 

 

6.2.1.1  Relação dos Objetivos e Desenvolvimento do Milênio com os Programas  

             Pronatec e Mulheres Mil 

 

Por ser o Brasil um país multifacetado, os ODS propostos estão sendo construídos 

sobre as bases estabelecidas pelos ODM de maneira a completar o trabalho destes 
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e responder a novos desafios. Esses objetivos, ao constituirem um conjunto 

integrado e indivisível de prioridades globais para o desenvolvimento sustentável, 

contribuem para o verdadeiro desenvolvimento humano e combate à pobreza, 

ensinando àquele que precisa, a pensar em como pode ser útil a sua família, a sua 

comunidade e ao seu país e não em como o governo pode ser o único e exclusivo 

responsável em fornecer-lhe tudo sem nada em troca. 

Pensando nisto, a partir do comprometimento dos governos em desenvolverem 

programas que garantam educação inclusiva, equitativa e de qualidade (ODS4) 

como o programa de governo Pronatec e que alcancem a igualdade de gênero e 

empoderamento de todas as mulheres e meninas (ODS5) como o programa de 

governo Mulheres Mil, podemos dizer que o Brasil e suas comunidades estão pouco 

a pouco, comprometendo-se com a cidadania social, procurando garantir os direitos 

dos cidadãos à educação, à saúde e à segurança social. 

Cabe à educação ser esta ponte, este elo de ligação, entre programas, projetos e 

ações pois o processo de educação de jovens e adultos deve produzir 

aprendizagem, não importando qual seja seu conteúdo, nível e método. Ela tem de 

ter a intenção de transmitir conteúdos que pode ir dos níveis mais básicos dos 

processos de alfabetização até às qualificações universitárias e, em todos estes 

níveis, serem aplicadas diferentes metodologias.  Através da educação o aprendiz 

deve melhorar suas competências técnicas e/ou profissionais como também, caso 

seja necessário, reorientá-las. A intenção última desta então podemos dizer que é 

fazer com que o adulto atenda as suas próprias necessidades e as da sociedade em 

que vive, pois ao alcançar o desenvolvimento pessoal, sua participação no 

desenvolvimento social, econômico e cultural consequentemente crescerá. 

Marope, Chakroun e Holmes (2015, p. 79) nos dizem que: 

Melhor identificação e antecipação das necessidades de habilidades exigidas pelo 
mercado de trabalho Melhorar a capacidade de resposta dos sistemas de TVET às 
demandas do mercado de trabalho requer um entendimento profundo não apenas 
das habilidades necessárias para apoiar o desenvolvimento econômico desejado, 
mas também das habilidades necessárias em curto, médio e longo prazo.  

A educação de adultos pode ser definida como uma educação globalizada que faz 

integração entre vida não profissional e educação e vida profissional e educação, ela 

também tem que fornecer os meios para que o aprendiz atue na comunidade em 
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que vive participando políticamente e socialmente. Segundo Canário (1999) na 

educação de jovens e adultos as questões analisadas são bem diferentes da 

educação de crianças, pois o adulto tem necessidades diferentes e específicas de 

expressar seus conhecimentos. Os adultos se pautam por uma necessidade de 

saber que seja útil e necessária, pois são responsáveis por seus atos e decisões e 

isto os leva a aprender a partir de suas próprias experiências. Ele ressalta ainda que 

temos altos níveis de analfabetismo funcional no mundo, independente das 

condições econômicas e sociais, por causa da ineficiência da escola e problemas 

dentro desta relacionados à desmotivação dos alunos e à proletarização do trabalho 

dos professores. Para ele, os jovens e adultos estão dispostos a iniciar um processo 

de aprendizagem desde que compreendam a sua utilidade para melhor enfrentar os 

problemas reais de sua vida pessoal e profissional, pois aprender significa encontrar 

caminhos para resolver problemas e encontrar soluções. Além disto, os adultos são 

motivados por estímulos externos, como por exemplo, a promoção profissional, a 

satisfação profissional, a autoestima, uma melhor qualidade de vida, entre outros. 

Para a UNESCO (1978), aquele que consegue ler e escrever é considerado uma 

pessoa alfabetizada, mas há diferença entre saber ler e escrever, ser alfabetizado, e 

viver na condição ou estado de quem sabe ler e escrever, ser letrado. Osório (2003) 

faz uma análise mais profunda ao definir as várias formas de iliteracia, temos o 

analfabetismo causado pela não escolarização ou subescolarização; o iletrismo; o 

analfabetismo funcional; o analfabetismo residual e diversas outras formas de 

analfabetismo, sendo que a iliteracia que queremos destacar neste trabalho seria o 

analfabetismo funcional como característica de algumas minorias em desvantagens 

sociais, que por sua vez leva a uma subqualificação no contexto laboral oriundo da 

vertente cultural da pobreza e do efeito generalizado da cultura de massas sobre “as 

maiorias silenciosas”. 

Podemos ver então que o pensarmos e refletirmos sobre o analfabetismo e seus 

diversos significados nos levam a pensar em práticas pedagógicas diferenciadas que 

respeitem as características inerentes de cada um para que o aprendiz possa fazer 

uso desta aprendizagem de acordo com suas reais necessidades. Mezirow apud 

Osório (2003, p.135 a 137) entende que a educação de adultos deve elaborar e 

atuar sempre pensando na construção do diálogo deste com o mundo do trabalho, 

pois a aprendizagem das pessoas adultas tem a função de dar significado à 
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experiência e deve estar dirigida para a emancipação social e individual, ajudando-

as “a serem mais autônomas, aprendendo a negociar com os outros os próprios 

valores, significados e propósitos ao invés de atuarem acriticamente” (OSÓRIO, 

2003, p. 137). 

E então, apesar de estarmos vivendo um momento dominado pelo conhecimento e 

avanço tecnológico, a imprevisibilidade do mundo do trabalho é uma realidade que 

faz parte do cenário político e econômico da maioria dos países, por isto, torna-se 

necessário um maior investimento no campo da educação capacitando a classe 

trabalhadora e ensinando-a a superar seus limites, ensinando-a a sonhar, a planejar 

sua vida. É necessário também enfatizar que só há um verdadeiro desenvolvimento 

humano quando o oprimido (FREIRE, 1970, 1987, 1988) sai da condição de excluído 

e se torna parte de uma comunidade onde opina, argumenta, sugere, faz e vive a 

verdadeira educação libertadora (FREIRE, 1988, 1997). 

Nas últimas décadas, os governos municipais e estaduais, além do federal, vem 

tentando consolidar o espaço da educação de jovens e adultos como parte 

integrante do conjunto de políticas educacionais. Dentre estes, destacamos o 

Programa de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego (PRONATEC), utilizando a 

metodologia de acesso, permanência e êxito, de acordo com o Programa Mulheres 

Mil, desenvolvido pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), 

vinculada ao Ministério da Educação, em parceria com o Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o programa Mulheres Mil, voltado para 

trabalhar a questão de gênero, aliada à profissionalização e à elevação de 

escolaridade da mulher.  

A educação de jovens e adultos tem de ser mais do que uma educação 

compensatória. Tem de ser uma articulação entre a educação básica, e esta 

educação, continuada, como direito de todos. Instituir e constituir práticas para a 

educação de jovens e adultos é essencial para assegurar as devidas condições para 

que os saberes práticos e teóricos possam ser organizados para uma melhor 

formação, tanto do educador quanto do educando, com o objetivo de promover o 

verdadeiro aperfeiçoamento profissional. Podemos incluir neste processo, além da 

qualificação profissional, o desenvolvimento comunitário, a formação política e um 
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número sem fim de questões culturais pautadas em outros espaços que não o 

escolar. 

 

6.2.1.2   Empoderamento de Mulheres: o Alcance dos ODM em Direção aos ODS 

 

De acordo com o PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a 

igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres não são apenas tratados 

como direitos humanos, mas também porque são um caminho para o alcance dos 

ODM e do desenvolvimento sustentável. A redução da pobreza, a construção da 

governabilidade democrática, a prevenção de crises e a recuperação e promoção do 

desenvolvimento sustentável são ações coordenadas pelo PNUD.  

Em questão aqui, enfatizamos a igualdade de gênero e o empoderamento feminino. 

Para o PNUD (2015) devemos assegurar que “as mulheres tenham voz ativa em 

todas as instituições de governança para que possam participar em igualdade com 

os homens no diálogo público e nas tomadas de decisão e influenciar as decisões 

que irão determinar o futuro de suas famílias e países”, pois a igualdade de gênero e 

o empoderamento das mulheres são direitos humanos que se encontram no centro 

da realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 

Friedmann (1996, p.8) afirma que empoderamento “é todo acréscimo de poder que, 

induzido ou conquistado, permite aos indivíduos ou unidades familiares aumentarem 

a eficácia do seu exercício de cidadania”. Empoderar as mulheres e promover a 

equidade de gênero em todas as atividades sociais e da economia são garantias 

para o efetivo exercício da cidadania e da autonomia feminina, pois  esta vem 

contribuindo no mundo do trabalho mas com  remuneração mais baixa, volume de 

trabalho maior e divisão de responsabilidade desigual.  

Neste sentido podemos afirmar que os direitos da mulher ainda não foram 

conquistados na integridade. Empoderar a mulher pressupõe mudar premissas de 

gênero que foram sustentadas por séculos e séculos por uma sociedade patriarcal. 

Pressupõe fazê-la repensar seu papel na sociedade, pressupõe ajudá-la a modificar 

sua autoimagem e passa, portanto, por uma transformação no conceito que ela tem 
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dela mesma, em sua autoestima. E, com a autoestima baixa, a própria mulher torna-

se sua pior opressora, sabotando seu potencial.  

Então, quando pensamos em igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres 

(ODM3), quando pensamos em garantir educação inclusiva, equitativa e de 

qualidade (ODS3) e quando pensamos em alcançar a igualdade de gênero e 

empoderar todas as mulheres e meninas, vemos que através das políticas públicas 

podemos se não garantir totalmente, pelo menos, em um primeiro momento, 

produzir conhecimento e ações pautadas em metas que levem à criação de cursos, 

projetos e programas que apoiem o empoderamento da mulher. 

Neste contexto, a formação de mulheres no âmbito da educação profissional 

significa um novo cenário de ações que corroboram para com uma nova agenda, 

que servirá no norte do estado do Espírito Santo, como referência Brasileira, se não 

mundial para implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). E 

para além da implementação, a importância de tomar estes objetivos como 

preconizadores das políticas públicas e sociais a serem desenvolvidas com a 

população em situação de vulnerabilidade social. Neste novo cenário, com uma 

agenda pautada para o empoderamento de mulheres, temos um processo de 

apropriação de direito e a inclusão social, sua instrução, sua profissionalização como 

também a consciência da cidadania. 

O ano de 2005 demarca o décimo aniversário da Conferência Mundial de Pequim 

sobre as mulheres e enfatiza o empoderamento  das  mulheres.  Entre os Objetivos 

do Milênio da ONU (UNESCO Brasil, 2005), temos o terceiro objetivo que é: 

“promover a igualdade entre os gêneros e dar mais poder às mulheres”. Além da 

Conferência Mundial de Pequim, o Fórum Econômico Mundial, comprometido  com a 

melhoria  das condições  do  mundo,  elaborou o documento  “Empoderamento  das  

Mulheres - Avaliação  das Disparidades Globais  de  Gênero”  (FEM,  2005),  

definindo cinco  dimensões  importantes  para  o empoderamento  e  oportunidade 

das  mulheres: participação econômica;  oportunidade  econômica; empoderamento 

político; conquistas educacionais e; saúde e bem-estar. 

Sobre a relação empoderamento das mulheres e objetivos do milênio o PNUD – 

Programa das nações Unidas, que desenvolve projetos em quatro áreas-chave 
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estabelecidas no Programa de País para o ciclo de 2012/2015, destacamos aqui a 

redução de desigualdades e a redução da vulnerabilidade à violência/segurança 

cidadã, com apoio, em especial, à formulação e implementação de políticas públicas.  

A partir do documento acima citado, O Programa das Nações Unidas, podemos 

considerar as dimensões de empoderamento apontadas por Friedmann (1996): o 

social, o político e o psicológico. O empoderamento social da mulher trata-se do 

acesso desta à informação, serviços, conhecimento e técnicas, e recursos 

financeiros. O empoderamento político diz respeito ao processo pelo qual ela toma 

suas decisões e de como ela participa representativamente em sua comunidade. O 

empoderamento psicológico ou pessoal dá-se a partir do seu despertar de  

consciência  em relação à sua  autonomia e desenvolvimento pessoal; de como lida 

positivamente, sem deixar a auto-estima e a auto-confiança interferir negativamente 

em suas questões de foro íntimo e também social. 

Como nos diz Nóvoa (1995, p.25): 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos 
ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica 
sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade 
pessoal. Por isso é tão importante investir a pessoa e dar um estatuto ao 
saber da experiência [...]. Práticas de formação que tomem como referência 
as dimensões colectivas contribuem para a emancipação profissional e para 
a consolidação de uma profissão que é autônoma na produção dos seus 
saberes e dos seus valores. 

Considerando Nóvoa (1995) e as diretrizes de implementação do programa 

Mulheres Mil observamos que ao oferecer oportunidades educacionais aos 

trabalhadores por meio de cursos de formação inicial e continuada ou qualificação 

profissional, o Pronatec tenta cumprir então o papel para o qual foi criado: expandir e 

democratizar a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio e 

de cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional presencial e a 

distância para trabalhadores e cidadãos. O Pronatec e o programa Mulheres Mil, 

bem como outras políticas de educação Profissional desenvolvidas pelo Ifes Campus 

São Mateus é consoante com os 8 objetivos do milênio para 2015, sendo que 

destacamos neste trabalho desenvolvido o terceiro objetivo: igualdade entre os 

sexos e autonomia entre as mulheres pois o governo nos conduz a uma política de 

empoderamento das mulheres através do Programa Mulheres Mil. 
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6.2.1.3 Análise do Curso Camareira em Meios de Hospedagem 

 

Nossas experiências exitosas focaram-se também em trabalhar o público externo, 

em um projeto do governo brasileiro voltado para o empoderamento das mulheres, 

intitulado Mulheres Mil e aconteceu durante o ano de 2014. 

A partir de uma análise da situação das mulheres em nossa comunidade, nos 

propusemos a desenvolver um trabalho com as aprendizes do curso Camareira em 

Meios de Hospedagem. Construímos uma abordagem a partir do contato e 

consequente diagnóstico de suas experiências profissionais e pessoais, inicialmente 

ensinando-as a relatar suas experiências de vida em um portifólio que continha a 

linha do tempo da vida de cada uma. Através desta atividade, pudemos construir 

com estas a inserção da língua inglesa como ferramenta para trabalho, mostrando-

lhes situações em que poderiam utilizá-la. 

Construímos então um planejamento para o curso que incluía teoria e prática 

significativa a partir da experiência de vida relatada de cada uma destas mulheres. 

Esta construção do planejamento passou de aulas teóricas a aulas práticas e 

significativas, incluindo estágio supervisionado e visita técnica. A área de 

Governança, na qual a camareira em meios de hospedagem atua, é de extrema 

importância para a administração hoteleira. Esta área de atuação possui a 

responsabilidade perante o cliente em relação as suas maiores necessidades: estar 

cômodo, confortável, em ambiente limpo e claro, ter tudo em seu devido lugar e 

funcionando quando precise, sendo a camareira, a profissional que executa as 

tarefas de arrumação e limpeza das unidades habitacionais, devendo estar apta 

para o exercício da profissão que está pautado no atendimento às necessidades dos 

hóspedes.  

Durante o curso, as aprendizes, por mais que detivessem experiências profissionais, 

depararam-se em cada momento de sala de aula e durante o estágio, com termos, 

técnicas e visões pela primeira vez. Era notável a motivação para que não faltassem 

às aulas, inclusive as aprendizes apoiavam umas às outras, motivando a colega que 

por algum motivo sentia-se desanimada. 
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Para Escola (2012, p. 351): 

A sociedade  do conhecimento assenta  em quatro grandes objectivos 
educacionais: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver em comum, 
aprender a ser. No  que concerne ao primeiro grande objectivo educacional 
procurase munir o educando de  instrumentos de compreensão, estabelecendo 
um equilíbrio entre a cultura geral vasta e  a  competência  para  tratar em 
profundidade pequenos fragmentos do  real. A tónica é  posta  no aprender a 
aprender, não desperdiçando as possibilidades de  aprendizagem  que se 
oferecem ao longo da vida. 

Portanto, nunca é tarde para aprender e o papel da TVET é dar apoio e suporte 

entre mundo acadêmico e corporativo para que um empoderamento real e prático 

aconteça com as mulheres. Acerca da estrutura do curso, a sua composição 

apresentou os seguintes componentes curriculares: 

Módulo I: Orientação Profissional; Cidadania e Direitos Humanos; Fundamentos do 

Turismo e da Hospitalidade; Comportamento Profissional e o Lado Humano da 

Qualidade na Hotelaria; Desenvolvimento da Hotelaria através do Sistema de 

Qualidade; Comunicação e Atendimento ao Cliente (total 60 horas). 

Módulo II: Saúde, Segurança do Trabalho e Responsabilidade Ambiental – Logística 

Reversa; Matemática Básica Aplicada à Gestão de Estoques; Informática Básica 

Aplicada e Inglês Técnico (total 50 horas).  

Módulo III: Técnicas do Serviço de Governança; Equipamentos, Materiais e Produtos 

de Limpeza e Técnicas do Serviço de Camareira  (total 50 horas). 

Módulo IV: Atividade Prática Supervisionada, com práticas hoteleiras em um 

tradicional hotel com cerca de 25 anos de mercado localizado na cidade de São 

Mateus, norte do Espírito Santo, e uma visita técnica em um hotel de rede 

internacional Bristol, recentemente instalado na cidade de Conceição da Barra, litoral 

norte do Espírito Santo. 

As 12 aprendizes iniciaram a visita juntamente com a professora e a pedagoga. Na 

primeira hora, receberam instruções de comportamento da pedagoga e da 

professora, seguidas de orientações da governanta do hotel para a visita técnica. A 

visita objetivou percorrer todos os setores, conhecendo os insumos os processos e 

os resultados dos trabalhos das camareiras do Hotel Norte Palace. Ao longo da 

visita o grupo dividiu-se acompanhando o trabalho da camareira, observando os 
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procedimentos e, em seguida, as aprendizes realizaram procedimentos 

acompanhadas das camareiras e da professora. Foram objetivos da visita: dominar 

as técnicas relacionadas ao exercício da atividade de Camareira adequando a 

unidade habitacional para bem receber os hóspedes, através do conhecimento dos 

procedimentos de governança do hotel; identificar os insumos (amenidades, 

produtos de limpeza e rouparia); visitar as Unidades Habitacionais, depósitos e 

setores; entender como detectar e administrar os problemas de serviços dos 

quartos, controlando as demandas e solicitações de hóspedes e; simular a 

realização de ações administrativas e operacionais nos ambientes de Meios de 

Hospedagem. 

Com isso, a visita técnica na etapa de estágio supervisionado possibilitou à egressa 

ser forte candidata à empregabilidade no mercado hoteleiro regional através do 

conhecimento e desempenho das técnicas de trabalho. 

 

6.2.1.4   Eu te Sirvo, Tu me Hospedas! 

 

Para o desenvolvimento dessa atividade, considerada como a formatura do curso, 

durante todo este, as alunas foram estimuladas a expandir seus ideais de vida 

através da participação de palestras e workshops além da construção de um 

portfólio que continha a trajetória de vida com suas realizações e sonhos. Quase ao 

final do curso, Georgia Mangueria, professora da disciplina Comportamento 

profissional e o lado humano, e coordenadora do curso, pediu às alunas que 

desenvolvessem uma redação com o título: Por que quero hospedar-me em um 

meio de hospedagem? e, todos os professores foram ajudando-as a enumerar as 

razões e sonhos colocando-os “no papel”. Mariana46 disse em sua redação que 

gostaria de saber como é ser tratada como um hóspede e que observaria o 

tratamento que receberia bem como se este proporcionava um local para seu filho 

brincar. Ana escreveu que gostaria de se divertir, conhecer pessoas diferentes, 

passear muito e ser bem atendida. Tereza enfatizou que já havia se hospedado em 

                                                           
46

 Os nomes das alunas do curso de Camareira em Meios de Hospedagem são fictícios. 
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um hotel antes, mas que nunca havia parado para observar como tudo funciona, e 

que agora tem uma nova visão sobre meios de hospedagem.  

Maria disse que gostaria de se hospedar para realizar o sonho de passar uma noite 

em um quarto de hotel e tomar café da manhã com tudo o que tem direito disse 

também que sempre teve este sonho de sair com o esposo mas que a situação 

financeira nunca havia permitido e que, sempre que tentavam economizar, sempre 

aparecia algo para furar o orçamento. Joana nos conta em sua redação que sempre 

teve o sonho de dormir em uma bela cama fofinha e aconchegante com lençóis 

limpos, cheirosos e de boa qualidade.  Sandra já escreve descrevendo a ação não 

como um sonho mas para poder observar se o hotel tem organização, limpeza, 

instalação de água correta, camas limpas, se o atendimento é feito com carinho e 

elegância, café da manhã e todo o conforto que o hóspede precisa para descansar. 

Andrea, já na primeira linha da redação, enfatiza que gostaria de hospedar-se em 

um hotel para poder relaxar e esquecer um pouco os problemas da vida, com 

conforto e se possível, lembrando o aconchego de sua casa. Acrescenta também 

que gostaria de sair da rotina do dia a dia. Maria das Graças escreve que nunca teve 

o privilégio de hospedar-se em nenhum hotel e que gostaria muito de ter esta 

oportunidade levando seu companheiro também.  

Catarina coloca que gostaria de se hospedar em um meio de hospedagem pra ter a 

oportunidade de conhecer um novo lugar, conhecer pessoas e de se relacionar 

melhor consigo mesma, tendo um tempo só para ela, usando este tempo para refletir 

e se conhecer melhor. Clara pontua que nos dias de hoje levamos uma vida muito 

corrida, com muitos afazeres e que, como uma boa brasileira que é, seu dia a dia é 

recheado de tarefas extenuantes e cansativas e diz novamente que, como uma boa 

brasileira que é, gostaria de se divertir um pouquinho para não pirar.  

Maria das Dores disse que gostaria de ser hóspede um dia porque nunca foi, de ter 

um momento de lazer ao lado do esposo, sentir-se bem longe de tudo e todos, 

vivendo um momento que nunca havia vivido antes. Disse também que seria uma 

boa oportunidade de conhecer o que futuramente pode ser seu local de trabalho. 

Lúcia disse que gostaria de ter esta experiência para poder descansar de pernas pro 

alto, aproveitando tudo o que tem direito em um fim de semana num bom hotel. 
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Marcamos a visita ao hotel em um fim de semana. Após a visita, uma grata surpresa 

foi revelada a estas. As aprendizes, orientadas em levar alguma vestimenta, pois 

iriam passar o dia no hotel, foram todas contempladas pela equipe de professores 

do curso, o diretor geral e a pedagoga com uma hospedagem no referido hotel. 

Esperou-se que para além da experiência como hóspede por uma noite, já que 

muitas delas sequer havia se hospedado ou visitado um hotel antes, com a 

realização da visita técnica, as egressas do curso de Camareira demonstrassem um 

perfil que lhes possibilitassem o desenvolvimento de atividades no universo da 

Hospitalidade, desenvolvessem o encantamento pela área e colocassem em prática 

as técnicas aprendidas ao longo do curso, além da percepção da importância da 

profissionalização para o mundo do trabalho e, com a experiência mais importante 

de todas: serem empoderadas pelo sonho de que podem ser hóspedes também, 

podem ser servidas também! 

Este ensaio demonstrou a importância dos ODS e dos ODM pois atrelados com as 

políticas de educação profissional colaboram na elevação do nível de escolaridade 

de sua população e na elevação do nível geral de competências dos cidadãos, para 

que o país realmente possa crescer economicamente. Desta forma, consolidando a 

oferta da educação profissional, podemos contribuir para materializar as 

competências linguísticas e culturais, assim como profissionais, dos cidadãos 

desfavorecidos no mundo do trabalho. A união de comunidades, empresas e 

autoridades políticas na tomada de decisões, na cooperação, na elaboração e na 

aplicação das políticas públicas é fator essencila para a formação de jovens e 

adultos e o aperfeiçoamento por meio da educação profissional. 

 

6.2.1.5 – Considerações 

 

Este ensaio faz uma avaliação positiva quando relaciona os ODS e os ODM à 

educação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade, pois é uma 

tríade que permite o empoderamento da mulher. Vai muito além de oferecer-lhe 

cursos de capacitação, vai para além da construção de sua cidadania, ajudando-a a 

resgatar ou até mesmo a ter vontade e objetivo de realizar seus sonhos. 
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Criar novas formas de promover aprendizagens fora dos limites da organização 

escolar tradicional é uma tarefa, portanto, que impõe, antes de mais nada, um 

enorme desafio para os educadores. Romper o modelo de instrução tradicional 

implica um alto grau de competência pedagógica, pois para isso o professor 

precisará decidir, em cada situação, quais formas de agrupamento, seqüenciação, 

meios didáticos e interações propiciarão o maior progresso possível dos aprendizes, 

considerando a diversidade que inevitavelmente caracteriza o público da educação 

de jovens e adultos. 

Para que haja um verdadeiro processo de democratização da educação é preciso 

que aprendizes, professores, acadêmicos e representantes da sociedade possam 

opinar e compartilhar conhecimentos em busca da verdadeira construção para a 

formação de jovens e adultos. Então, faz-se necessário para isto a presença de 

políticas públicas que garantam um efetivo acesso dos menos favorecidos aos 

serviçoes essenciais, sejam eles educacionais, culturais, profissionais, sociais, etc. 

Por isto, é essencial o reconhecimento da centralidade da educação de adultos para 

enfrentar os desafios que hoje se colocam aos sistemas educacionais. Temos que 

reconhecer o papel primordial da iniciativa de todos na promoção da educação de 

jovens e adultos e responder a suas verdadeiras necessidades educativas. É 

necessário que estejamos sempre a pensar e repensar esta construção para a 

formação de adultos, pois neste mundo globalizado em que vivemos, aquele que 

detém o conhecimento tem a fórmula da sobrevivência no mundo corporativo. 

Na comunidade mateense, assim como em todo o nosso país, a ausência de 

profissionais qualificados é um problema que afeta diretamente o mundo do 

trabalho. Vemos que é necessário aprofundar nossos conhecimentos, adquirir outros 

novos, que nos permita complementar nossas experiências vividas no desempenho 

da carreira no mundo do trabalho. 

Percebemos que não podemos avançar em nosso desenvolvimento profissional 

contando somente com os conhecimentos adquiridos na formação básica; é 

necessário especializarmo-nos a fim de demandar conhecimentos, a fim de 

trabalhar. Para isto, como nos ensina Freire (1967, 1976, 1983, 1989, 1993), a 

construção da aprendizagem tem de ser significativa para o aprendiz. E, este 
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significado tem que fazer sentido tanto para quem aprender quanto para quem 

ensina. Por isto, melhorar e ampliar a capacitação profissional são pontos cruciais 

para o desenvolvimento de uma nação. É necessário que o ensino voltado para a 

educação de jovens e adultos busque conhecer quais competências e habilidades 

são mais importantes para este jovem adulto no mundo do trabalho, assim como 

suas circunstâncias e finalidades.  

É papel da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica na figura do 

Instituto Federal do Espírito Santo47, contribuir para a inclusão socioeducativa de 

mulheres, por meio da implementação e da implantação de cursos de qualificação 

profissional com elevação de escolaridade e reconhecimento de saberes no âmbito 

do Programa Mulheres Mil, e da implementação de uma metodologia de acesso, 

permanência e êxito para a inclusão cidadã de mulheres vulneráveis, em especial as 

mulheres quilombolas capixabas, para a inserção destas no mundo do trabalho e/ou 

para a ampliação das possibilidades de ocupação e renda.  Destacamos entretanto 

a necessidade de uma participação da Instituição no que se refere ao 

encaminhamento destas ao mundo do trabalho. Recomendamos que sejam 

viabilizados outros cursos de qualificação voltados para este gênero.  

 

6.2.2  Educação Profissional e as Políticas de Gênero: Experiências 

Compartilhadas por Mulheres – o Inglês Empoderando as Mulheres 

 

O presente trabalho48 teve por objetivo apresentar a experiência do Instituto Federal 

do Espírito Santo Campus São Mateus, com a oferta de vagas para curso de 

qualificação profissional, no âmbito do Programa de Acesso ao Ensino Técnico e ao 

Emprego (Pronatec), utilizando a metodologia de acesso, permanência e êxito, de 

acordo com o Programa Mulheres Mil, desenvolvido pela Secretaria de Educação 

                                                           
47

 O Instituto Federal do Espírito Santo, visando consolidar uma política de educação profissional e tecnológica 
de excelência específica para comunidades vulneráveis, em especial, para povos tradicionais do Estado do 
Espírito Santo, propôs em seu Planejamento Estratégico 2014-2019 o Projeto Estratégico Ifes Cidadania – 
Ampliação de programas de extensão comunitária, cujo foco principal é a inclusão social e o desenvolvimento 
comunitário local por meio da educação e formação técnica profissional, associada às tradições culturais. 

48
 Estes resultados foram apresentados no I Congresso de Pesquisadoras(es) Negras(os) da Região Sudeste 

2015. 
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Profissional e Tecnológica (Setec), vinculada ao Ministério da Educação, em 

parceria com o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

Essa apresentação possibilitou a compreensão dos principais desafios superados 

por mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica na construção de sua 

autonomia. Nesta perspectiva discutimos questões de gênero, bem como o papel da 

rede federal de educação profissional e tecnológica para inclusão educacional de 

mulheres, rumo à consolidação de uma política pública de formação profissional 

específica para essa parcela da população brasileira. 

O estudo foi de caráter exploratório de cunho qualitativo, por meio de levantamento 

documental e de relatos das aprendizes do Curso de Qualificação Profissional em 

Camareira em Meios de Hospedagem, realizado entre fevereiro e agosto de 2014, 

no Ifes Campus São Mateus. A análise dos dados foi a partir de três categorias, a 

saber: (i) o acesso de mulheres com baixa escolaridade à formação profissional; (ii) 

a permanência de mulheres em curso de formação profissional; (iii) o êxito de 

mulheres em curso de formação profissional no Ifes Campus São Mateus. 

Os resultados obtidos apontaram para a necessidade de busca ativa e uma 

aproximação mais efetiva entre o Ifes e mulheres em situação de vulnerabilidade 

para melhor dimensionamento das ações educativas de formação profissional 

destinadas às mulheres do norte capixaba. Entretanto, há que se destacar o 

significativo potencial da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica para 

a inclusão socioeducativa de mulheres, através da implementação e da implantação 

de cursos de qualificação profissional, elevar a escolaridade através do 

reconhecimento de saberes, no âmbito do Programa Mulheres Mil e da metodologia 

de acesso, permanência e êxito para a inclusão cidadã de mulheres vulneráveis, em 

especial as mulheres quilombolas capixabas. 

Marias, Joanas, Anas, Luzias, Franciscas... A força de trabalho feminina no Brasil 

cresceu imensamente nos últimos 30 anos. Com um acréscimo de 32 milhões de 

trabalhadoras entre 1976 e 2007, as mulheres desempenharam um papel muito mais 

relevante do que os homens no crescimento da população economicamente ativa, 

mas, seu trabalho não depende tão somente da demanda do mundo do trabalho e 

das suas qualificações profissionais, decorre de uma articulação complexa de 
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características pessoais e familiares. Filhos, cônjuge, pai, mãe, sogro, sogra... todos 

primeiramente, depois... Maria.  

A necessidade de ser provedora e/ou complementar o sustento do lar, estes são 

fatores que estão sempre presentes nas decisões das mulheres de ingressar ou 

permanecer no mundo do trabalho (BRISCHINI, 2007). Nesse mundo globalizado, 

envolto em transformações, é exigido que estas adquiram novos conhecimentos, 

capacidades e competências para melhorar a sua produtividade no mundo do 

trabalho bem como seu enriquecimento pessoal, participação em sua comunidade e 

na vida política de seu país também. 

A metodologia utilizada neste trabalho foi o estudo de caso, sendo este descritivo e 

avaliativo. A construção dos dados realizou-se através da aplicação de atividades no 

Manual Didático ensinando pontos essenciais e práticos em língua inglesa a serem 

abordados para uma leitura da vida e do mundo, procurando oferecer às aprendizes 

uma abordagem livre sobre a aprendizagem de palavras e expressões em língua 

inglesa utilizadas no dia a dia de uma camareira, a fim de contribuir na percepção de 

suas angústias e/ou satisfação e aspirações, seguindo o instrumento de 

aprendizagem e avaliação, totalmente baseado na Metodologia Mulheres Mil. Como 

primeiramente tarbalhamso em conjunto com as outras disciplinas abordadas no 

Curso, ao introduzir a disciplina “Inglês Instrumental para Meios de Hospedagem”, as 

aprendizes já estavam ansiosas aguardando as primeiras aulas, pois estas já 

estavam sendo preparadas anteriormente a partir da utilização do filtro afetivo 

(KRASHEN, 1988). 

 

6.2.2.1 A formação de Jovens e Adultos no Cenário Brasileiro 

 

No Brasil, O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através do censo 

sempre apurou os índices de analfabetismo com base na auto-avaliação desta. A 

pergunta é: sabe ler e escrever? Sim ou Não é a resposta.  A partir de 

recomendações da UNESCO na década de 90, o IBGE passou a divulgar também 

índices de analfabetismo funcional, tendo como base o número de séries escolares 
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concluídas e, sendo então consideradas analfabetas funcionais as pessoas com 

menos de quatro anos de escolaridade.  

Para a Coordenadora de Ações da ONG de Ações Educativas, Vera Masagão 

Ribeiro (2001): 

Com esse tipo de preocupação, na década de 90, muitos países 
desenvolvidos começaram a realizar pesquisas amostrais para verificar de 
forma direta, por meio da aplicação de testes, os níveis de habilidades de 
leitura e escrita da população adulta. O principal programa internacional é 
articulado pelo OCDE, o International Adult Literacy Survey, do qual 
participam mais de 40 países. Nesses estudos, o foco não é o 
analfabetismo mas a insuficiência das habilidades de leitura e escrita da 
população alfabetizada. A dicotomia analfabeto x alfabetizado cede lugar 
para o interesse em determinar e comparar níveis de habilidade de leitura e 
escrita. Na América Latina e no Brasil, em particular, a questão tem 
características específicas e mais complexas. Aqui, enfrentamos ao mesmo 
tempo os problemas novos e os antigos. O analfabetismo absoluto ainda 
atinge milhões de brasileiros e precisa ser solucionado com políticas 
voltadas à superação da pobreza e da exclusão. Ao mesmo tempo, é 
preciso melhorar o desempenho dos sistemas de ensino e elevar a 
qualificação da força de trabalho em todos os níveis, tendo em vista a 
participação nos setores de ponta da economia mundializada e o 
fortalecimento das instituições democráticas. 

A UNESCO (1978) nos diz que uma pessoa alfabetizada é aquela que consegue ler 

e escrever, compreendendo uma frase curta e simples acerca de sua vida cotidiana, 

já a pessoa considerada um alfabetizado funcional é capaz de participar em todas as 

atividades nas quais se exige a habilidade da leitura para a interpretação de ordens, 

comandos, ações e demandas, contribuindo para seu desenvolvimento pessoal 

como também da comunidade.  

Osório (2003) completa que a educação permanente é relacionada com a educação 

de adultos como uma necessidade do mundo do trabalho, pois a formação de 

cidadãos conscientes da importância de fazer parte da sua comunidade, produzindo 

tanto para si quanto para o bem estar coletivo é de suma importância. 

É então a educação de adultos definida como uma educação globalizada que faz 

integração entre vida não profissional e educação e vida profissional e educação.  

Canário (1999) na educação de jovens enfatiza as diferentes necessidades destes: 

necessidade de saber; necessidade de conhecer-se; necessidade de utilizar e 

compartilhar suas próprias experiências; o desejo de aprender, necessidade de 

solucionar problemas e por fim e não menos importante: a motivação, que todos 

devemos ter para nos realizarmos como seres humanos. 
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Sendo assim temos então ums breve revisão sobre a definição sobre o que é 

analfabetismo, em 1958, a UNESCO definia como alfabetizada uma pessoa capaz 

de ler ou escrever um enunciado simples, relacionado a sua vida diária. Em 1983  a 

UNESCO sugere o conceito alfabetismo funcional. 

De acordo com esta premissa, é considerada alfabetizada funcional a pessoa capaz 

de utilizar a leitura e escrita para fazer frente às demandas de seu contexto social e 

de usar essas habilidades para continuar aprendendo e se desenvolvendo ao longo 

da vida. 

O mundo evoluiu, e suas necessidades também. O que ocasionou isto? A 

modernização das sociedades, o desenvolvimento tecnológico e a ampliação da 

participação social e política. Não importa mais saber ler e escrever, mas sim o que 

as pessoas são capazes de fazer com estas habilidades. Trabalho? Compreendo o 

que faço? Compartilho experiências? Sirvo minha comunidade? 

Sendo assim, um dos principais legados da educação básica é a capacidade de 

utilizar a linguagem escrita para informar-se, expressar-se, documentar e planejar 

aprender cada vez mais. E assim também continua o papel do ensino médio, técnico 

e superior. 

Mas em que medida os sistemas escolares vêm respondendo às exigências do 

mundo moderno em relação ao alfabetismo e a oportunidades destes jovens e 

adultos de se desenvolverem pessoal e profissionalmente? Mas em que medida o 

sistema educacional brasileiro vem dando oportunidades aos que querem e que 

precisam adquiirir conhecimentos e habilidades para participarem de uma maneira 

mais justa do mundo do trabalho? 

Canário (1999), doutor em Ciências da Educação e professor da Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, ao nos definir a 

Educação de Adultos em quatro subconjuntos de práticas educativas, formação 

profissional contínua voltada para a qualificação e requalificação da mão-de-obra; 

alfabetização e organização de ofertas educativas de segunda oportunidade; 

práticas de articulação do desenvolvimento local e; convivência sóciocultural, nos faz 

refletir que a ação e a reflexão sobre a educação de jovens e adultos deve ser 

discutida e rediscutida num continuum de ações e propostas que envolvam a 
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necessidade do mundo do trabalho, mas que também contemple a formação total do 

aprendente.  

Estamos vivendo um momento dominado pelo conhecimento e avanço tecnológico, 

implicando uma permanente restruturação da identidade pessoal, profissional e/ou 

social dos indivíduos. Estamos vivendo um momento em que a imprevisibilidade do 

mundo do trabalho é uma realidade que faz parte do cenário político e econômico da 

maioria dos países, por isto, importa compreender que o investimento no campo da 

educação é primordial para a capacitação da classe trabalhadora, em atenção para 

o gênero feminino. 

Sem investimento apropriado para a classe trabalhadora, esta estará fadada a cada 

dia mais estar incapacitada para este mundo do trabalho que muda na velocidade de 

um touch na tela, seja do celular, seja do ultrabook, do tablet, ou do smartphone. 

Então, é papel da escola ser esta ponte entre homem-sonho-necessidades. 

Vemos então que a oferta continua crescente dia após dia. O Brasil tem enfrentado 

diversos problemas de ordem econômica, social e política, mas através de uma ação 

conjunta temos o envolvimento dos diversos setores da sociedade com o objetivo 

último de ampliar a oferta de cursos de capacitação para melhorar a 

empregabilidade da força de trabalho brasileira. 

As sociedades contemporâneas vivem mudanças provocadas pelas constantes 

transformações tecnológicas, científicas, políticas, econômicas e sociais. Esta onda 

do conhecimento ofertada pela globalização que estamos atravessando traz para os 

cidadãos diversos riscos e perigos, mas também oportunidades inimagináveis.  

Nesse contexto de transformações, é exigido dos jovens e adultos que estes 

adquiram novos conhecimentos, capacidades e competências para melhorar a sua 

produtividade no mundo do trabalho bem como seu enriquecimento pessoal, 

participação em sua comunidade, participação na cultura e na vida política de seu 

país. Então, podemos refletir: será que a educação formativa que temos hoje em 

nossa comunidade escolar para os jovens e adultos é o que realmente eles precisam 

no desenvolvimento destas competências para o mundo do trabalho e para a vida? 
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Lima (2012, p. 239) afirma que: 

A ser assim, parece poder concluir-se que o século XX se caracterizará, 
contraditoriamente, como o século em que a cidadania social emergiu, 
procurando garantir os direitos dos cidadãos à educação, à saúde e á 
segurança social, e simultaneamente como o século que se arrisca a 
terminar colocando em causa, e mesmo denegando, os direitos sociais 
antes adquiridos, ainda que em graus muito variados, consoante os 
contextos. 

O processo de educação de jovens e adultos tem de ter uma clara intenção de 

produzir aprendizagem, não importando qual seja seu conteúdo, nível e método. Ela 

tem de ter a intenção de transmitir conteúdos que pode ir dos níveis mais básicos 

dos processos de alfabetização até às qualificações universitárias e, em todos estes 

níveis, serem aplicadas diferentes metodologias.   

Através da educação de adultos o aprendiz deve melhorar as suas competências 

técnicas e/ou profissionais como também, caso seja necessário, reorientá-las. A 

intenção última desta então podemos dizer que é fazer com que o adulto atenda as 

suas próprias necessidades e às da sociedade em que vive, pois ao alcançar o 

desenvolvimento pessoal, sua participação no desenvolvimento social, econômico e 

cultural consequentemente crescerá. 

Nas últimas décadas, temos assistido aos esforços de alguns governos municipais e 

estaduais, além do federal, no sentido de consolidar o espaço da educação de 

jovens e adultos como parte integrante do conjunto de políticas educacionais. Temos 

então diversos programas que tentam favorecer a educação de adultos mas não 

com cunho assistencialista, ao ofertar aos educadores e educandos  uma formação 

adequada, que considere as necessidades deste público, em especial o Programa 

de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego (PRONATEC), utilizando a metodologia 

de acesso, permanência e êxito, de acordo com o Programa Mulheres Mil, 

desenvolvido pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – Setec/, 

vinculada ao Ministério da Educação, em parceria com o Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

O fato de considerar a educação como um bem público, portanto como direito social, 

se encontra na base das lutas não só pela universalização do ensino para a 

população infantil, como também na luta pelo direito social da população adulta  

analfabeta à escolarização. O fato é que, sendo programas de cunho assistencialista 
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ou não, temos que lutar para que estes programas tenham um início, um meio e um 

fim, independente de questões políticas. 

Então, a educação de jovens e adultos tem de ser mais do que uma educação 

compensatória. Tem de ser uma articulação entre a educação básica, e esta 

educação continuada, como direito de todos. Instituir e constituir práticas para a 

educação de jovens e adultos é essencial para assegurar as devidas condições para 

que os saberes práticos e teóricos possam ser organizados para uma melhor 

formação tanto do educador quanto do educando, com o objetivo de promover o 

verdadeiro aperfeiçoamento profissional.  

Podemos incluir neste processo, além da qualificação profissional, o 

desenvolvimento comunitário, a formação política e um número sem fim de questões 

culturais pautadas em outros espaços que não o escolar. 

 

6.2.2.2 - Experiências Compartilhadas por Mulheres 

 

A proposição do trabalho com as aprendizes do curso “Camareira em Meios de 

Hospedagem” foi construir a metodologia a partir do contato e consequente 

diagnóstico de suas experiências profissionais e pessoais. Revelou-se a 

necessidade de construir um processo complexo que incluía teoria e prática sendo 

esta última composta de estágio supervisionado e visita técnica. Com o propósito de 

um trabalho delineado, contínuo e motivador, a equipe que integrou o projeto com a 

primeira turma possuía uma preocupação com o método de ensino. Desde a criação 

da ementa até a realização das atividades em sala de aula, os professores tinham a 

preocupação com a construção do conhecimento a partir da interação com as 

aprendizes. 

A área de Governança, na qual a camareira em meios de hospedagem atua, é 

considerada o "coração" do hotel. Este setor possui a maior responsabilidade 

perante o hóspede em relação as suas maiores necessidades: estar cômodo, 

confortável, em ambiente limpo e claro, ter tudo em seu devido lugar e funcionando 

quando necessário, sendo a camareira a profissional que executa as tarefas de 

arrumação e limpeza das unidades habitacionais, devendo estar apta para o 
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exercício da profissão que está pautado no atendimento às necessidades dos 

hóspedes. E, por ter responsabilidade tão grande e estar tão próxima da intimidade 

do hóspede, a camareira deve saber atender com presteza e desvencilhar-se de 

situações embaraçosas com elegância e educação. 

Muitas delas que já atuaram e ainda atuavam, durante o curso, em serviços de 

limpeza. Por mais que detivessem experiências profissionais, depararam-se em 

cada momento de sala de aula e durante o estágio com termos, técnicas e visões 

pela primeira vez. Era notável a motivação para que não faltassem às aulas, 

inclusive as aprendizes apoiavam umas às outras, motivando a colega que por 

algum motivo sentia-se desanimada. Acerca da estrutura do curso, a sua 

composição foi dividida em 4 módulos relativos à formação sendo a abordagem 

instrumental da língua inglesa ficando este no Módulo I. 

As 12 aprendizes iniciaram a visita juntamente com a professora e a pedagoga. Na 

primeira hora, receberam instruções de comportamento da pedagoga e da 

professora, seguidas de orientações da governanta do hotel, para a visita técnica. A 

visita objetivou percorrer todos os setores, conhecendo os insumos os processos e 

os resultados dos trabalhos das camareiras do Hotel Norte Palace. Ao longo da 

visita o grupo dividiu-se acompanhando o trabalho da camareira, observando os 

procedimentos e, em seguida, as aprendizes realizaram procedimentos 

acompanhadas das camareiras e da professora.  

Objetivos da visita: dominar as técnicas relacionadas ao exercício da atividade de 

Camareira, adequando a unidade habitacional para bem receber hóspedes, através 

do conhecimento dos procedimentos de governança do hotel; identificar os insumos 

(amenidades, produtos de limpeza e rouparia); visitar as Unidades Habitacionais, 

depósitos e setores; entender como detectar e administrar os problemas de serviços 

dos quartos, controlando as demandas e solicitações de hóspedes; simular a 

realização de ações administrativas e operacionais nos ambientes de Meios de 

Hospedagem. 

Com isso, a visita técnica na etapa de estágio supervisionado possibilitou à egressa 

ser forte candidata à empregabilidade no mercado hoteleiro regional, através do 

conhecimento e desempenho das técnicas de trabalho. 
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Após a visita, uma grata surpresa às aprendizes foi revelada. As aprendizes, 

orientadas em levar alguma vestimenta, pois iriam passar o dia no hotel, foram 

contempladas pela equipe de professores do curso, diretor geral e pedagoga com 

uma hospedagem no referido hotel. Esperou-se que para além da experiência como 

hóspede por uma noite, já que muitas deles sequer havia se hospedado ou visitado 

um hotel antes, com a realização da visita técnica, as egressas do curso de 

Camareira demonstrassem um perfil que lhes possibilitassem o desenvolvimento de 

atividades no universo da Hospitalidade, desenvolvessem o encantamento pela área 

e colocassem em prática as técnicas aprendidas ao longo do curso além da 

percepção da importância da profissionalização para o mundo do trabalho. 

Neste mundo globalizado onde a comunicação acontece a a apenas um clique do 

botão do mouse é necessário entender o idioma considerado universal, o inglês e, 

esta demanda por profissionais mais qualificados, reforça a importância de cursos de 

capacitação em um segundo idioma.  E o que acontece com os profissionais que 

não tem pelo menos um conhecimento específico da língua inglesa? Ficam à 

margem do menos... Menos empregos ao alcance, menos acesso ao mundo do 

trabalho, menos sonhos, não se consideram “cidadãos do mundo”. Então, é 

necessário que esforços sejam feitos para melhorar a oferta de formação e 

educação de jovens e adultos, pois assim  poderemos contribuir para consolidar as 

competências linguísticas e culturais, assim como profissionais, dos cidadãos 

desfavorecidos no mundo do trabalho. Para isto é necessário que as comunidades, 

as empresas e autoridades políticas unam-se na tomada de decisões, na 

cooperação, na elaboração e na aplicação das políticas públicas para a formação de 

jovens e adultos.  

Sabemos que aprender vocabulário também vai muito além de decorar listas de 

palavras e expressões (PAIVA 2001, 2004). Temos que orientar nossos aprendizes 

quanto à diversidade de contextos e situações vividas de acordo com a situação, 

seja ela profissional ou acadêmica, para aprender vocabulário útil e significativo. 

Vivenciar atividades que realmente atinjam o objetivo comunicativo é o que nossos 

aprendizes precisam neste mundo globalizado. 

Considerando que os profissionais que trabalham com hotelaria precisam aprender 

formas de comunicação com o turista estrangeiro relatamos aqui a experiência de 
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aprendizagem básica de uma segunda língua para uso profissional em um contexto 

de uso imediato. 

Em relação ao conteúdo ensinado no módulo Inglês para Hotelaria, tivemos como 

objetivos: utilizar a língua inglesa para aperfeiçoamento pessoal e profissional; 

utilizar as estruturas linguísticas da língua inglesa de forma comunicativa e com 

significação e; aprender a apreciar e respeitar as diferentes culturas e países. 

Atividades Comunicativas aprendidas: usar elementos básicos da linguagem para 

interagir em situações ligadas à vida pessoal como, nome, endereço, telefone, 

origem, e-mail, o que gosta e o que não gosta e rotinas diárias; dar informações 

básicas sobre localização do quarto, do restaurante e do hall de entrada do hotel; 

pedir e dar ajuda; usar e compreender frases básicas de cortesia e apresentação de 

pessoas. 

Através da aplicação de atividades significativas e de um pequeno dicionário 

desenvolvido especialmente para a turma do Curso de Qualificação Profissional em 

Camareira em Meios de Hospedagem pudemos observar a evolução da 

aprendizagem das 12 aprendizes que participaram do curso. Concomitantemente ao 

uso do dicionário prático utilizamos também recursos multimídia como estratégia 

pedagógica para apreensão de vocabulário específico e aspectos culturais relativos 

à língua inglesa. Pudemos observar que o resultado da aprendizagem variou de 

acordo com o grau de interesse na área de atuação profissional e do filtro afetivo 

usado por cada aprendiz. Através destas 12 horas aulas, as aprendizes, não 

importando o grau de conhecimento inicial em que se encontravam, passaram de um 

conhecimento nulo ao reconhecimento e uso de palavras e expressões em inglês do 

cotidiano da hotelaria.  

No planejamento das atividades desenvolvidas para o Curso de Qualificação 

Profissional em Camareira em Meios de Hospedagem, partimos do pressuposto que 

as 12 aprendizes inscritas tinham nível zero de inglês, o que, a partir da 

investigação, verificamos que uma delas já havia trabalhado por 2 anos em um país 

na Europa, tendo um pequeno vocabulário na língua inglesa. A partir desse ponto, 

iniciamos o ensino de vocabulário da língua inglesa com abordagem específica de 

acordo com a metodologia Mulheres Mil. Durante todas as aulas, as aprendizes 

eram observadas e avaliadas e, trabalhavam sempre em dupla para que pudessem 
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treinar as estruturas aprendidas com a colega e serem auxiliadas pela professora 

que, então apontava afazeres específicos para treino de desenvoltura da 

compreensão oral e escrita da segunda língua ensinada. Para acelerar o processo 

de aprendizagem, individualmente e em dupla, as aprendizes fizeram atividades de 

compreensão de leitura, compreensão auditiva e compreensão oral como tarefa de 

casa e sala de aula. Estas atividades foram praticadas com os hóspedes de um 

hotel, com os professores e com a professora de inglês.  Esse processo de 

“aprendizagem significa modificação de comportamento que alguém que ensina 

produz em alguém que aprende” (HOFFMANN, 2010, p.122).  

Podemos através desta análise, concluir que o ensino da língua inglesa utilizando-se 

da abordagem instrumental deve objetivar a comunicação real e significativa, pois, 

dessa forma, os diferentes elementos que a compõem estarão presentes, dando 

amplitude e sentido a essa aprendizagem.  

Aprender vai muito mais além que decorar palavras, pois a ação de cada um dos 

atores envolvidos no processo contribui para a criação de um ambiente de 

aprendizagem flexível e democrático, cabendo a nós professores gerarmos 

oportunidades para a solução de problemas em situações reais de aprendizagem. 

Este processo de aprendizagem é ao mesmo tempo individual e coletivo e se dá 

através da interação entre os participantes e com o material preparado para este fim, 

pois “O conhecimento das informações ou dos dados isolados é insuficiente. É 

preciso situar as informações e os dados em seu contexto para que adquiram 

sentido” (MORIN, 1999, p.36). 

 

6.2.2.3  Considerações 

 

Como país em desenvolvimento, o Brasil tem muitos desafios a enfrentar.  Um 

destes, como sempre enfatizado nesta tese, é melhorar a oferta de formação e 

educação de jovens e adultos, pois só assim poderemos contribuir para consolidar 

as competências linguísticas e culturais, assim como profissionais, dos cidadãos 

desfavorecidos no mundo do trabalho.  
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Nesta era da informação em que vivemos, onde o permanente acúmulo de 

conhecimento, de criação e de capacitação, do nível mais simples ao mais 

complexo, constitui o principal ativo dessa sociedade pós-moderna e das demais 

organizações que a integram, a diferença entre o êxito e o insucesso está definida 

pelo acesso às informações e da utilização que fazemos destas. E como alcançar o 

tão esperado sucesso?  

Nas duas últimas décadas tivemos um interesse crescente por necessidades de 

qualificação profissional, tecnologia, práticas de gestão e suas implicações sociais e, 

consequentemente, estas mudanças tecnológicas tem conduzido à procura de 

trabalhadores que tenham melhores habilidades cognitivas.  

E, a capacitação profissional deste novo trabalhador deve agregar novos enfoques, 

novos cursos e novas técnicas de aprendizagem, interpretando o alcance e 

repercussões que gera na sociedade do conhecimento, ou seja, tudo aquilo que 

favoreça a educação do brasileiro. A educação continuada é essencial porque o 

mundo do trabalho pede por profissionais atualizados e o aprimoramento da 

competência profissional torna-se um diferencial, ajudando o profissional a adquirir 

novos conhecimentos e ampliar seus horizontes. 

A ampliação das oportunidades de TVET é uma ferramenta poderosa para atenuar  

a pobreza de capacidades e habilidades e melhorar a distribuição de elementos 

como capital intelectual, técnico, criativo, inovador, profissional, social, cultural, 

moral, ético e político.  

Na comunidade mateense, assim como em todo o nosso país, a ausência de 

profissionais qualificados é um problema que afeta diretamente o mundo do 

trabalho. Vemos que é necessário aprofundar nossos conhecimentos, adquirir outros 

novos, que nos permita complementar nossas experiências vividas no desempenho 

da carreira no mundo do trabalho. Percebemos que não podemos avançar em nosso 

desenvolvimento profissional contando somente com os conhecimentos adquiridos 

na formação básica; é necessário especializarmo-nos a fim de demandar 

conhecimentos, a fim de trabalhar. 

Através de uma maior capacitação profissional adquirimos uma nova atitude crítica 

sobre o processo histórico, fazemos uma revisão de nossos valores e objetivos, bem 
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como a aquisição de conhecimentos que possam reestruturar a comunidade que nos 

cerca; isto é, há uma nova tomada de consciência de nossa situação histórica, de 

nosso compromisso social e cultural e de participar mais efetivamente da 

comunidade em que estamos inseridos. 

A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica tem de contribuir para a 

inclusão socioeducativa de mulheres, por meio da implementação e da implantação 

de cursos de qualificação profissional, com elevação de escolaridade e 

reconhecimento de saberes, em especial as mulheres quilombolas capixabas, para a 

inserção destas no mundo do trabalho e/ou para a ampliação das possibilidades de 

ocupação e renda.  Destacamos, entretanto a necessidade de uma participação da 

Instituição no que se refere ao encaminhamento destas ao mundo do trabalho. 

Recomendamos que sejam viabilizados outros cursos de qualificação, cursos estes 

voltados para este gênero. 

 

6.3   RESULTADOS III: A SALA DE AULA COMO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM BASEADO EM PAULO FREIRE 

 

Como resultados alcançados em sala de aula, tanto em relação aos cursos do 

Instituto Federal do Espírito Santo Campus São Mateus, quanto ao projeto de 

Extensão Transferência de Tecnologia e Treinamento em Inglês: Informação e 

Imersão nas Culturas e Práticas de Trabalho – Intercâmbio para Trainees Técnico 

em Cingapura, vemos que como afirma Brown (2001), se queremos mudanças 

educativas, estas devem começar pelos professores como mentores e executores 

das novas ideias, pois suas contribuições e participação no processo de inovação 

são essenciais. 

Percebemos então que os professores devem enfatizar mais as estratégias de 

aprendizagem de línguas, sendo o facilitador da aprendizagem, utilizando-se de 

estratégias cognitivas e afetivas como preconiza Krashen (1988) para mostrar ao 

aluno que seu objetivo não é apenas aprender inglês, mas sim aprender a aprender 

línguas estrangeiras em geral, visando o desenvolvimento de competências 
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(PERRENOUD, 1999) tanto para a sua vida pessoal quanto na preparação para o 

mundo do trabalho (HADDAD e DI PIERRO, 1994). 

Vygotsky (1999) enfatiza que o pensamento tem sua origem na motivação, e esta 

inclui nossas inclinações e necessidades, nossos interesses e impulsos, e nosso 

afeto e emoção, o que comprovamos na pesquisa ao aplicar o Manual Didático aos 

aprendizes e incentivá-los a mergulhar na cultura da língua inglesa partindo do 

pressuposto da aprendizagem significativa que o auxiliará em uma melhor colocação 

no mundo do trabalho e dos estudos e isto, sempre acompanhado por uma atitude 

afetiva (KRASHEN 1988) para com a situação vivida. Isto corrobora com a pesquisa 

de Krashen (1988), Paiva (2001 e 2004), Senatore (2013), Richards e Rodgers 

(1993), Hutchinson e Waters (1992).  

E importante frisar que a pesquisa-ação é um processo contínuo ao longo das fases 

dos ciclos de investigação, não é apenas algo que só acontece no final do processo 

de pesquisa (FALS, 1983; GIL, 2008; GRUNDY, 1982; PINTO, 1989), pois a maioria 

dos métodos de coleta de dados são projetados para obter dados qualitativos, que 

são reunidos em pesquisa-ação, que são analisados, incluidos, revisados 

sistematicamente buscando descobrir padrões nestes. A pesquisa acontece ao 

longo do processo e os dados coletados são analisados continuamente, de forma 

qualitativa e quantitativa (THIOLLENT, 1985, 1997).  Volpato (2010, pags. 47 e 48) 

enfatiza que “não se trata simplesmente de integrar as duas abordagens 

(quantitativa e qualitativa), mas trata-se de reconhecer nossa limitação e buscar 

meios que ampliem nossos limites, buscar alternativas”. 

Volpato (2010) nos faz refletir que, sejam os dados qualitativos ou quantitativos, 

estes são as bases empíricas que estão sujeitas à interpretação dos cientistas” (p. 

46), pois a análise dos dados quantitativos e o cruzamento entre as diversas 

informações coletadas produzirão dados qualitativos. 

Considerando os dados levantados, por ser esta uma pesquisa-ação colaborativa 

com abordagem quali-quantitativa ou quanti-qualitativa, na aplicação das avaliações 

a cada 15h/a da aplicação do Manual Didático, podemos observar as seguintes 

análises a partir da construção dos dados detalhados nas Tabelas 1 a 5 a seguir.  
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Esta análise foi feita de forma qualitativa a partir dos Questionários I e II respondidos 

pelos alunos e de forma quantitativa na aplicação de avaliações medindo o 

conhecimento alcançado. 

TABELA 1 - CURSO TECNICO INTEGRADO EM MECÂNICA E  
CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM ELETROTÉCNICA 

Ano/Semestre Quantidade Alunos 

2013 

2014 

2015 

TOTAL 

67 

51 

23 

141 

Fonte: Registro Acadêmico do Campus São Mateus do Ifes. Nota: Elaborado pela autora. 
 

TABELA 2 - CURSO TÉCNICO CONCOMITANTE EM MECÂNICA E 
CURSO TÉCNICO CONCOMITANTE EM ELETROTÉCNICA 

Ano/Semestre Quantidade Alunos 

2014.2 

2015.1 

2015.2 

TOTAL 

32 

39 

37 

108 

Fonte: Registro Acadêmico do Campus São Mateus do Ifes. Nota: Elaborado pela autora. 
 
 
TABELA 3 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E TREINAMENTO EM INGLES: INFORMAÇÃO 
E IMERSÃO NAS CULTURAS E PRÁTICAS DE TRABALHO– INTERCAMBIO PARA TRAINEES 

TÉCNICOS EM CINGAPURA 

Ano Quantidade Alunos 

2013 

2014 

2015 

TOTAL 

34 

28 

22 

84 

Fonte: Diário de registro da turma do Projeto. Nota: Elaborado pela autora. 
 
 
 

TABELA 4 - CURSO CAMAREIRA EM MEIO DE HOSPEDAGEM 
VIA PRONATEC / MULHERES MIL 

Ano Quantidade Alunos 

2014 

TOTAL 

12 

12 

 Nota: Elaborado pela autora. 
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TABELA 5 – USO DO MANUAL DIDÁTICO ENTRE 2013 E 2015 

CURSO Quantidade Alunos 

Técnico Integrado em Eletrotécnica e 
Mecânica 

Técnico Concomitante em Eletrotécnica e 
Mecânica 

Transferência em Tecnologia Cingapura 

TOTAL 

  141 

108 

84 

333 

Nota: Elaborado pela autora. 
 

Participaram do curso utilizando o Manual Didático, entre os anos de 2013 e 2015, 

um total de 333 alunos que utilizaram o Manual Didático envolvendo atividades 

ESP– Inglês para Fins Específicos (English for Specific Purpose) e utilizando  a 

tecnologia, através de vídeos, portais, sites, aplicativos, etc, para desenvolvimento 

das atividades com os alunos. Considerando o início do curso com a aplicação dos 

Questionários, fizemos a seguinte análise: 

Questionário I 

O Questionário I (Anexo I) de caráter fechado teve como objetivo a caracterização 

dos grupos de alunos que participaram deste estudo e o conhecimento da relação 

que os alunos já tinham com a língua inglesa ao iniciar o curso instrumental. 

Em relação à Pergunta 1, “Assinale seu nível de ensino atual”, por se tratar de um 

público formado por jovens e adultos, 141 alunos responderam “Ensino Médio 

Técnico Integrado” e 108 alunos responderam “Ensino Técnico Concomitante” sendo 

que 84 alunos já haviam concluído (alunos do Projeto Cingapura).  Temos um fato 

interessante nesta pergunta é que em nossas turmas concomitantes, temos alguns 

alunos que estão cursando a graduação em horário inverso ao curso técnico 

concomitante. 

Em relação à Pergunta 2, “Cursa escola de idiomas?”, dos 333 respondentes, 11,1% 

alunos cursam. Destes, 2,1% alunos são bolsistas em escolas de idiomas. Já sobre 

a Pergunta 3, “Se cursa escola de idiomas, qual seu nível?” 81% se dizem no Básico 

I e o restante dos alunos divididos entre os outros níveis. Apenas 2 alunos 

encontravam-se no Alto Intermediário. 
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Na Pergunta 4, “Assinale a sua área de atuação” 100% dos alunos dos cursos 

integrados marcou a opção H (nenhuma), já os alunos dos cursos concomitantes 

escolheram opção H Nenhuma (78%), opção C Administração (15%), opção E 

Contabilidade (5%) e opção F Engenharias (2%). 

Para a Pergunta 5, “Em relação ao seu trabalho. Sua situação hoje é...” novamente 

e os alunos dos curso integrados marcaram 100% a opção A (Estou trabalhando/ 

estudando em regime de tempo integral.) e os alunos dos cursos concomitantes, 

22% marcaram a letra B (Estou trabalhando/estudando em regime de tempo parcial). 

Já a Pergunta 6, ”Preciso aprender inglês para...” também responderam de forma 

diferenciada, de acordo com o curso. Os alunos dos cursos técnicos integrados 

responderam a opção B (Passar em teste de proficiência), ou seja, 100% destes. 

Mas os alunos dos cursos tecnicos concomitantes em sua maioria pediram para 

marcar ao mesmo tempo as duas opções A (Aperfeiçoamento no trabalho) e B 

(Passar em teste de proficiência). As outras opções de resposta à pergunta não 

foram relevantes para estes. 

Considero mais importante neste questionário a Pergunta 7, “Em que porcentagem 

você usa o inglês em seu trabalho ou estudo?” Simplesmente a resposta C (de 21 a 

50%) foi escolhida por 91% dos entrevistados. Destacamos aqui que a educação de 

jovens e adultos ainda caminha a passos vagarosos na conscientização deste 

público para a preparação para o mundo do trabalho. Retornamos a esta pergunta 

ao final da aplicação do Manual Didático e a resposta mudou para a letra E (71 a 

100%), ou seja, a tomada de consciência após a aplicação do curso foi muito 

acentuada. 

Na Pergunta 8, “Com que frequência seus problemas com o inglês afetam a sua 

capacidade de se comunicar?” 100% dos entrevistados escolheram a resposta E 

(Frequentemente). 

Durante o curso, em diálogo para com os alunos, destacou-se o “jeitinho 

brasileiro” para resolver o problema da falta de base. Mas em unanimidade 

todos disseram que inglês era primordial para suas vidas, tanto no aspecto 

educacional quanto no aspecto do mundo do trabalho. Apenas 5% dos alunos 

demonstraram falta de interesse e 95% dos alunos disseram que queriam 
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aprender ingles para se prepararem para o mundo do trabalho e para 

participação em testes de proficiência. A análise neste questionário foi feita de 

forma qualitativa e quantitativa contribuindo para ilustrar certas situações neste 

estudo, que é pautado pela pesquisa-ação. 

Questionário II 

Com o questionário II (Anexo II), de caráter aberto, este teve como objetivo medir o 

filtro afetivo dos alunos após o curso. Foi gratificante analisar suas respostas e ver 

como o “enxergar” a língua inglesa passou de “meio copo vazio, para meio copo 

cheio” (expressão popular no Brasil). Considero todas as respostas de extrema 

importância como confirmam os filtros afetivos (KRASHEN, 1988) necessários para 

a aprendizagem de uma nova língua, no caso em questão, a língua inglesa. 

Em relação à Pergunta 1 e à Pergunta 2 do questionário, “Como você se sentia em 

relação à aprendizagem da Língua Inglesa antes do curso?” e “Como você se sente 

agora que terminamos o primeiro módulo de 30 horas do curso?”, todos, sem 

exceção, e todas as turmas e em todos os anos, enfatizaram que “não sabiam que 

sabiam tantas coisas em inglês” [...] ”era só ver de outra maneira” [...] ”Assim até 

conseguiriam passar em uma prova de concurso”. 

Para a Pergunta 3,  “O que você aprendeu que  poderá usar em seu trabalho?” 92% 

respondeu que poderá usar ao navegar na internet, tradução de manuais, atender 

um telefonema, cumprimentar e manter um diálogo curto com um estrangeiro [...]” 

entre outras respostas menos relevantes. 

Já na Pergunta 4, “O que você aprendeu que poderá utilizar em seu convívio 

social?” achamos interessante que todos responderam prontamente “navegar na 

internet e fazer amigos.”, “entrar em chats” ou  simplesmente “jogar”. 

Na Pergunta 5, “Liste alguns conteúdos que você aprendeu”, as questões mais 

listadas foram as estratégias de leitura (skimming, scanning context e language 

tools). 

Na Pergunta 6, com a afirmação “Após a conclusão deste primeiro módulo, ao ler um 

texto em língua inglesa, você necessita recorrer com que frequência ao dicionário? 

Não necessita; Necessita pouco; Necessita muito e; Não consegue traduzir o texto 
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sem utilizar o dicionário”. 87% disseram que necessita pouco, 10% disse que 

necessita muito e 3% disseram que mesmo fazendo o curso e mesmo sabendo 

como utilizar as técnicas de leitura para minimizar o uso do dicionário, ainda não 

conseguem interpretar/traduzir um texto sem recorrer com frequência ao dicionário. 

Interessante ressaltar aqui é a maneira com a relação para com o uso do dicionário 

mudou após o curso. 

Na Pergunta 7, “Após a conclusão deste primeiro módulo, você consegue identificar 

com facilidade conectivos e palavras determinantes para o entendimento do texto?” 

Os conteúdos mais lembrados foram tempos verbais, word order e técnicas de 

leitura, dando ênfase (pois acharam de fácil entendimento) aos conectivos de 

adição, explicação e contraste e o detalhamento das técnicas de leitura. 

Na última Pergunta, número 8, “Este curso te motivou de alguma forma a dar 

continuidade aos seus estudos?” a resposta foi 100% positiva em todas as turmas 

em que o Manual Didático foi aplicado. Quem tinha condições financeiras 

imediatamente procurou um curso de inglês e quem não tinha começou a fazer 

cursos gratuitos online. Por esta razão, criamos um novo curso que será ofertado à 

comunidade escolar bem como à comunidade mateense no segundo semestre de 

2016. 

Este curso será ofertado a partir de setembro de 2016.2 no Instituto Federal do 

Espírito Santo Campus São Mateus e já encontra-se devidamente registrado por 

vias legais no Programa de Apoio à Extensão (PAEX) dentro da Diretoria de 

Pesquisa e Extensão do Ifes Campus São Mateus e na Pro-Reitoria de Extensão do 

Ifes . 

Estão previstos serem ofertados cursos de inglês e francês a partir de setembro de 

2016.2, através do projeto estratégico Ifes Cidadania49, dentro do Programa de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e o Desenvolvimento Local. 

Considerando os dados qualitativos, na aplicação do questionário II, os estudantes 

em sua totalidade disseram que o estudo da língua inglesa utilizando o Manual 

                                                           
49

 Projeto Estratégico Ifes Cidadania encontra-se em processo de implantação, desde o ano de 2014, ancorado 
em oito eixos de ação: programas; projetos; cursos; eventos; parcerias em rede; voluntariado; produtos e 
pesquisa aplicada. 
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Didático os “inspirou a aprender a língua inglesa de diversas maneiras, olhando a 

perspectiva do ‘copo meio-cheio’ ao invés do ‘copo meio-vazio’50. 

Já em relação aos dados quantitativos, relativos à aplicação das avaliações ao final 

de cada 15 h/a na aplicação do Manual Didático temos os seguintes resultados 

alcançados, comparando a primeira avaliação com a segunda avaliação, de acordo 

com os Gráficos 1, 2 e 3 abaixo:  

Turmas Técnicas Integradas em Mecânica e Eletrotécnica nos anos de 2013, 2014 e 
2015 
 
 

GRÁFICO 1 – Curso Técnico Integrado em Mecânica e Curso Técnico Integrado em Eletrotécnica  
2013 - 67 alunos 

  

 
Fonte: Registro Acadêmico Ifes Campus São Mateus. Nota: Gráfico elaborado pela autora. 

 
 

GRÁFICO 2 - Curso Técnico Integrado em Mecânica e Curso Técnico Integrado em Eletrotécnica  
2014 - 51 alunos 

  

                                                           
50

 Expressão brasileira para referir-se a uma situação de acordo com o ponto de vista de uma pessoa (visão 
mais positiva ou visão mais negativa de uma situação). 
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Fonte: Registro Acadêmico Ifes Campus São Mateus. Nota: Gráfico elaborado pela autora. 

GRÁFICO  3 - Curso Técnico Integrado em Mecânica e Curso Técnico Integrado em Eletrotécnica  
2015.1 – 23 alunos 

 
 

 
Fonte: Registro Acadêmico Ifes Campus São Mateus. Nota: Gráfico elaborado pela autora. 

 

Como podemos analisar os gráficos, considerando que utilizamos como critério de 

avaliação o alcance de 50% da pontuação pretendida, constatamos que entre a 

Avaliação 1 e a Avaliação 2 houve uma acentuada apropriação do conhecimento e 

aprendizagem do aluno. 

Considerando também que o objetivo não foi medir o conhecimento prévio do aluno, 

mas o conhecimento e habilidades adquiridas durante e ao final do processo de 

aplicação do Manual Didático a análise abaixo refere-se à mensuração dos novos 

conhecimentos adquiridos já a partir da aplicação das estratégias de leitura 

aplicadas  nas atividades do Manual Didático,  como podemos ver na Tabela 6:  

TABELA 6 – AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS 

INTEGRADOS EM ELETROTÉCNICA E MECÂNICA 

Ano Quantidade de 

Alunos 

Avaliação 1 
(nota => média 

de 50% 

Avaliação 2 

(nota => média 
de 50% 

Elevação da 
aprendizagem 

2013 67 76,19% 93,65% 17,46% 

2014 51 78,57% 99,7% 21,43% 

2015 23 82,35% 96,07% 13,72% 

TOTAL 141    
Fonte: Registro Acadêmico Ifes Campus São Mateus. Nota: Gráfico elaborado pela autora. 
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Vemos aqui abaixo, nos Gráficos 4, 5 e 6 o resultado: 

Turmas Técnicas Concomitantes em Mecânica e Eletrotécnica de 2014 e 2015 
GRÁFICO 4 – Curso Técnico Concomitante em Eletrotécnica - 2014 32 alunos 

  

Fonte: Registro Acadêmico Ifes Campus São Mateus. Nota: Gráfico elaborado pela autora. 

GRÁFICO 5- Curso Técnico Concomitante em Eletrotécnica  e Curso Técnico Concomitante em 
Mecânica  2015.1 - 39 alunos 

  

 

Fonte: Registro Acadêmico Ifes Campus São Mateus. Nota: Gráfico elaborado pela autora. 

GRÁFICO 6  - Curso Técnico Concomitante em Eletrotécnica  e Curso Técnico Concomitante em 
Mecânica  2015.2 - 37  alunos. 

  

Fonte: Registro Acadêmico Ifes Campus São Mateus. Nota: Gráfico elaborado pela autora. 
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Podemos observar então que para as turmas dos cursos concomitantes, onde 

trabalhamos especificamente com jovens e adultos, visualizamos diferentes tipos de 

aprendizagem baseados nos pressupostos de Vygotsky (1999), Canário (1999), Di 

Pierro et all (2001) e Fávero et all (1999). Observamos que a aprendizagem formal 

pode acontecer dentro e fora da sala de aula também. O relatório da UNESCO 

(2012) afirma que as linhas entre a aprendizagem formal, informal e não-formal 

estão se tornando invisíveis. O uso das tecnologias, como nos diz Santarosa (1995), 

Lévy (1999, 2002, 2013, 2014) e outros autores, está criando mais espaço para a 

aprendizagem informal e a aprendizagem não-formal, desafiando assim a 

aprendizagem formal. 

O fato de estudarem à noite e a maioria trabalhar, constitui fator de desmotivação 

para estudar inglês. A aprendizagem da língua inglesa tornou-se mais significativa, 

pois fatores de incentivo foram apresentados e as habilidades e competências 

necessárias foram trabalhadas.  Vemos aqui então corroboradas as teorias e 

práticas de autores como Perrenoud (1999, 2013), Marope, Chakroun e Homes 

(2015) e UNESCO (2001, 2012, 2015). Diversos fatores de incentivo foram usados, 

como, por exemplo, os alunos terem a oportunidade de participar do processo 

seletivo para o intercâmbio com Cingapura.  

Como podemos analisar os gráficos, considerando que utilizamos como critério de 

avaliação o alcance de 50% da pontuação pretendida, constatamos que entre a 

Avaliação 1 e a Avaliação 2 também houve nas turmas técnicas concomitantes uma 

acentuada apropriação do conhecimento e aprendizagem do aluno, como podemos 

ver na Tabela 7 abaixo: 

TABELA 7 – AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS 
CONCOMITANTES EM ELETROTÉCNICA E MECÂNICA 

Ano/Semestre Quantidade de 

Alunos 

Avaliação 1 
(nota => média 

de 50% 

Avaliação 2 

(nota => média 
de 50% 

Elevação da 
aprendizagem 

2014 32 76,% 92% 16% 

2015.1 39 72,97% 91,89% 18,92% 

2015.2 37 69,44% 91,66% 22,22% 

TOTAL 108    
Fonte: Registro Acadêmico Ifes Campus São Mateus. Nota: Gráfico elaborado pela autora. 
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Utilização do DUOLINGO nas turmas 2015.2 do Curso Técnico Concomitante em 

Mecânica e do Curso Técnico Concomitante em Eletrotécnica 

Considerando que todas as atividades planejadas e executadas no Manual Didático 

foram idealizadas para também serem utilizadas na plataforma Moodle51, fazemos 

abaixo algumas análises da aplicabilidade desta em relação ao aplicativo 

DUOLINGO. 

O Manual Didático além de ministrado em sala de aula, foi idealizado e executado na 

plataforma Moodle. Estas atividades foram aplicadas em 2014.2 e 2015.1, mas os 

alunos simplesmente se recusavam a fazer alegando que a plataforma não oferecia 

interatividade suficiente e que era de difícil acesso “muito difícil de usar, só consigo 

usar em casa, no meu computador, e olhe lá quando a conexão não cai” (92% dos 

entrevistados com a mesma opinião). 

Já em relação ao aplicativo DUOLINGO, que passou a ser usado com as turmas de 

2015.2, o resultado foi surpreendente. Devido à grande facilidade de uso e acesso 

(no smartphone a qualquer momento: 5 minutos ao dia, 10 minutos ao dia, 30 

minutos ao dia, o usuário escolhe) a aceitação foi total. 100% dos alunos o tem 

usado e o progresso nota-se semanalmante, com relatório enviado à professora 

através dos grupos criados no aplicatico com o objetivo de acompanhamento dos 

alunos. 

Nota-se que o trabalho com o DUOLINGO produziu um excelente resultado, pois 

este trouxe atividades significativas para o aluno, ajudando-o de forma imediata. O 

fato de poderem acessar o DUOLINGO a qualquer momento pelo smartphone foi 

essencial para a aceitabilidade da ferramenta. 

Apesar dos obstáculos e poucas pesquisas na área, a m-Learning é vista pela 

UNESCO (2012) como a chave para a aprendizagem futura. A UNESCO (2012) 

também nos diz que os sistemas educativos formais tendem a privilegiar o acesso 

ao conhecimento, em detrimento a outras formas de aprendizagem, mas é de suma 

importância que concebamos a educação como um todo para que num futuro 

                                                           
51

 Ambiente de ensino e aprendizagem via internet. O projeto de atividades desenvolvidas para a plataforma 
Moodle estão registradas nos Apêndices E e F, juntamente com o Dicionário Técnico Online. A proposta era a 
criação do aplicativo como também a criação das atividades do Manual Didático na plataforma Moodle. 
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próximo esta inspire e oriente as reformas educativas, tanto a nível da elaboração de 

programas, como da definição de novas políticas pedagógicas. 

A seguir temos o print dos alunos da turma do terceiro módulo do curso técnico 

concomitante em Mecânica do relatório semanal: semana de 7 a 12 de dezembro de 

2015, como na Figura 15. 

Figura 15 – Progressão dos alunos do Curso Técnico Concomitante em Mecânica, turma 3MN de 
acordo com o DUOLINGO – 11 alunos 

 

 

 Fonte: https://schools.duolingo.com/classroom 

Considerando que na semana de 7 a 12 dezembro de 2015, os alunos estavam 

ainda a praticar o DUOLINGO e que esta correspondia à metade do semestre letivo 



251 

 

(término previsto para a última semana de março de 2016), abaixo, na Figura 16, 

temos o print do progresso dos alunos retirado do relatório do DUOLINGO na 

semana de 28 a 31/03/2016. 

Figura 16 – Progressão dos alunos do Curso Técnico Concomitante em Mecânica, turma 3MN de 
acordo com o DUOLINGO – 11 alunos (dados coletados dia 31/03/2016) 

 

  

     Fonte: https://schools.duolingo.com/classroom 

Analisando os resultados, vemos que o uso do DUOLINGO como auxiliar na 

aprendizagem da língua inglesa, 6 alunos ficaram com a média entre 60 e 100% de 
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atividades completas e 5 alunos ficaram entre 3% (aluno desistente da turma) e 31% 

(os outros 4 alunos). Podemos observar também que a média total da turma em 

completar as atividades ficou em 50%.  Dados que, comparados à aplicação do teste 

internacional pela N’Gee Ann Polytechnic de Cingapura, teve praticamente a mesma 

taxa de desempenho, de acordo com a Tabela 9 acima. 

Considerando que o curso de inglês instrumental tem uma carga horária de 30h/a e 

destina-se para alunos com pouco ou nenhum conhecimento da língua inglesa e, 

considerando também que a conclusão do DUOLINGO equivale, de acordo com o 

Quadro Comum Europeu a um nível intermediário entre B1 e B2, vemos que os 

resultados alcançados reforçam a importância de aliar as TIC à aprendizagem em 

sala de aula. 

Em relação ao Programa de Transferência de Tecnologia e Treinamento em Inglês 

durante os anos de 2013, 2014 e 2015, os resultados alcançados também reforçam 

a evolução dos alunos na aprendizagem. Também nas turmas deste projeto, o 

incentivo ao uso das TIC tanto dentro quanto fora da sala de aula foi uma das 

ênfases principais. Como apontado nos Gráficos 7, 8 e 9, vemos que os alunos 

progrediram consideravelmente da primeira para a segunda avaliação. 

Programa de Transferência de Tecnologia e Treinamento em Inglês: Informação e 
Imersão nas Culturas e Práticas de Trabalho – Intercâmbio para Trainees em 
Cingapura de 2013 a 2015 
 
Gráfico 7 - Transferência de Tecnologia e Treinamento em Inglês: Informação e Imersão nas Culturas 

e Práticas de Trabalho -  Intercâmbio para Trainees 2013 - 13 alunos 

  

 

Fonte: Diário de registro da turma do Projeto. Nota: Elaborado pela autora. 
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Gráfico 8 - Transferência de Tecnologia e Treinamento em Inglês: Informação e Imersão nas Culturas 
e Práticas de Trabalho – Intercâmbio para Trainees 2014 - 22 alunos 

 

 

 

 
Fonte: Diário de registro da turma do Projeto. Nota: Elaborado pela autora. 
 
 

Gráfico 9 - Transferência de Tecnologia e Treinamento em Inglês: Informação e Imersão nas Culturas 
e Práticas de Trabalho – Intercâmbio para Trainees 2015 - 19 alunos 

  

Fonte: Diário de registro da turma do Projeto. Nota: Elaborado pela autora. 

 

Como podemos analisar os gráficos, considerando que utilizamos como critério de 

pontuação o alcance de 50% do conteúdo ensinado/compartilhado na Avaliação 1 e 

mais 50% na Avaliação 2, constatamos que entre a Avaliação 1 e a Avaliação 2 no 

projeto de Transferência de Tecnologia e Treinamento em Inglês: Informação e 

Imersão nas Culturas e Práticas de Trabalho – Intercâmbio para Trainees Técnicos 

em Cingapura uma acentuada apropriação do conhecimento e aprendizagem do 

aluno. Este registro aconteceu em 2013, 2014 e 2015, com notáveis diferenças entre 

um ano ou outro, ocasionados por fatores alheios à análise.  

Podemos ver na Tabela 8 o resumo de 2013 a 2015 e a elevação da aprendizagem 

dos alunos. 
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TABELA 8 – AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO PROJETO TRANSFERÊNCIA 
DE TECNOLOGIA E TREINAMENTO EM INGLES: INFORMAÇÃO E IMERSÃO NAS CULTURAS E 

PRÁTICAS DE TRABALHO – INTERCÂMBIO PARA TRAINEES TÉCNICOS EM CINGAPURA 

Ano Quantidade de 

Alunos 

Avaliação 1 
(nota => média 

de 50% 

Avaliação 2 

(nota => média 
de 50% 

Elevação da 
aprendizagem 

2013 34 75,% 83,33% 8,33% 

2014 28 77,27% 90,90% 13,63% 

2015 22 89,47% 100% 10,53% 

TOTAL 84    
Fonte: Diário de registro da turma do Projeto. Nota: Elaborado pela autora. 

 

TABELA 9: PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA DE 2013 A 2015, PELA N’GEE 
ANN POLYTECHNIC DE CINGAPURA 

Ano Quantidade  
Alunos que 

participaram do 
Projeto 

Quantidade  
Alunos que 

passaram na 
prova de 

proficiência 

 Quantidade  
Alunos que 

foram 
selecionados na 

etapa final 

0% 

 
2013 

 
34 

 
14 

 
9 

 
41,18 

2014 
2015 

28 
22 
 

17 
14 
 

8 
2 

60,71 
63,64 

TOTAL 84 45 19 53,57 

Fonte: Diário de registro da turma do Projeto. Nota: Elaborado pela autora. 

O que é mais interessante destacar é que nossos alunos, de medo e despreparo 

total para a aprendizagem da língua inglesa partiram para uma situação de busca e 

vontade de aprender. Quem tinha muitas dificuldades de aprendizagem pontuou 100 

pontos a mais a partir do nível que se encontrava ao iniciar o curso, de acordo com o 

Quadro Comum Europeu de Referência de Línguas (Anexo I). 

Constatamos então, de acordo com a Tabela 9 acima, que 53,57% dos alunos que 

participaram da prova de proficiência em língua inglesa da N’Gee Ann Polytechnic 

de Cingapura passaram. Isto nos mostra mais uma vez a apropriação funcional da 

língua para um real uso para trabalho e estudo. 

Segundo Moraes (2005) ideias, experiências e perspectivas culturais que 

descobrimos em textos nos ajudam a moldar as nossas visões do mundo, pois nos 
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auxiliam a agirmos como cidadãos do mundo. Corroborados pela visão da UNESCO 

(1999, 2004, 2012, 2013, 2015) e o PNUD (2015) considerando os ODM e os ODS, 

a educação global, em geral, aumenta a autoconfiança, transmite uma sensação de 

estar bem informado e faz com que o aluno seja capaz de entender e participar de 

discussões sobre questões locais elevando seu nível de participação a nível 

comunitário e social.  

Teste de Proficiência TOEIC Bridge aplicado dia 17/12/2015 

Outro resultado apontado nesta pesquisa se refere ao teste de proficiência TOEIC 

Bridge, aplicado no dia 17 de dezembro de 2015, no campus São Mateus do Ifes foi 

realizada a aplicação de um teste internacional para mensurar o grau de 

conhecimento adquirido. Este teste internacional foi aplicado junto aos alunos do 

Instituto Federal do Espírito Santo Campus São Mateus, concludentes dos cursos 

técnicos integrados em Eletrotécnica e Mecânica e para todos os alunos 

concludentes dos cursos técnicos concomitantes em Eletrotécnica e Mecânica. 

Em um universo de 73 alunos concludentes do curso, 56 alunos fizeram o TOEIC 

Bridge52, ou seja, 76,71% dos alunos concludentes, comprovando assim que a 

aplicação do Manual Didático utilizando o filtro afetivo (KRASHEN, 1988), eleva a 

aprendizagem do aluno e o ajuda a se preparar para os desafios no mundo do 

trabalho (UNESCO, 2012). 

O resultado do TOEIC chegou para os alunos em 17/02/2016. O valor do teste foi de 

180 pontos (sendo que o ponto de corte foi de 89 pontos). Tivemos ótimos 

resultados: 44 alunos obtiveram nota entre 90 e 180 pontos (79%) e, dentre os14 

alunos que obtiveram notas inferiores a 89, estes ficaram entre 72 pontos (três 

alunos marcaram o gabarito errado) e 88 pontos. Na Fotografia 8, temos o dia da 

aplicação do TOEIC Bridge.  

 

                                                           
52

 TOEIC® Bridge é o teste que mede a competência e avalia o progresso de alunos mais jovens, adultos 
iniciantes ou intermediários que ainda não se sintam preparados para fazer o Teste TOEIC®. É reconhecido 
internacionalmente como padrão para medir a proficiência em língua inglesa, correspondendo entre B1 e B2 
do Quadro Comum Europeu (básico a intermediário). Envolve atividades de Reading Comprehension e 
Listening. 



256 

 

Fotografia 8 - Dia de aplicação do TOEIC no Campus São Mateus do  
Ifes em 17 de dezembro de 2015 

 

               Fonte: Campus São Mateus do Ifes. 

Observamos e constatamos na aplicação deste trabalho que diferentes tipos de 

aprendizagem são contempladas, de acordo com os estudos de Piaget (1973) e 

Vygotsky (1999), pois a intencionalidade da aprendizagem (formal e não-formal) é 

impulsionada por diversos fatores mas principalmente pelo interesse e iniciativa dos 

alunos e quando encontram um ambiente estimulador de novas aprendizagens.  A 

aprendizagem deixou de ser um bem a ser conquistado para um bem conquistado 

pelo aluno, ele é o protagonista de sua própria história. O uso da tecnologia acelerou 

e muito a aprendizagem, pois segundo relatório da UNESCO em 2012, as linhas 

entre a aprendizagem formal, a não-formal e a informal estão se tornando invisíveis, 

pois aprendo e ensino ao mesmo tempo. Para Freire (2007) gerar novos 

conhecimentos, criar literatura e atuar em realidades sociais são componentes 

importantes do letramento crítico, pois a experiência mais pessoal e significativa no 

processo de capacitação pessoal só pode ser vivida por aqueles que desenvolveram 

a consciência crítica (FREIRE, 1963, 1967, 1983, 1996). 

Sendo a pesquisa-ação um processo contínuo ao longo das fases dos ciclos de 

investigação deve ser avaliado e analisado através de dados qualitativos e 

quantitativos apresentados na pesquisa. Estes devem ser organizados a partir das 

informações coletadas, com revisão sistemática e participativa dos aprendizes 

(THIOLLENT, 1985, 1997; QUIVY, 1998), buscando descobrir novos caminhos de 

aprendizagem e de busca de novas tecnologias para serem compartilhadas entre 

professor-facilitador e aprendizes. Aliado a isto, o desenvolvimento da consciência 
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crítica é, sem dúvida, a experiência mais pessoal e significativa no processo de 

capacitação pessoal, pois disponibilizaríamos ao aprendiz a oportunidade de não só 

viver no presente, mas dar sentido à sua história, o aprendiz e não é só capaz de ler 

palavras, mas de interpretá-las, portanto, uma consciência crítica é essencial e 

básica para todo o aprendizado humano (FREIRE, 2007).  

Loureiro (2010, p. 37) enfatiza que: 

Uma organização que aprende tem como principais características: o 
desenvolvimento contínuo de aprendizagens individuais e coletivas 
colaborativas que permitam a resolução de problemas; aprendizagens que 
podem resultar das experiências positivas e negativas da organização 
(portanto os erros serão vistos como fontes/oportunidades de 
aprendizagem), da implementação de novas formas de fazer e de pensar 
(tatear, experimentação, reflexão), da transferência da experiência de outros 
contextos; a aquisição e eficiente difusão de conhecimento junto de todos 
os membros da organização, de forma a ser integrado no coletivo e poder 
ser por ele usado; o diálogo e a discussão produtiva como formas de 
aprendizagem em equipe; e a partilha e a explicitação dos saberes 
implícitos. 

Portanto, a participação na construção da capacitação pessoal emancipa o 

educando, elevando-o a um patamar de saber um passo a mais que o inicia na 

difusão do conhecimento e o integra no coletivo onde uma hora aprendemos, uma 

hora ensinamos, seja em processos formais ou não-formais. Com base nos estudos 

de Vygotsky (1999), a aprendizagem individual se origina na interação social que por 

sua vez dá origem ao diálogo e este é a base para o desenvolvimento do 

pensamento e da linguagem. Ou seja, oportunizar o aprendiz a aprender para a vida, 

para o mundo do trabalho e dos estudos, para a resolução dos problemas cotidianos 

(MORIN, 2007; MANFREDI, 1998; LOUREIRO, 2010; LIMA 2012; HADDAD e DI 

PIERRO, 1994; GUIDELLI, 1996; FREIRE, 1979; PCN, 2000). 

Neste contexto, o que dá o poder aos alunos ou os torna empoderados é a 

linguagem, ou mais especificamente, é a comunicação em inglês (FRISBY, 1966; 

HARMER, 1991; HYMES, 1972; HOWAT, 1994; LEFFA, 1988; LYONS, 1981; 

NUNAN, 1988) e a tecnologia móvel facilita o poder comunicativo do usuário (LÉVY, 

1999, 2002, 2014; LENHART et all, 2005). Os alunos ficaram mais conscientes da 

utilidade de inglês como uma ferramenta ou habilidade para trabalho e estudo que 

lhes permitem ter ascensão social e profissionalmente. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No desenvolvimento desta investigação por meio da pesquisa-ação, procuramos 

descobrir quais as potencialidades que emergiram na interação do aluno com seus 

colegas e com o professor por meio do ambiente informático e através da aplicação 

do Manual Didático e assim saber e tentar comprovar se isso melhoraria as cinco 

habilidades linguísticas relativas à aprendizagem da língua inglesa baseada na 

abordagem instrumental. 

Um aluno com motivação instrumental fica mais propenso a alcançar outros 

objetivos, como por exemplo, ganho econômico ou ganho pessoal. Cabe ao 

professor facilitador, orientar o educando na aprendizagem de uma língua 

estrangeira. E, a aprendizagem de uma língua estrangeira não é um processo 

totalmente autônomo; precisa de meios auxiliares para acontecer com eficácia. Em 

se tratando de inglês instrumental, sabemos que ele pode ser a chave que abrirá 

uma porta a mais na vida profissional do aluno, pois nesta aldeia global que vivemos 

podemos morar em uma pequena cidade do interior e trabalhar para uma grande 

multinacional em outro país num sistema de home office, o que ditará se isto 

acontecerá ou não é a nossa competência. E, a competência linguística é crucial 

neste momento. 

Nosso propósito foi permitir aos nossos educandos a oportunidade de construir o 

próprio conhecimento através do conhecimento de mundo que estes tinham e que 

estavam dispostos a aprender. Com esta visão do processo, percebemos a 

integração holística das competências linguísticas tradicionalmente separadas e 

sequenciadas como ouvir (listening), falar (speaking), ler (reading), e escrever 

(writing). Estas, integradas à tecnologia, podem ser interrelacionadas, pois os 

aprendizes devem ser capazes de usar dispositivos interessantes e criativos que os 

auxiliem no processo de aprendizagem de um segundo idioma. O ensino de uma 

segunda língua, portanto deve mostrar ao aluno muito mais do que o correto 

ordenamento das palavras em uma sentença e sua relação mútua de acordo com 

sua sintaxe no Escrever (writing) e no Falar (speaking). Como enfatizamos, aprender  

um novo idioma envolve compreensão oral, compreensão escrita, compreensão de 
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leitura e compreensão auditiva além de  reprodução/reconhecimento de sons e, 

acima de tudo, uma vontade enorme de se fazer entender e de se entender pelos 

outros. Para aprender um segundo idioma precisamos também compreender e 

respeitar alguns aspectos da outra cultura, pois a comunicação é ferramenta 

imprescindível no mundo moderno não só para “se falar inglês”, mas para “se viver 

nesta era da globalização. Sendo assim, o ensino de um idioma estrangeiro deve 

objetivar a comunicação real, pois, dessa forma, os diferentes elementos que a 

compõem estarão presentes, dando amplitude e sentido a essa aprendizagem. Por 

isto, devemos constantemente desafiar nossos alunos de modo a estimular sua 

curiosidade natural, oferecendo uma variedade de atividades que os encorajem a 

aprender, crescer e amadurecer.  

Para responder às questões levantadas nesta investigação, primeiramente, 

apresentamos o público-alvo, jovens e adultos, apresentando uma análise a nível 

mundial e nacional sobre este público e as políticas governamentais atuais a nível 

mundial e brasileira e abordamos a TVET. Como o trabalho apresentado teve a 

peculiaridade de empoderar o aprendiz, delineamos a pesquisa apoiados pela 

abordagem freireana de tornarmo-nos cidadãos conscientes, pois ninguém nasce 

pronto para a vida, é à medida que vivemos e compartilhamos nossos 

conhecimentos e práticas que vamos aprendendo e construindo nossa identidade. 

Em seguida, apresentamos a importância do ensino-aprendizagem da língua inglesa 

como língua estrangeira através da abordagem instrumental mostrando: o contexto 

do inglês instrumental global e local; o ensino de inglês instrumental no Brasil; as 

teorias que dão embasamento teórico à metodologia de ensino do inglês 

instrumental e por fim a importância do professor como facilitador da aprendizagem, 

ensinando a seu aluno não apenas a traduzir, mas a interpretar. 

Para comprovar a eficácia da abordagem instrumental, apresentamos projetos de 

extensão envolvendo produto e cursos especialmente desenvolvidos para a 

comprovação da temática delineada na pesquisa. Através da aplicação do Manual 

Didático, desenvolvido especialmente para turmas de jovens e adultos com 

necessidades específicas em relação à aprendizagem da língua inglesa para 

trabalho e estudo, pudemos observar e analisar a curva de aprendizagem dos 
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alunos, classificados de jovens e adultos, que participaram do curso/aula de inglês 

instrumental, claramente explicitados no capítulo de Resultados e Discussão. 

Concomitantemente ao uso do Manual Didático, utilizamos também recursos 

multimídia como estratégia pedagógica para apreensão de vocabulário específico e 

aspectos culturais relativos à língua inglesa. Observamos que o resultado da 

aprendizagem variou de acordo com o grau de interesse na área de atuação 

profissional e do filtro afetivo usado por cada aluno. Através destas 30 horas iniciais 

do curso de inglês instrumental aplicado, os alunos, não importando o grau de 

conhecimento inicial em que se encontravam, passaram de um conhecimento 

TOEFL que variava de 20 a 300 pontos para respectivamente 200 a 400 pontos. 

Estes resultados obtidos foram analisados de acordo com o Quadro 9 abaixo e a 

Tabela no Anexo I com as competências e habilidades que o aluno deve apresentar 

para obter a devida pontuação na certificação internacional:  

Quadro 9 – Nivelamento de proficiência 

PONTUAÇÃO TOEFL Níveis dos Alunos Conselho Europeu / ALTE 

200 BÁSICO 1 / BÁSICO 2 A1 

300 BÁSICO 3 / BÁSICO 4 A2 / B1 

400 INTERMEDIÁRIO 1 / 
INTERMEDIÁRIO 2 

B1 

500 INTERMEDIÁRIO 3 / 
INTERMEDIÁRIO 4 

B2 

600 AVANÇADO A B2, C1 

--- AVANÇADO B C1, C2 
Nota: Elaborado pela autora. 

Surgido por recomendação do Conselho Europeu, esta é uma ferramenta para medir 

os conhecimentos de um idioma da maneira mais objetiva possível, de forma que os 

diferentes credenciamentos lingüísticos sejam similares. Para isso se estabelecem 

três níveis que se dividem, por sua vez, em subníveis para se chegar uma escala 

mais precisa com um total de seis níveis: 

 A1 Usuário básico; 

 A2 Usuário básico; 

 B1 Usuário independente;  
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 B2 Usuário independente; 

 C1 Usuário competente; 

 C2 Usuário competente.  

Cada nível corresponde a um perfil lingüístico que detalha cada uma das 

capacidades comunicativas: oral, escrita e de compreensão textual. 

De acordo com o MARCO COMUM EUROPEU (2015): 

O primeiro nível (A), de usuário básico, engloba aqueles que são capazes de 
comunicarem-se através de frases simples, mas que ainda não têm independência 
suficiente para articular um discurso. Utilizam enunciados simples e compreendem 
expressões, desde que se trate de um tema que lhes resulte familiar e não se 
entre em detalhes técnicos. Os usuários cujo nível corresponde ao segundo 
estágio (B) manejam o idioma com o grau de fluidez e independência necessário 
sem tornar um esforço a comunicação com um interlocutor nativo. São capazes de 
compreender qualquer texto escrito, ainda que trate de aspectos técnicos, e dar 
sua opinião sobre temas de atualidade. O nível C, terceiro e último, compreende 
todos aqueles cujo domínio do idioma permite-lhes expressar-se de forma precisa 
enfatizando o significado dos conceitos. São capazes de compreender o que 
escutam ou lêem sem esforço. Ademais, tratam com fluência temas complexos 
sem que se note que estão procurando a palavra adequada.  

Devemos constantemente desafiar nossos alunos de modo a estimular sua 

curiosidade natural, oferecendo uma variedade de atividades que os encorajem a 

aprender, crescer e amadurecer.  Podemos através desta análise enfatizar que o 

ensino da língua inglesa, utilizando-se da abordagem instrumental, deve objetivar a 

comunicação real e prática, pois, dessa forma, os diferentes elementos que a 

compõem estarão presentes, dando amplitude e sentido a essa aprendizagem. 

Vemos que o tempo em sala de aula é sempre limitado e insuficiente para uma 

aprendizagem eficaz. Para a expansão do vocabulário são necessárias, além das 

atividades em sala de aula, dedicação individual e utilização de estratégias de 

aprendizagem eficientes. 

Para isto, o uso das TIC, como trabalhado nos projetos desenvolvidos: 

“Transferência de Tecnologia e Treinamento em Inglês: Informação e Imersão nas 

Culturas e Práticas de Trabalho – Intercâmbio para Trainees Técnicos em 

Cingapura”; “Dicionário Técnico Online Integrando o Projeto SamaBaja à Língua 

Inglesa” e “Mídia Social: para o Bem ou para o Mal – Ensino para a Vida” é de 

essencial importância para o sucesso da aprendizagem significativa, respondendo 

assim aos objetivos propostos no capítulo da Introdução, comprovando a eficácia de 
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uma abordagem do ensino instrumental da língua inglesa no processo de ensino e 

aprendizagem proposto por Paulo Freire, utilizando material didático elaborado para 

este propósito aliado às TIC. 

A prática significativa pretendida quando falamos de uma abordagem instrumental 

da língua inglesa para jovens e adultos fica clara nos projetos demonstrados no 

capítulo de Resultados e Discussão e na aplicação e uso do Manual Didático, criado 

com fins específicos de aprendizagem da língua inglesa voltada para o mundo do 

trabalho. 

Cabe a nós professores informarmos aos alunos sobre as inúmeras possibilidades 

de estratégias individuais de aprendizagem de vocabulário, sem, no entanto, impor-

lhes nossas estratégias prediletas, pois as pessoas são diferentes e, 

consequentemente, os estilos de aprendizagem são também diferentes (PAIVA, 

2001). 

Aprender vai muito mais além que decorar palavras, cantar músicas, repetir refrões e 

jargões, usar aplicativos, participar de grupos de mídias sociais, pois a ação de cada 

um dos atores envolvidos no processo contribui para a criação de um ambiente de 

aprendizagem flexível e democrático, cabendo a nós professores gerarmos 

oportunidades para a solução de problemas em situações reais de aprendizagem e 

uma real apropriação funcional da língua. Este processo de aprendizagem é ao 

mesmo tempo individual e coletivo e se dá através da interação entre os 

participantes e com o material preparado para este fim, pois “O conhecimento das 

informações ou dos dados isolados é insuficiente. É preciso situar as informações e 

os dados em seu contexto para que adquiram sentido” (MORIN, 1999, p.36). 

Podemos dizer então que ensinar uma língua estrangeira vai além da língua pela 

língua. É necessário que esta faça sentido para o aprendiz e possa ser vivenciada 

em seu cotidiano. É lendo, é falando, é escrevendo, é ouvindo, é interagindo pelo 

computador, através das mídias sociais ou aplicativos. É participando ativamente da 

sociedade, construindo a cidadania como um alicerce para o conhecimento e o 

compartilhamento que conduziremos nossos alunos à verdadeira educação, aquela 

que fica gravada e agimos por ela, nela e através dela, quando não mais lembramos 

das regras aprendidas em sala de aula. 
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Ao explorar a internet para superar barreiras anteriormente criadas pela distância, a 

tecnologia possibilitou às pessoas comunicação síncrona e assíncrona e a 

participação de equipes de trabalho em projetos de tempo limitado. Como 

trabalhadores temos a oportunidade de trabalhar home office, podemos cooperar 

com meus colegas de trabalho, que podem estar em um escritório a apenas alguns 

quiilômetros ou a milhares de quilômetros. 

Em resposta ao ensino da língua inglesa de uma maneira mais eficaz, podemos 

justificar o porquê ao observar que o surgimento da globalização afetou os mercados 

de trabalho e a demanda por qualificações de maneiras diferentes, afetando a 

educação e fazendo-a repensar seu papel no mundo do trabalho. A demanda por 

novas e melhores qualificações é um pedido das novas gerações que vivem a 

globalização da economia e a consequente reorganização do ambiente de trabalho.  

Para isto, requer-se uma força de trabalho mais adaptável e só a educação pode 

proporcionar esta adaptabilidade ao novo mundo do trabalho. Com isto, a 

globalização pressiona a TVET a fornecer a qualificação necessária aos 

trabalhadores e aprendentes envolvidos em atividade globalizadas, assim como 

adaptar as habilidades existentes a necessidades que mudam rapidamente, num 

descompasso de tempo e de espaço de minuto a minuto. O que me é conveniente 

hoje, possivelmente não me será mais conveniente daqui a um mês. 

Esta é a consequência da globalização, mudanças focadas na necessidade real do 

mundo do trabalho, programas e cursos estruturados em módulos e baseados em 

competências e habilidades, assim como em habilidades cognitivas e transferíveis, 

que devem ajudar as pessoas a se adaptar a condições imprevisíveis neste mundo 

globalizado. É necessário uma melhor identificação e antecipação das necessidades 

de habilidades exigidas pelo mundo do trabalho e, melhorar a capacidade de 

resposta dos sistemas de TVET às demandas do mundo do trabalho requer uma 

quebra de paradigmas e um maior entendimento das habilidades necessárias para 

apoiar o desenvolvimento econômico desejado, pois, sem o desenvolvimento de tais 

habilidade necessárias e próprias a curto, médio e longo prazo, estamos fadados a 

continuar sendo parte de um sistema educacional que é um mero repetidor de 

conhecimento (MAROPE, CHAKROUN e HOLMES, 2015). Devemos levar em 

consideração que o conceito de educação é muito mais amplo, educação é tudo que 
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fica e colocamos em prática quando tem significado quando a gente se esquece de 

tudo aquilo que a escola nos ensinou. 

Diante da crescente importância da Internet na educação, faz-se necessário 

estimular o contato dos professores com a sua linguagem particular de 

comunicação. Não apenas como consumidores, mas também como produtores de 

informações. Esta pesquisa constatou que, apesar de existir uma política pública 

federal e estadual para o uso das tecnologias de informação e comunicação na 

educação, os professores e os alunos ainda estão excluídos desse processo. A 

internet pode ser uma ferramenta importante no processo de ensino e de 

aprendizagem e o professor deve construir uma prática pedagógica reflexiva para 

desenvolver ações que atendam suas necessidades e realidades de trabalho. 

Uma mudança de paradigma não se restringe apenas em incorporar as tecnologias 

de informação e comunicação no processo educacional, deve propiciar reflexões e 

ações críticas sobre o trabalho do professor na sala de aula. Essa mudança, 

também exigirá que o professor esteja subsidiado com leituras e discussões em 

torno das tendências pedagógicas de ensino. Comprovamos então os Resultados 

Alcançados através das interações entre os internautas, que são mostradas nos 

prints dos diálogos trocados, no projeto “Transferência de Tecnologia e Treinamento 

em Inglês: Informação e Imersão nas Culturas e Práticas de Trabalho – Intercâmbio 

para Trainees Técnicos em Cingapura”, no “Dicionário Técnico Online Integrando o 

Projeto SamaBaja à Língua Inglesa” e na “Mídia Social: para o Bem ou para o Mal – 

Ensino para a Vida”. 

Ao incorporar a internet em todas as suas nuances, o professor deverá 

primeiramente dominar o conteúdo e possuir uma prática escolar democrática para 

viabilizar a construção de conhecimento. Esse saber, independente das tecnologias, 

servirá como um instrumento a mais para o professor criar novos espaços de 

atuação e interação, para aluno utilizar esses recursos na sala de aula, pois 

interação, autenticidade, contextualização e um ambiente que promova a autonomia 

faz toda a diferença no processo de aprendizagem de uma língua estrangeira. 

A interação, a partir desta constatação nos mostra a importância de trabalharmos 

com projetos colaborativos e propor ações que possibilitem tanto ao professor 
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quanto ao aluno a oportunidade de criar situações de aprendizagens significativas, 

como foi o caso da construção do aplicativo “Dicionário Técnico Online Integrando o 

Projeto SamaBaja à Língua Inglesa onde a partir da criação deste, todos os alunos 

envolvidos na criação conseguiram uma pontuação média de 74% no teste de 

proficiência TOEIC Bridge, aplicado dia 17/12/206. Consideramos também 

importante ressaltar que o dicionário online continua em uso e sendo utilizado pelos 

participantes do projeto samaBaja e diversas oficinas mecânicas. Como resultado 

para o final de 2016, estamos em processo de design do mesmo dicionário, só que 

agora voltado para a área de inglês para turismo local e para a área de 

Eletrotécnica. 

Uma formação reflexiva implica que o professor em sua própria prática pedagógica 

seja crítico em relação aos conteúdos disponibilizados e construa novos conteúdos 

ao longo de sua formação, pois cabe ao professor ser mais do que um simples 

mediador-monitor. Ele tem de ser aquele que fomenta sonhos e utopias, aquele que 

compartilha, colabora e comunica, aquele que media o saber e a cultura, aquele que 

não sabe toda a verdade, mas ensina seu aluno a buscá-la para tornar-se cidadão 

socialmente competente neste mundo tecnológico que vivemos. 

É um processo que demanda tempo e, principalmente envolvimento do professor 

nas discussões, sobre o uso dos recursos midiáticos na educação escolar. 

Estabelecer as funções do professor na escola é envolver toda a comunidade 

escolar para concretizar o desafio da mudança. Enquanto existirem seres humanos 

na história das sociedades, na história da educação, sempre estaremos a buscar 

respostas às nossas inquietações. Não existe uma história absoluta, verdadeira, 

inquestionável, assim como, não existem paradigmas certos ou errados para a 

educação, o que existe são pensamentos, ideias e teorias, e que, enquanto existir a 

ciência, surgirão dúvidas, caminho aberto em direção ao conhecimento. 

Por fim, verificamos que a aplicação da abordagem instrumental da língua inglesa 

baseada no processo de ensinado e aprendizagem proposto por Paulo Freire e 

intermediado pelo filtro afetivo proposto por Stephen Krashen (1988) traz mudanças 

significativas e positivas no contexto de ensino-aprendizagem da língua inglesa. 

Resultados estes decorrentes da aplicação dos projetos “Transferência de 

Tecnologia e Treinamento em Inglês: Informação e Imersão nas Culturas e Práticas 
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de Trabalho – Intercâmbio para Trainees Técnicos em Cingapura”, no “Dicionário 

Técnico Online Integrando o Projeto SamaBaja à Língua Inglesa” e na “Mídia Social: 

para o Bem ou para o Mal – Ensino para a Vida”, como também dos cursos 

ministrados envolvendo empoderamento de minorias, no caso, “Empoderamento de 

Mulheres e Formação de Jovens e Adultos” e do teste internacional TOEIC Bridge, 

comprovando a eficácia de uma abordagem do ensino instrumental da língua inglesa 

no processo de ensino e aprendizagem proposto por Paulo Freire, utilizando material 

didático elaborado para este propósito aliado às TIC. 

Vemos então que em relação à Pergunta 6 do questionário, ”Preciso aprender inglês 

para...” onde os alunos dos cursos técnicos integrados responderam a opção B 

(Passar em teste de proficiência), ou seja, 100% destes, esta foi respondida ao 

terem a oportunidade de submeterem-se ao TOEIC Bridge e passarem, 

ultrapassando a barreira do medo e da insegurança do desconhecido. Esta pergunta 

também foi respondida considerando que os alunos do Concomitante, em sua 

maioria, marcaram “aperfeiçoamento profissional”, e este ocorreu nos projetos 

“Transferência de Tecnologia e Treinamento em Inglês: Informação e Imersão nas 

Culturas e Práticas de Trabalho – Intercâmbio para Trainees Técnicos em 

Cingapura”, e “Dicionário Técnico Online Integrando o Projeto SamaBaja à Língua 

Inglesa”. Ao vivenciar estes, a preparação para o mundo do trabalho dentro de um 

contexto significativo foi alcançada. 

Considerando o exposto acima, afirmamos que a aplicação dos projetos e cursos: 

 Tornou os alunos cidadãos mais cooperativos e colaborativos ao conectá-los 

às TIC; 

 Libertou-os do “medo do inglês” ao mostrar-lhes que o importante é dar o 

primeiro passo e que é possível sim se submeter a um teste internacional 

(TOEIC Bridge) ou a um intercâmbio tecnológico (Cingapura) e obter êxito; 

 Aumentou a motivação dos alunos, o envolvimento e interesse em aprender, 

como também sua auto-estima, ao participar de cursos online e presenciais 

para o desenvolvimento do dicionário online; 
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 Aumentou a competência na língua inglesa, permitindo-lhes que 

aprendessem de forma mais autônoma, ao expô-los à aprendizagem 

significativa através do Manual Didático; 

 Diminuiu a diferença entre aprendizagem formal, não-formal e informal ao 

mostrar-lhes as possibilidades de participação em testes internacionais 

formais que certificam como também de aplicativos que ensinam inglês, como 

o DUOLINGO; 

 Forneceu novas possibilidades e formas de aprendizagem através de 

processos não-formais, como no caso do uso das mídias sociais em sala de 

aula e do aplicativo DUOLINGO; 

 Elevou a estima da mulher pertencente a um nível baixo de escolaridade, 

levando-as a descobrir que são capazes de fazer uso da língua inglesa em 

seu ambiente de trabalho e em outros aspectos de suas vidas, pois o acesso 

ao conhecimento leva à busca de mais conhecimento, consequente, ao seu 

empoderamento (ODM3 e ODS4), possibilitado através do curso “Camareira 

em Meios de Hospedagem”. 

 Tirou o medo dos testes internacionais, ao conduzi-los a submeterem-se ao 

TOEIC Bridge; 

 Estimulou e aumentou a interação entre professor e aluno, ao mostrar-lhes 

que o professor não é o dono da aprendizagem e do conteúdo, ao mostrar-

lhes que nos projetos, cada um tinha sua importância e seus deveres; 

 Promoveu a cidadania globalizada dos participantes, ao expô-los em contato 

com outros países (Cingapura, Gambia), como também através da recepção 

dos professores da N’Gee Ann Polytechnic, de Cingapura; 

 Ajudou-os a sair da zona de conforto ao torná-los cidadãos do mundo 

oferecendo a perspectiva de empregabilidade em outro país (Cingapura), 

através do projeto de intercâmbio tecnológico; 

 E por fim, mostrou-lhes que somos cidadãos do mundo, não importa em que 

lugar vivamos, pois minha vida pode mudar a um clique de um mouse, e que 

o uso das TIC aliado à cidadania nos possibilita isto. Aqui vemos a resposta à 

Pergunta 7 do questionário “Em que porcentagem você usa o inglês em seu 
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trabalho ou estudo?” A partir da participação nos diversos projetos e situações 

significativas vivenciadas em sala de aula, os alunos apropriaram-se da língua 

inglesa não mais como “algo que não me acrescenta nada”, mas como 

possibilidades que se abrem no mundo do trabalho. 

Considerando que todo caminho tem seus espinhos, ressalto que por se tratar de 

tarefa cotidiana minha e por meus grupos focais fazerem parte do meu dia-a-dia em 

sala de aula, encontrei pouca resistência em relação à coleta de dados. Os 

problemas maiores foram decorrentes dos alunos não se adaptarem à plataforma 

Moodle (problema sanado com a utilização do aplicativo DUOLINGO. Outra 

problema que encontrei é que em se tratando da aprendizagem de um segundo 

idioma na educação de jovens e adultos, encontrei poucas investigações focadas 

em resultado real e prático sobre esta questão. 

Considerando que a língua inglesa é a linguagem universal dos negócios, a 

linguagem do turismo e da ciência no mundo atual. Como também, considerando a 

necessidade premente de mão de obra especializada a nível global, percebemos a 

necessidade de um estudo mais aprofundado, apontando soluções práticas e 

voltadas para o aproveitamento do universo vocabular do educando relacionado à 

língua inglesa aproveitando os recursos informáticos disponíveis para este fim. Este 

estudo procurou privilegiar as falas e as práticas pedagógicas dos sujeitos da 

pesquisa-ação, a fim de estabelecer um diálogo para dar início ao projeto de 

trabalho que examina as possibilidades de utilização da internet na educação. 

Em relação à Pergunta de número 8 do Questionário II: “Este curso te motivou de 

alguma forma a dar continuidade aos seus estudos?” onde obtivemos a resposta 

100% positiva em todas as turmas em que o Manual Didático foi aplicado. 

Ressaltamos que a eficácia de uma abordagem do ensino instrumental da língua 

inglesa no processo de ensino e aprendizagem proposto por Paulo Freire, utilizando 

material didático elaborado para este propósito aliado às TIC foi comprovada e 

considerada de suma importância para o sucesso dos projetos e cursos aplicados 

aos alunos. O ressignificar o uso e aplicação da língua inglesa trouxe uma nova 

perspectiva na vida dos alunos, mostrando-lhes que a aplicação funcional é possível 

e que pode ser utilizada no mundo do trabalho. 
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Temos que significar ou ressignificar a nossa aprendizagem, os nossos próprios 

conceitos. Não é só aprender inglês, é interpretar para um real uso em nossa vida de 

adulto, pois para Freire (1975) a prática de pensar a prática é a melhor maneira de 

pensar o certo. Podemos ver então que os resultados nas análises indicaram uma 

necessidade de revisão de leitura, aprendizagem, linguagem e de conhecimento 

estabelecidas nas escolas, de modo a promover a reestruturação e a adequação de 

práticas que correspondam às exigências da sociedade pós-industrial, fundada em 

novas tecnologias de informação e de comunicação. Não há dúvidas de que a 

aprendizagem vai além das paredes da sala de aula. Hoje aprendemos inglês. 

Amanhã, espanhol, mandarim, francês, coreano ou italiano. A estratégia instrumental 

de ensino de um idioma pode ser aplicada para a maioria dos idiomas. Mas para 

quais não se aplicam? O que podemos fazer para acelerar a aprendizagem de uma 

língua em que não consigamos utilizar a abordagem instrumental? A tecnologia 

poderá nos ajudar? 

Outra questão: Como se processa a aprendizagem da língua inglesa para adultos 

considerados analfabetos funcionais membros de minorias específicas, como por 

exemplo, os Quilombolas53? Preciso usar alguma outra metodologia diferenciada? 

Qual? Quais? ? Algo a se pensar para pesquisas futuras! (Food for thought). 

Assim, concluímos nosso estudo com a certeza de que a abordagem instrumental no 

ensino da língua inglesa tem seus benefícios (cognitivos, culturais, comunicativos, 

tecnológicos) e ainda muitos desafios, mas é o caminho a seguir para colocar 

nossos aprendizes no mundo do trabalho e na preparação para a cidadania 

globalizada e comprovamos que sim, a aprendizagem significativa e real no dia-a-dia 

utilizando um ambiente informático, e com a utilização de matérias e textos 

autênticos é essencial à medida que a linguagem se expande em diversas formas 

em todos os meios de comunicação. E também que, é papel do professor criar um 

ambiente comunicativo que integre uma relação de interação entre o docente e o 

educando, promovendo a cidadania e a empregabilidade para o século XXI. 

 

                                                           
53

 Grupos étnicos – predominantemente constituídos pela população negra rural ou urbana –, que se 
autodefinem a partir das relações com a terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as tradições e 
práticas culturais próprias.  
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APÊNDICE D 
 

Manual Didático 

 
Reading Strategies 

 
 
Com uma história de cerca de 1500 anos, a língua 
inglesa tem sua origem e evolução em três períodos 
distintos: 
 
Old English – a primeira forma do idioma, em voga 
entre os séculos V e XI 
 Middle English – seu desenvolvimento médio, do 
séculos XI ao XVI 
Modern English – a forma moderna do idioma, do 
século XVI aos dias atuais 
 
O inglês surge com os idiomas falados pelos povos 
germanos que a partir do século V ocupam a atual 

Inglaterra, com destaque para os Anglos e os Saxões. O idioma que começou a nascer nas ilhas britânicas 
a partir de então recebe o nome de “Old English”, “Anglo-Saxão” ou ainda “Englisc” no original, significando 
“língua dos anglos”. 
 
O vocabulário da língua irá evoluir gradualmente, e com a introdução do cristianismo ocorre a primeira 
influência de palavras do latim e do grego. Mais tarde, invasores escandinavos que falavam o nórdico 
antigo (old norse, língua que provavelmente assemelhava-se ao dialeto falado pelos povos anglo-saxões) 
também irá influenciar o inglês. O Old English é uma língua preservada em diferentes fontes, como 
inscrições rúnicas, traduções bíblicas complexas e fragmentos diversos. 
 
A maior diferença entre o Old e Middle English está na gramática, especificamente, no campo sintático e no 
campo analítico. Acredita-se que o estágio seguinte da língua, o Middle English inicia-se com a batalha de 
Hastings, em 1066, onde o rei William o conquistador derrotou o exército dos anglo-saxões e impôs suas 
leis, seu sistema de governo e sua língua, a francesa. Desse modo, novas palavras são incorporadas à 
língua falada pelas pessoas comuns, isto é, por servos e escravos. 
Mais tarde, muitos dos novos termos passaram a ser usados na 
corte e no militarismo adquirindo, portanto, um elevado status 
social. 
 
Já o inglês moderno, como conhecido pela obra de William 
Shakespeare, em geral é datado a partir de 1550, quando a Grã-
Bretanha se tornou um império colonial, espalhando-se por todos 
os continentes. 
 
Em geral, a diferença entre o Old e o Modern English está na forma 
escrita, na pronúncia, no vocabulário e na gramática. Comparado 
ao inglês moderno, o Old English é uma língua quase irreconhecível, tanto na pronúncia, quanto no 
vocabulário e na gramática. Para um falante nativo de inglês moderno, das 54 palavras do Pai Nosso, 
menos de 15% são reconhecíveis na escrita, e provavelmente nada seria reconhecido ao ser pronunciado. 
Em outro exemplo, a palavra “stãn” corresponde a “stone” no inglês atual. 
 
Tamanha diferença entre a forma inicial do inglês e a sua configuração atual é explicada por 1500 anos de 
evolução, na qual o inglês sofreu influência de outras línguas, entre elas o celta, o latim e o francês. Isso 
sem mencionar o vocabulário acumulado das mais diversas línguas de todo o globo, com a expansão que 
teve o Império Britânico no século XIX e a posterior expansão dos Estados Unidos. 

 
VENTURINI, Laercio. Origem e desenvolvimento da língua inglesa. Disponível em: 
<http://www.startenglish.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=97>.  

A compreensão de textos em inglês por leitores que não dominam esse idioma implica na 
utilização de algumas técnicas que o levarão a entender o assunto e informações principais 
relativas ao mesmo. 
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A compreensão de textos em inglês por leitores que não dominam esse idioma implica na 
utilização de algumas técnicas que o levarão a entender o assunto e informações principais 
relativas ao mesmo. 

 
 

COGNATOS    FALSOS COGNATOS    ESTRANGEIRISMOS    PALAVRAS TÉCNICAS 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Homework: 
 
Cognates: 
 
 
 
False Cognates: 
 
 
Estrangeirismo: 
 
 
Technical Words: 
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A seguir alguns procedimentos básicos que irão ajudar muito na hora da leitura: 
  
1.  Nunca tente traduzir todas as palavras no texto.    
2.  Antes de realmente ler o texto, tente extrair o assunto geral. 
3.  Marque todas as palavras que conhece no texto passando a visualizar somente 
 estas quando fitar o texto novamente.     
4.  Leia as perguntas primeiro, e nunca o texto todo. 
5. Tente entender as palavras no contexto. 
6. Só use o dicionário como último recurso. 
7. Tenha sempre uma atitude positiva diante do texto. 
8.  Utilize técnicas para ler o texto. 
9.  Datas e números são essenciais para a compreensão do texto. 
10. Tente usar seu conhecimento de gramática para lhe auxiliar a responder as   
      questões propostas. 
11. Se você já sabe o que procurar no texto, não perca tempo. Vá direto ao que você precisa achar 

 
 

 

BASIC READING TECHNIQUES 
 

A - SKIMMING - Leitura rápida e superficial com a finalidade de captar a ideia geral do texto 

como: títulos, imagens, legendas, cognatos, fonte, formato... 
B - SCANNING – Estratégia utilizada para a obtenção de uma informação específica dentro de 

um texto. 
 

 
 
 
 

LEMONDE.FR | 28.01.08 | 09h33  •   

 Washington, correspondante 
LE DEMOCRATE BARACK OBAMA REMIS EN 

SELLE PAR SA VICTOIRE EN CAROLINEDU SUD 

L A large victoire de M. Obama, samedi 26 janvier, en Caroline du Sud 
(55% contre 27% à Mme Clinton et 18% à John Edwards), l'a replacé à égalité dans la course. Sans surprise, le 
sénateur l'a emporté à 80% dans la communauté noire (55% des électeurs contre 47% en 2004). Son message 
rassembleur n'a été que partiellement suivi. Selon l'enquête à la sortie des urnes, publiée par le Washington 

Post et divisant les électeurs en catégories "de race et de sexe", M. Obama n'a recueilli que 24% du vote 
"blanc" contre 36% à Mme Clinton et 40% à John Edwards. Mme Clinton a recueilli 42% des voix des femmes 
blanches et John Edwards, 45% des voix des hommes blancs. Il entre dans ce vote un aspect générationnel : la 
moitié des jeunes blancs ont voté pour Barack Obama. 

http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2008/01/28/le-democrate-barack-obama-remis-en-selle-par-sa-victoire-en-caroline-du-
sud_1004336_3222.html 

 Que tipo de texto você tem em mãos? 

 Que informações você pode reconhecer? Que idioma é esse? Como você pode se certificar de tal fato? 

 

 Que tipo de estratégia/técnica de leitura foi utilizada para você chegar às suas conclusões? 
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Tuesday, January 29, 2008 

BUSH SPEECH FOCUSES ON WAR AND TAXES  

WASHINGTON — Facing an unstable economy and an unfinished war, President Bush 

used his final State of the Union address Monday night to call for quick passage of his 

tax rebate package, patience in Iraq and a modest concluding agenda that includes $300 million 

in scholarship money for low-income children in struggling schools. 

http://www.nytimes.com/2008/01/29/us/29bush.html?pagewanted=print&_r=0 
 

 Que tipo de texto você tem em mãos? 

 Que informações você pode reconhecer? Que idioma é esse?  

 Que tipo de estratégia/técnica de leitura foi utilizada para você chegar às suas conclusões? 

 Sublinhe as palavras cognatas no texto. 

 Sobre quem é o texto? 

 Quem publicou? 

 Foram gastos $300 million em quê? Para quem? 

 
 
 
 

 
 
 

 lefigaro.fr (avec AFP)  

     10/12/2009 | Mise à jour : 11:34Une statue d”Obama enfant érigée à Jakarta 

 
Plus rien n'arrête Barack Obama. Après le Prix Nobel de la 
Paix,qu'il doit reçevoir ce jeudi, le président a désormais droit à sa 
statue. Un sculpture en bronze de Barack Obama à l'âge de 10 ans 
a été inaugurée merceedi dans un parc de Jakarta, la capitale 
indonésienne où le président américain a vécu une partie de sa 
jeunesse. 
Elle est destinée à «inspirer et encourager les enfants indonésiens à 
réaliser leurs rêves», à l'image de Barack Obama, a déclaré Ron 
Mullers, président des Amis d'Obama. 

 
http://www.lefigaro.fr/international/2009/12/10/01003-20091210ARTFIG00601-une-statue-d-obama-enfant-erigee-a-jakarta-.php 

 
 Uma estátua em homenagem a quem? 

 Onde ? 

 Qual o material usado? 

 Em que cidade foi colocada a estátua? 

 Qual foi o objetivo? 
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Life in the White House 

President Obama and his wife, Michelle, have been popping up all over Washington, 
including making visits to casual restaurants and working-class neighborhoods. No 
other modern president has reached out so widely to so many corners of the city, 
according to Doris Kearns Goodwin, a presidential historian. 

As the first African-American couple in the White House, they say they want to reach 
beyond the prosperous, predominantly white corridors of Washington. ''We were taught you have to get to 
know the community you're in, and you have to be a part of that community,'' Mrs. Obama said during a visit 
to Mary's Center, a health clinic that serves a predominantly Hispanic neighborhood. ''D.C. is our community 
now, and it's our home.'' 
 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/o/barack_obama/presidency/index.html?scp=7&sq=Obama's%20news&st=cse – accessed 

on 2 January 2010. 
 Que tipo de texto temos em mãos? 

 Qual é o estilo de vida vivido pelo casal? 

 Qual é a visão de Mrs. Obama em relação à comunidade em que vivem? 

 O que significa a frase: ''D.C. is our community now, and it's our home.'' 

 

 
PETROLEUM INDUSTRY 

From Wikipedia, the free encyclopedia 

The petroleum industry includes the global processes 
of exploration, extraction, refining, transporting (often by oil 
tankers and pipelines), and marketing petroleum products. The largest 
volume products of the industry are fuel oil and gasoline (petrol). 
Petroleum (oil) is also the raw material for many chemical products, 
including pharmaceuticals, solvents, fertilizers, pesticides, and plastics. 
The industry is usually divided into three major 
components: upstream, midstream and downstream. Midstream 
operations are usually included in the downstream category. 

 Que tipo de texto é este? 

 Que informações você pode reconhecer? Que idioma é esse? 

 Que tipo de estratégia/técnica de leitura foi utilizada para você chegar às suas conclusões? 

 Marque as palavras cognatas. 

 Circule as palavras técnicas. 

 Observando o texto novamente, do que este trata? 

 Quais palavras você não conhece? Escreva-as... 
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PETROBRAS BEGINS FPSO TRANSPORT TO LULA FIELD 
    HOUSTON, Aug. 18     08/18/2014 

    By OGJ editors  

 
A consortium comprised of Schahin Group and Modec Inc., contracted by Petroleo Brasileiro 
SA (Petrobras), has begun transporting the newly built Cidade de Mangaratiba floating production, 
storage, and offloading vessel from the BrasFels shipyard in Angra dos Reis, Brazil, to the Iracema 
South area of Lula field in the presalt layer of the Santos basin. 
The vessel will be anchored 240 km offshore in 2,200 m of water, where it will be connected to 8 
production and 8 injection wells. It has the capacity to produce 150,000 b/d of oil, compress 8 million 
cu m/day of natural gas, store 1.6 million bbl of oil, and inject 240,000 b/d of water. 
Petrobras in 2012 hooked up the RJS-647 presalt well to the Cidade de Sao Vicente FPSO for a 6-
month test in Iracema (OGJ Online, Mar. 5, 2012). 
The company expects oil production from the Cidade de Mangaratiba to begin in the fourth quarter. 
Petrobras last year reported plans to increase net production from its offshore presalt formation in the 
Campos and Santos to more than 2 million b/d of oil by 2020 (OGJ Online, May 7, 2013). 
The Iracema South area is part of the BM-S-11 concession operated by Petrobras with 65% interest. 
Partners are BG E&P Brasil Ltda. 25% and Petrogal Brasil SA 10%. 

http://www.offshoreenergytoday.com/cidade-de-mangaratiba-fpso-leaves-shipyard/ 
  
a) O que nos fala o título? 
 
b) Grupos participantes do consórcio: 
 
c) Cidades citadas no texto: 
 
d) O que estará ancorado? 
 
e) O que é o Lula field? 
 
f) A que se referem os números: 

240 

2,200 

150,000 

65% 

25% 
10% 

 

 

 
 

  
 
 



294 

 

Observe os próximos textos: 

 
 

Die Welt feiert Obama 

 
Mit seiner Familie betritt Barack Obama, der zukünftige Präsident der USA, die 
Bühne in Chicago um seinen Sieg zu feiern. 

Hier geht es zur Fotostrecke!  

In einer historischen Abstimmung küren Amerikas Wähler den 

Demokraten zum ersten schwarzen Präsidenten der USA 

Chicago/Phoenix/Berlin - Erstmals in der Geschichte der USA zieht ein Schwarzer 
als Präsident ins Weiße Haus ein. Der Demokrat Barack Obama hat bei den 
Präsidentschaftswahlen am Dienstag überraschend deutlich über seinen 
republikanischen Gegner John McCain gesiegt. Im Wahlmännergremium, das am 
15. Dezember den 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten kürt, verfügt Obama 

nach den gestern vorliegenden Ergebnissen über 349 Stimmen, McCain über 163. Zur Wahl notwendig sind 270 
Mandate. 

<http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/politik/113375/index.php 

              

 
                                                       

Один из лидеров "Аль-Каиды" Айман аль-Завахири 
прокомментировал избрание Барака Обамы на пост американского 
президента. Террористическая группировка распространила сегодня                                          

аудиозапись с его заявлением. 

Лидер террористов назвал Барака Обаму "прямой противоположностью уважаемым черным 

американцам", к числу которых аль-Завахири относит, по его собственным словам, 
Малькольма Х - известного в США защитника прав темнокожего населения. Он также сравнил нового американского 

президента с "домашним негром", который "пляшет под дудку белых", сообщает РИА Новости.                                                                                                                                                                 

<<http://www.pravda.ru/news/world/19-11-2008/292611-alkaida-0>> 

 
 Que tipos de textos você tem em mãos? Além, da forma, o que mais eles têm em comum? 

 Que informações você pode reconhecer? Que línguas foram mostradas? Como você pode se 

certificar de tal fato?  

 Quais elementos lhe ajudaram a chegar a algumas ideias iniciais ? 

 Que tipo de estratégia foi utilizada para você chegar às suas respostas? 

 
 

 
 

 Que tipo de texto é este agora?   
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Os textos abaixo estão escritos em 4 línguas diferentes. Tente identificar estas línguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

01. Numere as opções: texto n.º ___________ está escrito em inglês. 

 texto n.º ___________ está escrito em francês. 

 texto n.º ___________ está escrito em espanhol. 

 texto n.º ___________ está escrito em alemão. 

 

02. Descubra em cada texto o correspondente à expressão POR EXEMPLO. 

n.º 1 ........................................  n.º 2 ........................................ 

n.º 3 ........................................ n.º 4 ........................................ 

 

03. Tente inferir, comparando aos outros textos, o significado de REFERENZNUMMER no texto n.º 

3.   ................................................................................................ 

 

04. Tente identificar em três textos a expressão POR FAVOR. ....................................................... 

 

05. Transcreva a expressão NÚMERO DO COMPUTADOR, tal como é encontrada em cada texto. 

n.º 1 ........................................  n.º 2 ........................................ 

n.º 3 ........................................ n.º 4 ........................................ 

1- CARTE DE RÉPONSE PRIORITAIRE 

 

 Afin de faciliter le procèdè rapide des 

demands d’informations veuillez remplir la 

carte de réponse prioritaire ci-dessous 

comprenant le numéro informatisé. Pour 

obtenir des informations supplémentaires 

sur les produits et les services qui figurent 

dans ce numéro, veuillez écrite dans les 

cases ci-dessous les numéros qui se 

rapportent, par exemple 999. 

2- PRIORITY RESPONSE CARD 

 

 Please use this Priority Rsponse Card, 

with youu computer number on it, so 

enabling us to proccess your product 

enquiries more rapidly. For further details 

of products and services in this issue 

please enter the numbers in the boxes 

bellow, for example 999. 

3- PRIORITÄTS ANTRAGSKARTE 

 Bitte füllen Sie diese Prioritäts-Antragskarte 

mit Ihre Computer-Nr. Aus damit wir Ihre 

Produktanfragen vorrangig erledige können. 

Um weitere Informationen über die Produkte 

und Duenste un dueser Ausgabe zu erhalten, 

bitte die Referenznummer unter eintragen z.B. 

999. 

 

4- TARJETA DE RESPUESTA PRIORIDAD 

 Favor usar esta Tarjeta de Respuesta 

Prioridad con su numero del calculador, lo que 

nos permite responder más rápido a sus 

preguntas sobre los productos. Para más 

detalles de los productos y servícios en esta 

edición, favor entrar los numeros en las cajas 

abajo, por ejemplo 999. 
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O texto abaixo está escrito em alemão. Tente responder as perguntas propostas : 

 

 

 Einzelheiten machen den Unterchied der neve 

R962 Hydraulikbagger. Der R962 übertrift alle 

Moglichkerten seiner Kategorie. Innere Leinstungen 

werden um fast 45 Prozent verbesserte und 

Produktiostenigkeit um 30 prozent. Anwendangen, die 

Groβmengenproduktion, langere Reichweite und groβe 

Kraft erfordendafür ust der R952 der Richtge. Er wietg 

bis zu 9,3 Tonnen, mit 360 installierten P.S. und bis zu 

5,7m3 Küberlihalf Liebherr offerert ein komelettes 

Program groβer Hydraulikbagger : R962, R972 HD und R991. Liebherrhat die moderne 

Hydraulikbaggerkonstruktion für due 80 er Jahre. BiHe, winden sie sjch an LIEBHERR – 

EXPORT AG, P.O. BOX CH – 5415 Nussbaumen / AG.  

Tel. (056) 82 02 11-16. 

 

(WORLD CONSTRUCTION) 

1 Fonte : Mechanical behavior of engineering materials. Prentice Hall International, 1993, p.17. 
 

 
01. Qual é o modelo da nova escavadeira hidráulica ? 
____________________________________________________________________________________ 
 
02. Qual o percentual do aumento de sua produtividade? 
____________________________________________________________________________________ 
 
03. Quanto pesa? 
____________________________________________________________________________________ 
 
04. Qual a capacidade da caçamba? 
____________________________________________________________________________________ 
 
05. Quais os outros modelos citados? 
____________________________________________________________________________________ 
06. Qual é o endereço para contato? 
 
____________________________________________________________________________________ 
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 Qual é o horário de atendimento do cassino? 

 Quanto custa o ingresso? 

 Qual é o telefone do cassino? 

 Quem pode frequentar o cassino? 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre o que se trata a charge?  
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O que aconteceu aqui? 

Por que as crianças reagiram de formas diferentes à resposta da mãe e do pai  

 
 
  C - SCHEMA – Estratégia que requer o uso de conhecimentos prévios. 

 
 
 
 
 

 
 

 A quem se refere este texto? 

 Duzentas vítimas de quê? 

 Qual era o objetivo final do texto?  

 E possível construir uma boa interpretação para esse texto? Que tipo de elementos falta  

      para sua interpretação? A estrutura textual está fora dos padrões? 

 

     

Ouro e pedras preciosas financiaram o nosso herói. Gargalhadas desdenhosas tentaram 

impedir seu plano. Bravamente ele persistiu. Então três irmãs gorduchas partiram em busca 

da prova. Elas avançaram ao longo de vales e montanhas. Os dias transformaram-se em 

semanas. Fofoqueiros invejosos espalharam boatos terríveis a respeito dos objetivos finais do 

nosso herói. Então, surgiram criaturas de penas saudando-o. Parecia que ele obtivera o 

sucesso esperado.                              (DOOLING AND LACHAMAN, 1971 in Dias, 2002) 

 É possível construir uma boa interpretação para esse texto? Que tipo de elementos falta para sua 

interpretação? A estrutura textual está fora dos padrões normais da boa escrita? 

"PROCURADO EM CONEXÃO COM AS EXPLOSÕES TERRORISTAS DAS EMBAIXADAS ESTADUNIDENSES 
EM DAR ES SALAAM, TANZANIA, E NAIRÓBI, QUÊNIA, EM 7 DE AGOSTO DE 1998. COORDENOU 

ATAQUES QUE FIZERAM MAIS DE 200 VÍTIMAS. É TAMBÉM SUSPEITO DE ENVOLVIMENTO EM OUTROS 
ATAQUES TERRORISTAS AO REDOR DO MUNDO." 

http://buzzdajuliana.blogspot.com/2006/09/.html 
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 Quem é o herói desse texto? Qual era o seu plano? 

 Quem eram as três irmãs gorduchas? Elas partiram para provar o quê? 

 Qual era o objetivo final do herói? Quem lhe deu as boas-vindas? Quem são as criaturas de pena? 

 Qual é a técnica de leitura que temos presente neste texto? 

 
 
D –  CONTEXT – O uso das informações previamente conhecidas para a dedução da ideia 

das palavras ou expressões desconhecidas. 

Leia as sentenças a seguir para descobrir o significado das palavras sem sentido. Tente explicar 
como encontrou um significado para as mesmas. 
 
1. O jardim possuía uma quantidade imensa de flores: orquídeas, dálias, rosas, fepolhas e crisântemos. 
2. Mesmo em partes mais pobres do país, as famílias possuem pelo menos uma mesa,  alguns tamboretes, um 
deirola e umas duas camas. 
3. A situação pode ser classificada de catastrófica, horrível, ruim, zotorita, boa, excelente, dependendo do 
ponto de vista de quem a analisa. 
4. A preocupação constante com o tituto tem levado as nações que fazem parte do grupo G8 a ficarem 
apreensivas a cada titutão que entra no país. 
5.  Tenho que estudar para a prova de tatibitati porque na minha última prova eu marolei. 
6. Que situação situteta! 
7. Eu mereço mais tatuela... 
8. Os membros do conselho chegaram à conclusão que o tefenifole deveria ser tefenifilado. 
9. Eu detesto tirolar quando eu vou para a praia. 

 

 

Tente inferir o sentido das palavras no texto a seguir: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMA SITUAÇÃO MUITO CHAROCADA 

 Ontem eu estava na baça de mena zunica quando algo muito charocado me 

aconteceu. 

Estávamos em uma boletinha, quando resolvi ir ao tineiro; quando voltei percebi que 

todas as pessoas sulupiavam para mimi e binavam; não me dolotei e continuei 

laninhando. 

Já tinha lotuado uns dois cricks e laminhado por toda clara, quando  uma zunica se 

aproximou e tritou que eu havia farenido de telar o cilter da malta quando fui ao 

tineiro; o pior de tudo é que eu estava felhando uma fubépa xelena! 
 

https://prezi.com/mm4x9qpmh0rj/ingles-instrumental/ 
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E – GRAMMAR TOOLS – A utilização dos aspectos gramaticais para a compreensão de 
expressões e/ou palavras. 

Observe o próximo texto: 

Drug addiction is a serious disorder. If not treated, it can lead 

to crises like loss of employment, living quarters and 

important relationships. And as if this weren't enough, this 

kind of addiction can cause illness and even death. Drug 

addiction is multi-layered and has a variety of causes as well 

as contributing factors. With the knowledge we have today, 

Simplistic anti-drug campaigns, such as the "Just Say No" 

program back in the 1980's, and even more complex programs 

like "War on Drugs" is not very effective. The reason for this is 

that these campaigns do not address the root causes of drug addiction but battles the symptoms 

not the causes of drug addiction. When most people consider a drug addiction problem, their 

minds go automatically to old movies or TV-series. A junkie trembling on a street corner, selling 

her own body for her next fix, or a tragic, pale old man lying in a gutter with a needle in his arm, 

or even a college girl snorting a line of crystal meth in a frat house bathroom during a wild party. 

These images are powerful indeed, but drug addiction generally creeps up in a slow but 

determined pace. Months or years are passing, during which time the addicted person is still able 

to function in a job, maintain a place to live as well as keeping relationships going. A drug or 

alcohol addiction problem generally passes slowly through several phases. Just because someone 

you know has not lost everything he or she owns to drugs does not have to mean that he or she 
does not have a drug addiction problem. 

Article Source: http://EzineArticles.com/757465 

Escolha 5 sentenças no texto e identifique o SUJEITO, VERBO  e OBJETO. 
 

SUJEITO VERBO OBJETO 
   

   

   

   

   

   

 
 
F - LANGUAGE REFERENCES – Quando queremos nos referir a alguma coisa (ou ideia) que 

já foi mencionada, ou a alguma coisa (ou ideia) que ainda vai ser mencionada. 
 
 
You can find English grammar reference and exercises in many 

locations on the internet. When you first begin to learn the English 

language you will quickly realize that you need to practice what you 

are learning often. Locating great English grammar exercises is easy 

and most activities will give you instant feedback about how you are 

doing. Once you become more comfortable working on these types of 

lessons - you will quickly move through the various levels. 
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English grammar games are one of the easiest ways to practice using your English skills. Whether you are an 

adult or a child - many of the games are interesting to all age levels. English grammar reference and 

exercises will help you acquire the language quickly by giving you everyday situations and asking you to 

respond in a correct manner. As you move through the grammar exercises you will become more 

comfortable speaking the English language which will help encourage more conversations with native 

English speakers. 

Working on English grammar exercises on a daily basis will help you improve your skills quickly. Not only 

will you need to be able to speak the language correctly but you will also need to practice your English 

reading comprehension skills and vocabulary. The English grammar games will be the perfect resource to 

gain new vocabulary and have fun at the same time. Don’t worry if you do not make perfect scores right 

away. The more you work on your English grammar reference and exercises the more accurate you will 

become. 

Beginning to learn another language is never easy, but with fun English grammar games and different types 

of grammar exercises you will gain confidence quickly. The key is to practice as often as you can and spend 

time each day speaking English with others. The more you use the language in your everyday life, the more 

natural your conversations will sound.  Begin by locating English grammar lessons online and work through 

the exercises at your own pace in the convenience of your own home.  You will be glad you took the first 

step. 

 
http://www.5minuteenglish.com/english-grammar-exercises.htm 

 
 
Sites úteis para trabalharmos: 

 
https://pt.coursera.org/ 

https://www.edx.org/ 

https://pt.duolingo.com 

 
G – DERIVATIVES – a percepção de expressões ou palavras derivadas de outras. Podemos 

também incluir a percepção de AFIXOS (prefixos e sufixos).  
 

Uma ótima forma de expandir o vocabulário de Inglês é através da utilização de AFIXOS (prefixos e sufixos). 
Eles têm a capacidade de alterar o significado das palavras e até mesmo mudar a sua classe gramatical. 

 
 
Para melhor compreender vamos pegar o exemplo do sufixo less. 
O “less” é um tipo de sufixo que transforma um substantivo em 
adjetivo e passa a ideia de falta, ausência. Por exemplo, o 
substantivo “casa” se transforma em “sem-teto” se você acrescentar 
o less no final da palavra home (homeless = sem-teto). Confira outros 
usos: careless (descuidado), hopeless (que não tem esperança), 
meaningless (sem sentido), painless (indolor), useless (inútil). 
 
Um exemplo de prefixo muito útil para exagerar a ação de um verbo 

é o “over“. Às vezes ele até muda o significado do verbo. Veja: 
 

oversleep (dormir mais do que o necessário) overspeed (ir a uma velocidade acima do normal) 

overload (sobrecarregar ) overflow (inundar) 

overdose (dose excessiva) overheat (esquentar mais do que o necessário) 
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Quais outros sufixos e prefixos em inglês você conhece? Vamos pesquisar? 
 

MORFEMA FUNÇÃO EXEMPLO 

PREFIXO Sílaba ou sílabas que precedem a raiz 

de uma palavra modificando seu 

sentido 

 

SUFIXO Sílaba ou letras que se pospõem às 

raízes das palavras para indicar sua 

flexão, ou torná-las derivadas. 

 

    Observe as palavras dadas : 

DERIVATIVO PROCESSO DE FORMAÇÃO SIGNIFICADO 

HOPELESSNESS   

UNBELIEVABLE   

 

 

FALSO COGNATO:  

O que você deve fazer com a porta à esquerda ?_________ 

O que você deve fazer com a porta à direita ?  __________ 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Vamos relembrar... Mais dicas para aprender melhor 
-Faça anotações enquanto lê.  
-Não use o dicionário a toda hora. A leitura ficará cansativa.  
-Descubra o significado de palavras novas pelo contexto.  
-Marque com caneta ou sublinhe / circule o que você achar mais importante.  
-Faça uma primeira leitura rápida.  
-Se você já sabe o que procurar no texto, não perca tempo. Vá direto ao que você precisa achar.  
-Pare regularmente e pense:  
 Eu estou entendendo mesmo?  
 Qual a ideia principal do texto?  
 Por quem e para quem o texto foi escrito?  
 Quando o texto foi escrito?  
 Quais as informações mais importantes do texto?  

-Faça um resumo do que você leu.  
-Tenha senso crítico: você concorda com o que leu? Quais os pontos positivos e negativos? Parte superior 
do formulário 
 

https://elt.oup.com/student/oefc/oilandgas2/a_languagespot/?cc=us&selLanguage=en 

 

PUSH

H 

PULL 
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APÊNDICE E  

QUADRO 2 – CONTEÚDO DO MÓDULO 1 

Equivalente a A1 e A2 de Acordo com o  

Quadro Comum Europeu de Referência de Línguas 

Objetivos Atividades Comunicativas Gramática estudada 

 Desenvolver a habilidade 
de traduzir e interpretar 
textos editados em 
língua inglesa, manuais 
de equipamentos e 
softwares. 

 Familiarizar-se com os 
recursos disponíveis 
para tradução: dicionário, 
gramática, programas 
para tradução online e 
offline. 

 Utilizar a língua inglesa 
para aperfeiçoamento 
pessoal e profissional.  

 Utilizar as estruturas 
linguísticas da Língua 
Inglesa de forma 
comunicativa e 
significante. 

 Aprender a apreciar e 
respeitar as diferentes 
culturas e países. 

 Compreender textos 
informativos em inglês, 
identificando o tema e os 
assuntos do texto, 
reconhecendo as fontes 
consultadas e 
estabelecendo relações 
com outros textos e/ou 
contextos. 

 Utilizar técnicas de 
leitura para interpretar 
textos diversos. 

 Usar elementos básicos 
da linguagem para 
interagir em situações 
ligadas à vida pessoal 
como, nome, endereço, 
telefone, origem, e-mail, 
o que gosta e o que não 
gosta e rotinas diárias. 

 Dar informações básicas 
sobre sua família, 
trabalho, amigos e 
escola. 

 Pedir e dar ajuda. 
 Preencher formulários 

simples, checklists, e-
mails curtos e 
informações pessoais. 

 Pode usar e 
compreender frases 
básicas de cortesia 
(thank you, sorry, excuse 
me) e apresentar 
pessoas. 

 

 Verb “to be” 
 Simple present (regular 

forms)  
 Simple past 
 Present Perfect 
 Future 
 Adverbs of frequency to 

talk about routine 
 Personal pronouns 
 WH questions 
 General English spelling 

conventions 
 Comparative Degree 

 

Nota: Elaborado pela autora. 
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QUADRO 3 – CONTEÚDO DO MÓDULO  2 

Equivalente a B1, B2 de Acordo com o  

Quadro Comum Europeu de Referência de Línguas 

Objetivos  Atividades 
Comunicativas 

Gramática estudada 

 Desenvolver a habilidade 
de traduzir e interpretar 
textos editados em 
língua inglesa, manuais 
de equipamentos e 
softwares; 

 Familiarizar-se com os 
recursos disponíveis 
para tradução: dicionário, 
gramática, programas 
para tradução online e 
off-line; 

 Utilizar a língua inglesa 
para aperfeiçoamento 
pessoal e profissional; 

 Utilizar as estruturas 
linguísticas da Língua 
Inglesa de forma 
comunicativa e 
significant; 

 Aprender a apreciar e 
respeitar as diferentes 
culturas e países; 

 Compreender textos 
informativos em inglês, 
identificando o tema e os 
assuntos do texto, 
reconhecendo as fontes 
consultadas e 
estabelecendo relações 
com outros textos e/ou 
contextos. 

 Falar sobre previsões e 
possibilidades 

 Pedir, dar e recusar 
permissão 

 Pedir e dar instruções 
 Tomar providências 
 Conversar sobre 

atividades que iniciaram 
no passado e 
desenvolvem no 
presente 

 Pedir e dar conselhos 
 Descrever e fazer 

comparações de 
pessoas, lugares e 
objetos 

 Expressar objetivos, 
condições e conversar 
sobre situações 
hipotéticas 

 Expressar obrigação, 
proibição e necessidade 

 Deduzir e generalizar 
 Conversar sobre 

intenções e planos 
futuros 

 Expressar causa, efeito e 
consequências 

 Expressar preferências 
 

 Modals: can, can´t, 
could, may, might, 
should, shouldn´t, must, 
mustn´t, have to 

 Future using "will" 
 Simple Past and Past 

Progressive Tense 
 Present Progressive 

Tense 
 Present Perfect Tense 
 Prepositions of cause 

and effect 
 Imperative 
 1st Conditional 
 Relative Pronouns: “who” 

and “that” 
 Comparative and 

Superlative Forms 
 Reflexive Pronouns 
 Wh and yes/no 

Questions 
 Countable and 

Uncountable Nouns 
 Linking Words 
 

Nota: Elaborado pela autora. 
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QUADRO 4 – CONTEÚDO DO MÓDULO 3 

Equivalente a B2, C1 de acordo com o  

Quadro Comum Europeu de Referência de Línguas 

Objetivos  Atividades 
Comunicativas 

 

 
Gramática estudada 

 
 Desenvolver a habilidade 

de traduzir e interpretar 
textos editados em 
língua inglesa, manuais 
de equipamentos e 
softwares. 

 Familiarizar-se com os 
recursos disponíveis 
para tradução: dicionário, 
gramática, programas 
para tradução online e 
offline. 

 Utilizar a língua inglesa 
para aperfeiçoamento 
pessoal e profissional.  

 Utilizar as estruturas 
linguísticas da Língua 
Inglesa de forma 
comunicativa e 
significativa; 

 Aprender a apreciar e 
respeitar as diferentes 
culturas e países. 

 Compreender textos 
informativos em inglês, 
identificando o tema e os 
assuntos do texto, 
reconhecendo as fontes 
consultadas e 
estabelecendo relações 
com outros textos e/ou 
contextos. 

 

 Relatar e tirar conclusões 
baseadas em 
descobertas feitas em 
pesquisas 

 Expressar opiniões 
 Concordar e discordar 

educadamente 
 Expressar hipóteses 
 Levantar objeções 
 Oferecer sugestões 
 Solicitar, identificar e 

fornecer informações 
sobre pessoas e coisas 

 Fazer comparações 
 Descrever hábitos 

passados 
 Expressar desejos 
 Argumentar 
 Relatar quando algo se 

aplica ou não a uma 
determinada 
pessoa/situação 

 Descrever ações que 
começaram no passado 
e se estendem até o 
momento presente 

 Descrever serviços 
prestados por terceiros 

 Relatar o que foi dito por 
terceiros 

 Fornecer informações 
sobre o que é feito a 
pessoas/coisas 

 Lamentar 
ações/acontecimentos 
passados 

 Descrever possibilidades 
passadas que não se 
realizaram 

 Solicitar e fornecer 
esclarecimentos 

 Expressar condições 
relacionadas ao passado 

 Simple Present / Present 
Continuous 

 Simple Past / Past 
Continuous 

 Present Perfect / Present 
Perfect Continuous 

 Past Perfect 
 Verbs followed by 

infinitive, base form or 
gerund 

 Quantifiers 
 Present Unreal 

Conditional 
 Used to 
 So/Neither 
 Comparatives 
 Reported Speech 
 Passive Voice 
 Past Unreal Conditional 
 Relative Pronouns 
 Verbs as nouns 
 Modals (will/may/might) 
 Contrast and addition 

conjunctions 
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 Fazer previsões com 
diferentes graus de 
certeza sobre o futuro 

 Contrastar presente e 
futuro fornecendo 
informações adicionais 

 
Nota: Elaborado pela autora. 
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QUADRO 5 – CONTEÚDO DO MÓDULO 4 

Equivalente a C1 e C2  de acordo com  o  

Quadro Comum Europeu de Referência de Línguas 

Objetivos  Atividades 
Comunicativas 

 

Gramática estudada 
 

 Desenvolver a habilidade 
de traduzir e interpretar 
textos editados em 
língua inglesa, manuais 
de equipamentos e 
softwares. 

 Familiarizar-se com os 
recursos para tradução: 
dicionário, gramática, 
programas para tradução 
online e offline. 

 Utilizar a língua inglesa 
para aperfeiçoamento 
pessoal e profissional.  

 Utilizar as estruturas 
linguísticas da Língua 
Inglesa de forma 
comunicativa e 
significativa; 

 Aprender a apreciar e 
respeitar as diferentes 
culturas e países. 

 Compreender textos 
informativos em inglês, 
identificando o tema e os 
assuntos do texto, 
reconhecendo as fontes 
consultadas e 
estabelecendo relações 
com outros textos e/ou 
contextos. 

 Desenvolver a habilidade 
de traduzir e interpretar 
textos editados em 
língua inglesa, manuais 
de equipamentos e 
softwares. 

 Familiarizar-se com os 
recursos disponíveis 
para tradução: dicionário, 
gramática, programas 
para tradução online e 
offline. 

 Utilizar a língua inglesa 
para aperfeiçoamento 

 Relatar e tirar conclusões 
baseadas em 
descobertas feitas em 
pesquisas 

 Expressar opiniões 
 Concordar e discordar 

educadamente 
 Expressar hipóteses 
 Levantar objeções 
 Oferecer sugestões 
 Solicitar, identificar e 

fornecer informações 
sobre pessoas e coisas 

 Fazer comparações 
 Descrever hábitos 

passados 
 Expressar desejos 
 Argumentar 
 Relatar quando algo se 

aplica ou não a uma 
determinada 
pessoa/situação 

 descrever ações que 
começaram no passado 
e se estendem até o 
momento presente 

 Descrever serviços 
prestados por terceiros 

 Relatar o que foi dito por 
terceiros 

 Fornecer informações 
sobre o que é feito a 
pessoas/coisas 

 Lamentar 
ações/acontecimentos 
passados 

 Descrever possibilidades 
passadas que não se 
realizaram 

 Solicitar e fornecer 
esclarecimentos 

 Expressar condições 
relacionadas ao passado 

 Simple Present / Present 
Continuous 

 Simple Past / Past 
Continuous 

 Present Perfect / Present 
Perfect Continuous 

 Past Perfect 
 Verbs followed by 

infinitive, base form or 
gerund 

 Quantifiers 
 Present Unreal 

Conditional 
 Used to 
 So/Neither 
 Comparatives 
 Reported Speech 
 Passive Voice 
 Past Unreal Conditional 
 Relative Pronouns 
 Verbs as nouns 
 Modals (will/may/might) 
 Contrast and addition 

conjunctions 
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pessoal e profissional.  
 Utilizar as estruturas 

linguísticas da Língua 
Inglesa de forma 
comunicativa e 
significativa; 

 Aprender a apreciar e 
respeitar as diferentes 
culturas e países. 

 Compreender textos 
informativos em inglês, 
identificando o tema e os 
assuntos do texto, 
reconhecendo as fontes 
consultadas e 
estabelecendo relações 
com outros textos e/ou 
contextos. 

 Fazer previsões com 
diferentes graus de 
certeza sobre o futuro 

 Contrastar presente e 
futuro fornecendo 
informações adicionais. 

 

Nota: Elaborado pela autora 
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APENDICE F 
Quadro de Execução do Dicionário Técnico Online 
 

QUADRO 8 – EXECUÇÃO DO DICIONÁRIO TÉCNICO ONLINE 
 

DATAS DE EXECUÇÃO 
 

ETAPAS 
 

ANDAMENTO DO 
PROJETO 

10/2013 a 12/2013 
 

ETAPA 1: Elaboração do 
Projeto 
1. Escolha do tema. 
2. Estudo e 
aprofundamento do tema 
3. Detalhamento das 
fases. 
4. Elaboração do 
cronograma. 
5. Revisão 
6. Envio. 

CONCLUÍDO 

12/2013 a 02/2014 
 

ETAPA 2: Pesquisa 
bibliográfica: estudo e 
aprofundamento do tema.  
1. Leitura e fichamento 
de textos teóricos 
referenciando a b-learning, 
sua importância, 
aplicabilidade e resultados 
alcançados. 
2. Análise de 
aplicativos. 
3. Curso de 
Metodologia da Pesquisa 
oferecido ela plataforma 
Apice. 

CONCLUÍDO 

12/2013 a 04/2014 
 

ETAPA 3: Estudo dos 
principais aplicativos e 
softwares, tipo os listados 
abaixo, que podem ser 
usados em sala de aula para 
auxiliar no uso da língua 
inglesa como ferramenta de 
trabalho através da b-
learning. 
1. Aplicativos 
Moodle 
Prezi 
Dropbox 
Wordpress 
Audacity 
PDF Creator 
CorelDraw 
Socrative 
Wikispaces Classroom 
Edublogs 
Whatsapp 

CONCLUÍDO 
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Photoshop 
Sony Vegas 
Aviary 
Moviemaker 
2. Seleção dos 
aplicativos que serão 
utilizados. 

03/2014 a 06/2014 
 

ETAPA 4: Pesquisa de 
termos técnicos em inglês na 
área da Mecânica. 
1. Levantamento de 
manuais utilizados na área 
da Mecânica. 
2. Levantamento de 
manuais utilizados pelo Ifes. 
3. Entrevista com 
professores da área da 
Mecânica. 

CONCLUIDO 

04/2014 a 08/2014 
 

ETAPA 5: Criação de um 
dicionário técnico online com 
termos técnicos na área da 
Mecânica utilizando 
aplicativos e softwares 
selecionados na etapa 2.  
1. Escolha dos 
aplicativos a serem 
utilizados na criação do 
dicionário online. 
2. Teste dos aplicativos 
e softwares a serem 
utilizados na criação do 
dicionário online. 
3. Criação do dicionário 
off-line 
4. . CONCLUIDO 

CONCLUIDO 

04/2014 a 08/2014 
 

ETAPA 6: Criação de 
atividades de língua inglesa 
utilizando vocabulário 
técnico voltado para a 
Mecânica através da 
plataforma Moodle. 
1. Levantamento de 
material bibliográfico sobre a 
plataforma Moodle. 
2. Estudo do material 
bibliográfico levantado. 
3. Criação das 
atividades através da 
plataforma Moodle.  

CONCLUIDO 

Nota: Quadro elaborado pela autora. 
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APÊNDICE G 
 
Projeto PAEX: Projeto de extensão “Transferência de Tecnologia e Treinamento 
em Inglês: Informação e Imersão nas Culturas e Práticas de Trabalho – 
Intercâmbio para Trainees Técnicos em Cingapura”. 
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APÊNDICE H 
 
Projeto PAEX - Dicionario Técnico Online Integrando o projeto SamaBaja à 
Língua Inglesa 
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APÊNDICE I 

Projeto do Programa Petrobras de Formação de Recursos Humanos - PFRH – 

Plano de Estudo: Inglês Como Ferramenta de Trabalho através da b-Learning 
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ANEXOS 

ANEXO A 

Portaria de Acompanhamento do produto Dicionário Técnico Online 

Integrando o Projeto SamaBaja à Língua Inglesa. 
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ANEXO B 

Diários das Turmas da Professora Nágila Rabelo Moraes no Instituto Federal 

do Espírito Santo Campus São Mateus 
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ANEXO C 

Diários das Turmas de Inglês I do Curso Técnico Integrado em Eletrotécnica e 

Curso Técnico Integrado em Mecânica dos anos de 2013, 2014, e 2015. 
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ANEXO D 

Diários das Turmas de Inglês Instrumental das Turmas do Curso Técnico 

Concomitante em Eletrotécnica e do curso Técnico Concomitante em Mecânica 

dos Anos de 2014 e 2015. 
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ANEXO E 

Ementa Inglês Instrumental para o Curso Técnico Concomitante em 

Eletrotécnica. 
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ANEXO F 

Ementa Inglês Instrumental para o Curso Técnico Concomitante em Mecânica 
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ANEXO G 

Declaração e Portarias da coordenação do projeto de extensão “Transferência 

de Tecnologia e Treinamento em Inglês: Informação e Imersão nas Culturas e 

Práticas de Trabalho – Intercâmbio para Trainees Técnicos em Cingapura”. 
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ANEXO H 

Portaria de Execução e Acompanhamento do Projeto de Extensão 

“Transferência de Tecnologia e Treinamento em Inglês: Informação e Imersão 

nas Culturas e Práticas de Trabalho – Intercâmbio para Trainees Técnicos em 

Cingapura”. 
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ANEXO I 

Competências e Habilidades a Serem Alcançadas de Acordo com o Quadro 

Europeu Comum de Referência de Línguas 

 

Fonte: http://speakupidiomas.net/cursos/ingles/o-que-e-o-marco-comum-europeu-de-referencia/ 


