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RESUMO

Este trabalho, de natureza etnográfica, tem como objetivo investigar
materiais didáticos criados e produzidos por professores de inglês em atuação em
escolas públicas, sob a perspectiva dos gêneros textuais utilizados em sua
confecção. O foco da análise repousa sobre o uso de gêneros textuais e as
estratégias de leitura para o ensino-aprendizagem de inglês como língua
estrangeira, dentro da ótica do interacionismo sociodiscursivo, detendo-se nas
propostas de utilização de gêneros textuais descritas por Schneuwly & Dolz
(2004). Pretende-se observar se o professor seleciona textos didáticos sob a ótica
do gênero, e quais os gêneros textuais mais utilizados. A metodologia de pesquisa,
que incorporou como instrumentos de investigação questionários e entrevistas,
tem abordagem qualitativa e naturalística dos materiais fornecidos pelos
professores participantes. Os dados indicam a necessidade de maior preocupação
com materiais didáticos autoproduzidos, revelados como prática comum na escola
pública, uma vez que representam a opção consciente de um profissional que não
se deixa impedir pelos obstáculos de um cotidiano adverso e cujo trabalho,
embora ainda longe do ideal, é voltado para a qualidade da educação e da
aprendizagem de língua estrangeira do aluno.

Palavras chave: material didático; gêneros textuais; escola pública
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ABSTRACT

This aim of this work of ethnographic nature is to investigate, under the
perspective of text genders, teaching materials created and produced by teachers
of English acting in state schools. Focus was placed on the use of text genders and
reading strategies in the process of the teaching- learning of English as a foreign
language, based on Schneuwly & Dolz’s (2004) proposal of educational uses of
text genres through a sociointeractional perspective. The purpose is to observe
whether teachers select teaching texts for their genres, and which are their favored
ones. A qualitative naturalistic research methodology which incorporated as
research instruments questionnaires and interviews was applied to the materials
provided by the teachers participating in the study. Results indicate the need for
further attention to self-produced teaching materials, revealed as a common
practice in public schools, for they represent the conscious option of a
professional who will not be detained by obstacles and whose work, although still
far from ideal, is intended to improve the quality of foreign language education.

Key words: didactic material; text genres; public schools.
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1. Introdução

1.1. Iniciando a reflexão
Como se escolhe ser professor? As respostas são tantas e tão variadas
quanto aqueles e aquelas que escolhem esta carreira, ou que são por ela
escolhidos. Pode-se dizer que muitos dos professores que tivemos, que
conhecemos, e que somos, começaram na carreira por acaso. Para alguns, tal
acaso tornou-se uma paixão, para outros uma mera profissão, para outros, ainda,
um fardo. Ao deparar-se com as dificuldades da profissão, com as incertezas e
fracassos que sempre a acompanham, muitos desistem, outros permanecem,
cinicamente descrentes de tudo ou passivamente indiferentes a tudo, criticando e
arrependendo-se. Outros, ainda, tentam mudanças. Mudanças em si mesmos,
mudanças nas aulas, mudanças no sistema, mudanças na sociedade.
Essas tentativas de mudanças correspondem muitas vezes à maneira como
os professores vêem sua profissão. As escolhas feitas em termos de carreira, de
área de estudos podem ser entendidas como reflexos da sua inquietação, do seu
não conformismo com aquilo que se espera deles, com o que sempre foi feito – e
que não era suficiente, não dava certo, não era satisfatório. Ser professor é
também, e principalmente, ser um profissional. Um profissional que se preparou
para exercer um ofício, que trabalha muito, que se esforça por ter sua profissão
reconhecida como tal. Um profissional que como qualquer outro deve manter-se
continuamente em busca de atualização e melhoria de sua atuação.
Foi na busca por uma resposta a todas estas questões que parti à procura de
mudanças. Escolhas são sempre feitas. Uma primeira escolha foi a opção pelo
serviço público. Tendo passado por várias instituições particulares de ensino, senti
que para mim, como profissional da educação, precisava de mais espaço, mais
escolhas, mais liberdade. Apesar dos conhecidos e reconhecidos problemas do
ensino público, ao nele ingressar encontrei algo aparentemente pouco
reconhecido: a liberdade de agir como um profissional do ensino dentro de minha
sala de aula. Não quero dizer com isso que não há controle ou supervisão, que não

2

há problemas. O que encontrei no ensino público, e que prezo, é a oportunidade de
experimentar, de fazer diferente, de fazer melhor, se eu quiser. As limitações
materiais tornam-se menores face à possibilidade de tentar mudanças e fazer
escolhas. Mudanças são parte necessária da vida. Mudanças no ensino são ainda
mais necessárias, frente às constantes transformações no mundo e na sociedade.
Mudanças no ensino público são quase obrigatórias. O compromisso do professor
da escola pública é com o aluno e sua família, com a educação, que pode e deve
ser de qualidade.
Diante desse posicionamento, escolhi trabalhar com a língua inglesa dentro
de uma proposta de ensino de leitura através de textos. As razões para a
construção desta opção foram múltiplas, passando sempre pela tentativa de
oferecer o melhor possível ao meu aluno, sem aceitar limitações impostas por
visões assistencialistas e essencialmente excludentes do ensino público e de seus
alunos. Os obstáculos e dificuldades encontrados levaram- me à procura por
alternativas e soluções para a melhoria de minhas práticas pedagógicas. Da
mesma forma, os sucessos alcançados nas tentativas de preparação de um material
que fosse mais condizente com as necessidades e condições de trabalho
encontradas reforçaram a convicção de que é possível oferecer educação de
qualidade, apesar das limitações existentes.
Uma terceira opção foi a procura por mais entendimento. Como entender a
sala de aula, como entender o aluno, como entender o que se espera da escola e da
educação? Como entender o que eu quero como profissional? Quais os caminhos?
Um percurso possível seria a continuidade da formação como profissional. Senti a
necessidade de entender e aperfeiçoar minha prática como professora de inglês
para alunos do Ensino Fundamental. Meu projeto de pesquisa surgiu a partir da
minha própria prática de elaboração de material para uso em sala de aula ; mais
especificamente, para explorar o uso de gêneros textuais em materiais didáticos
para ensino de Inglês como Língua Estrangeira.

1.2. Justificativa de pesquisa
O ser humano é caracterizado principalmente por sua capacidade de se
comunicar; especialmente, pela capacidade de se comunicar lingüisticamente. A
linguagem é uma das bases da comunicação, não a única, mas certamente uma das
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mais importantes. Pode-se dizer que a linguagem é essencial em todos os sentidos:
nos relacionamentos, no ensino e no aprendizado. Sua função comunicativa é
essencial para a educação, seja na transmissão de conhecimentos ou nas interações
entre os participantes da comunidade escolar.
Tomada em sua perspectiva comunicativa, a prática pedagógic a de ensino
sob a perspectiva de gêneros textuais é de importância fundamental para aumentar
a habilidade do aluno em conhecer e usar formas essenciais de transmissão de
conhecimento. Gêneros textuais estão presentes no dia a dia de todos nós, pois
“gêneros não são entidades formais, mas sim entidades comunicativas. São formas
verbais de ação social relativamente estáveis realizadas em textos situados em
comunidades de práticas sociais e em domínios discursivos específicos”
(MARCUSCHI, 2005: 25). Seu uso, portanto, não está restrito às salas de aula,
mas permeia nossas atividades sociais.
Com esta definição do uso social do gênero em mente, é possível trabalhar
diferentes gêneros textuais sob o ponto de vista de sua função comunicativa. O
trabalho com gêneros textuais também pode servir como base para uma pedagogia
de Língua Estrangeira que destaca a leitura como uma forma de comunicação.
Marcuschi (op.cit: 35) afirma que “(...) o trabalho com gêneros textuais é uma
extraordinária oportunidade de se lidar com a língua em seus mais diversos usos
autênticos no dia-a-dia”. Os textos usados nas salas de aula, conseqüentemente,
deveriam explorar, através da leitura, a grande variedade de gêneros em sua forma
escrita, já que “o ensino de gêneros é necessário se quisermos preparar os
aprendizes de uma LE para agir no mundo social” (LOUSADA, 2007: 39).
Essa proposta de trabalho tem sido favorecida por professores em escolas
públicas brasileiras, apoiados pela legislação na forma dos Parâmetros
Curriculares Nacionais, reforçados por diretrizes e orientações a nível local. No
Rio de Janeiro a Multieducação representa uma dessas orientações, sendo definida
como a “base sobre a qual as escolas municipais criam e organizam seus projetos
pedagógicos” 1 , sugerindo abordagens das disciplinas “a partir de Princípios
Educativos e Núcleos Conceituais” (idem: ibidem). A proposta da Multieducação
em relação ao ensino de LE afirma que “estudar uma língua estrangeira não

1

Página

do

Núcleo

Curricular

http://www.rio.rj.gov.br/sme/index.php.

Básico

MULTIEDUCAÇÃO.

Disponível

em
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significa aprender apenas estruturas gramaticais, mas, sim, adquirir a habilidade
de compreender, através da leitura, como o mundo é entend ido/organizado
/representado por diferentes culturas” (SME, 2004: 140).
Numerosas pesquisas têm focalizado os diversos aspectos de estudos de
gêneros e modelos de leitura, assim como suas aplicações pedagógicas no ensino
de línguas. Contudo, apesar do grande número de estudos relacionados ao ensinoaprendizagem de gêneros textuais, a pesquisa em geral tem sido restrita a
contextos acadêmicos (SWALES 1990, 1996; BHATIA 1993; MOTTA-ROTH
1995), ou a análises de livros didáticos (BYRD 2001; BERNARDIM 2004;
ARAÚJO 2006; DIAS 2007). Nas escolas públicas, porém, o uso de livros
didáticos para ensino de Língua Estrangeira tem sido substituído por materiais
alternativos, devido às condições de trabalho encontradas. Justifica-se, portanto,
um estudo que interrelacione o ensino-aprendizagem de língua estrangeira com
foco na leitura e no uso de gêneros textuais, a partir do exame de materiais
didáticos confeccionados por professores em atuação nas escolas de Ensino
Fundamental.
O objetivo principal deste trabalho é pesquisar materiais didáticos criados e
produzidos por professores de inglês de escolas públicas de Ensino Fundamental
na Zona Norte do município do Rio de Janeiro, detendo-se mais especificamente
nas questões de ensino-aprendizagem referentes aos gêneros textuais. O interesse
aqui é observar se os professores, ao selecionar textos para usar em sala de aula, o
fazem na perspectiva do gênero, isto é, se é seguida uma pedagogia de gêneros.
Através da análise destes materiais à luz das teorias de gêneros textuais e de
modelos de leitura, tentarei entender sua função no panorama do ensino de inglês
nas escolas públicas, e que contribuições podem ser feitas ao trabalho dos
profissionais que, como eu, optam por uma abordagem de leitura sob a
perspectiva do gênero como uma alternativa para o ensino da língua inglesa.
A investigação tem como finalidade explorar, entender e, eventualmente,
oferecer sugestões para o aperfeiçoamento de práticas pedagógicas de ensino de
língua estrangeira na escola pública, práticas essas que representam não a falta de
opção, mas sim a opção consciente de um profissional que não se deixa abater
nem se deter pelas pressões e obstáculos de um cotidiano adverso.
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1.2.1. Definindo o foco da pesquisa
É indiscutível a importância da língua inglesa no mundo de hoje.
Atualmente o inglês é uma língua global, o idioma preferencialmente usado por
pessoas de línguas diferentes que precisam se comunicar. O advento da Internet
com seus textos majoritariamente escritos em inglês veio aumentar a necessidade
do conhecimento da língua inglesa. Como pode o professor de línguas se inserir
neste panorama? À primeira vista, nada mais simples: o professor de inglês ensina
a língua inglesa. No entanto, essa premissa tem esbarrado nas reais situações de
ensino enfrentadas pelos profissionais em atuação no ensino público.
Como trabalha o professor de inglês na escola pública? Quais os
instrumentos que usa para atingir seus objetivos educacionais e lingüísticos? O
recorte que desejo fazer neste trabalho refere-se ao trabalho prático de sala de
aula. A proposta é pesquisar, analisar e discutir o ensino da língua inglesa em
escolas públicas na cidade do Rio de Janeiro através de material didático
produzido pelos próprios professores. Pretendo, a partir de uma amostragem de
materiais coletados junto a professores, investigar e avaliar como eles são
produzidos e aplicados em salas de aula de escolas públicas municipais.
Na literatura pertinente, o ensino de inglês é normalmente entendido como
ensino de segunda língua. No Brasil, contudo, há nítidas distinções em relação a
esta visão de ensino da língua inglesa. A primeira distinção é conceitual: a língua
inglesa no Brasil é uma língua estrangeira (doravante LE), não segunda língua.
Embora seja um país de dimensões continentais e de grandes variações culturais, o
Brasil tem uma língua oficial que, apesar de diferenças e usos regionais, se
mantém como fator unificador, não havendo necessidade de utilizar outro idioma
para nos comunicarmos, como acontece em países da Ásia e África. Apesar da
muito difundida importância de “saber inglês”, não usamos a língua nas ruas, não
é necessário saber falar inglês para nossa comunicação diária. Como afirma Moita
Lopes (1996: 39), “aponta-se aqui para uma necessidade de pensar o ensino de
inglês como língua estrangeira em termos da realidade brasileira”. No Brasil,
portanto, o ensino de inglês é o ensino de uma língua estrangeira, não de uma
segunda língua. Isto traz naturalmente implicações pedagógicas que se moldam e
se estruturam para respeitar esse cenário.
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Uma segunda distinção diz respeito ao ambiente onde a língua inglesa é
ensinada/aprendida, e é aqui que surge outra significativa diferença. No Brasil,
pode-se aprender inglês nas escolas e em cursos particulares. Apesar do papel de
LE, geralmente nos cursos particulares o objetivo do ensino do inglês é
prioritariamente o desenvolvimento da habilidade oral. Nesses cursos reforça-se a
idéia da rapidez, da comunicação oral imediata e fluente, do sucesso futuro em
viagens e empregos, tendo como bandeira o fato de que a língua inglesa é um
fator de prestígio, uma fe rramenta que vai aumentar e garantir as probabilidades
futuras na vida. O foco do ensino aqui enfatiza, além da garantia de aprender a
falar e se comunicar na língua, objetivos mais imediatos, havendo inclusive
opções de cursos com fins específicos, como inglês para secretárias ou para
executivos que precisam viajar.
A escola tem objetivos mais amplos: ela deve formar o cidadão, consciente
de seus deveres e direitos. Neste ambiente, a LE faz parte da formação do aluno,
servindo para alargar seus horizontes culturais e prepará- lo para a vida em uma
sociedade cada vez mais globalizada e globalizante. O ensino de inglês neste
contexto seria também um instrumento de valorização pessoal e educacional na
medida em que o aluno, ao descobrir e conhecer novas culturas, passa a entender
melhor e a valorizar ambas. Como aponta Moita Lopes (idem: 43),
“[a] aprendizagem de uma LE (...) fornece talvez o material primeiro para tal
entendimento de si mesmo e de sua própria cultura, já que facilita o distanciamento
crítico através da aproximação com uma outra cultura”.

Dentro deste objetivo mais amplo, qual é a proposta de ensino de LE na
escola pública? As diretrizes oficiais para a educação, os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs), enfatizam a LE como ferramenta na obtenção de
conhecimento, para “saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos
tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos” (1998: 7) . A LE pode ser
um dos veículos para a obtenção destes objetivos, já que
“o aprendizado de uma Língua Estrangeira vai fazer aumentar o conhecimento
sobre linguagem que o aluno construiu sobre sua língua materna, por meio de
comparações com a Língua Estrangeira em vários níveis” (idem: 28).

Sob essa perspectiva, também são ressaltados os aspectos da construção da
identidade pessoal e da preparação para a vida em sociedade.
O ensino de inglês como LE nas escolas públicas vai, então, se caracterizar
por objetivos e procedimentos bem diferentes daqueles do curso particular de
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inglês. Os aspectos enfatizados na escola são de longo prazo; preza-se o ensino da
língua como parte de um todo maior, a instrução lingüística como auxiliadora na
formação global do indivíduo. A LE aqui não é o foco exclusivo, mas um dos
elementos que compõem a formação do educando.
Não se pode dizer que os objetivos ou as visões de ensino de línguas
expostos acima (na escola pública e nos cursos particulares) sejam mutuamente
excludentes. Sem dúvida as possibilidades de sucesso são aprofundadas e tanto
mais concretas à medida que forem alicerçadas por bases sólidas de informação,
noções de direitos e deveres e diferenças culturais entre os povos. Contudo, os
meios para que estes fins sejam atingidos diferem profundamente entre si. O curso
de inglês constitui um ambiente favorável para o ensino da língua: professores
sempre à disposição, materiais apropriados à faixa etária e ao nível de
desenvolvimento lingüístico e educacional do aluno, suporte tecnológico. A
realidade é totalmente diversa nas aulas de LE2 nas escolas públicas. Qual
realidade? Pouco tempo dedicado ao ensino da língua dentro da grade de
disciplinas, escassez de professores, material didático, por vezes, inexistente ou
inadequado. Diante desse quadro, como conciliar os objetivos mais gerais da
educação global do aluno, futuro cidadão, com os objetivos mais específicos do
ensino de LE dentro do cenário pedagógico das escolas públicas?
Ensinar uma língua pressupõe (ou deveria) ensinar a entender e usar esta
língua para comunicação. Dentro desta visão, seria necessário ensinar ao aluno as
habilidades envolvidas na comunicação: falar e ouvir, ler e escrever a LE em
questão. Esta é uma prerrogativa garantida pela própria legislação educacional
brasileira. Os PCNs (op. cit: 21) possibilitam a opção de trabalho com as quatro
habilidades, quando afirmam que:
“(...) o foco na leitura pode ser justificado pela função social das línguas
estrangeiras no país e também pelos objetivos realizáveis tendo em vista as
condições existentes.
Isso não quer dizer, contudo, que dependendo dessas condiç ões, os objetivos não
possam incluir outras habilidades, tais como compreensão oral e produção oral e
escrita.”

2

De acordo com as necessidades e possibilidades da escola ou do momento, o aluno pode ter aulas
de inglês, espanhol ou francês no município do Rio de Janeiro.
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Contudo, em contraponto a um ideal de ensino da língua em sua totalidade,
são também os PCNs que aconselham que se tenha uma visão objetiva e realista
das condições para o ensino de LE ao estabelecer que
[i]mporta, sobretudo, formular e implementar objetivos justificáveis socialmente,
realizáveis nas condições existentes na escola e que garantam o engajamento
discursivo por meio de uma língua estrangeira”. (idem: ibidem)

Precisamos, portanto, contrapor ao ideal de ensino de LE a realidade da
nossa escola pública. Seriam realizáveis os objetivos de ensino integral,
comunicativo, socialmente justificado da língua, “nas condições existentes na
escola”? Tomando a realidade desfavorável existente, como ensinar a LE e dela
fazer o melhor uso, sem deixar de lado a luta pelo ideal possível? Torna-se
necessário resistir e validar o ensino da disciplina em uma escola já por si só tão
desvalorizada como instituição social e educacional. Como bem coloca Kramer
(2002: 162), “resistir aqui é persistir e compreender que a escola não é lugar de
alimentar, banhar ou dar proteção às crianças, mas tem a função social e cultural
de garantir o direito de acesso ao saber”.
O ensino de LE em escolas públicas é parte do currículo básico tanto no
Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, sendo facultativo às escolas não
sua inclusão, mas apenas a escolha da língua a ser trabalhada, de acordo com o
interesse da comunidade ou as possibilidades da unidade escolar. Apesar destas
orientações a nível nacional, a realidade das escolas públicas do município do Rio
de Janeiro apresenta um quadro de assimetria da disciplina LE em relação às
demais disciplinas. Uma dessas singularidades é a falta de material didático
específico. O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) fornece
gratuitamente aos alunos livros didáticos da maioria das disciplinas do currículo
nacional, selecionados pelos professores das unidades escolares; a LE porém
ainda não está incluída nas disciplinas atendidas por esse programa. É preciso,
então, encontrar opções para trabalhar com turmas grandes, com níveis irregulares
de proficiência na disciplina, com relativamente pouco tempo de aula, cujos
alunos têm pouca ou nenhuma condição financeira de arcar com o custo do
material didático disponível no mercado.
Moita Lopes (1996: 130) revela que “uma das dificuldades enfrentadas
pelas LEs no currículo é justamente a de justificar socialmente sua presença”,
acrescentando que “a única habilidade em LE que parece ser justificada
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socialmente, em geral, no Brasil é a da leitura” (idem: 131). Este parece ser o
ponto de vista mais aceito por pesquisadores e professores; também é aquele que
tem pautado as escolhas daqueles que definem o perfil da disciplina nos currículos
escolares. De acordo com as orientações dos PCNs, por exemplo, os objetivos
gerais para a aprendizagem da LE podem ser alcançados através do ensino de
leitura, já que “a leitura atende, por um lado, às necessidades da educação formal,
e, por outro, é a habilidade que o aluno pode usar em seu contexto social
imediato” (op.cit.: 20). O município do Rio de Janeiro, em suas orientações para o
ensino de LE através da proposta da Multieducação, também apóia esta visão, ao
declarar que “o ensino de Línguas Estrangeiras deve buscar a superação da leitura
incidental e da linguagem informal que nossos alunos fazem cotidianamente,
dando maior ênfase ao trabalho com o texto escrito” (op. cit: 7).
O ensino de LE através de técnicas de leitura é uma abordagem de ensino
favorecida também por preservar as características comunicativas da língua. Todo
texto pressupõe um autor e um leitor, interlocutores da mensagem transmitida em
forma escrita. Esse tipo de abordagem é baseado no ensino de estratégias de
aprendizagem, das quais o aluno pode fazer uso em vários momentos de sua
experiência escolar e mesmo fora dela, já que “aprender a ler em LE ajuda no
desenvolvimento da habilidade da leitura em língua materna” (MOITA LOPES,
idem: 132).
O foco do ensino de LE na escola pública, portanto, vai se estreitando.
Privilegia-se uma habilidade, a leitura, optando por esta não em detrimento ou
exclusão das outras, mas como escolha possível em face de uma realidade
adversa, ou no mínimo, desfavorável. Nesta realidade, não somente o aluno, mas
também o professor enfrenta as dificuldades e contradições expostas em relação
ao ensino de LE. Cabe aqui a pergunta de Nunes (1997: 107): “qual o papel do
professor de leitura em língua estrangeira?”. Diante das limitações impostas por
suas condições de trabalho, o professor de LE na escola pública procura
alternativas. Se não é possível a utilização de livros didáticos, e se o professor
opta por privilegiar o ensino da habilidade leitora em suas aulas, de que maneira
pode fazê-lo? Através de textos, por certo. Novas questões, então, se apresentam:
quais textos? Como selecioná- los? Quem os escolhe? Como trabalhar com estes
textos? Quais os pressupostos teóricos que estariam guiando as escolhas do
professor? A escolha dos textos para compor o material didático preparado pelo
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professor refletiria uma consciência a respeito de gêneros? Escolhe-se o texto ou o
gênero?
Esta pesquisa reflete a necessidade de investigar o que pode ser considerada
uma prática constante na sala de aula de ensino de inglês como Língua Estrangeira
(ILE, doravante), a saber, o uso de material didático preparado pelo professor,
assim como as razões para seu uso e as bases teóricas nas quais sua criação se
apóia. Pretendo, nesta investigação, deter- me nos aspectos relacionados aos
gêneros textuais: quais os gêneros mais utilizados nestes materiais didáticos
usados nas aulas de ILE nas escolas públicas do Rio de Janeiro, e quais seriam as
razões para estas escolhas? Uma vez que a leitura é o eixo propulsor de toda a
pedagogia que rege esses materiais autoproduzidos, minha investigação repousa
sobre conceitos de leitura que serão também observados na análise desses
materiais que são utilizados como substitutos dos livros didáticos.

1.3. Leitura e material didático
“O texto é ponto de partida e ponto de chegada no processo de aprendizagem da
linguagem” (KLEIMAN, 1992: 100)
A noção de leitura é fundamental em uma análise de materiais didáticos que
utilizam textos como veículo de ensino. Afinal, um texto, em LE tanto quanto em
Língua Materna (LM), deve ser lido e entendido para que nele se possam
identificar propósitos e mensagens. Na sala de aula de leitura em ILE, porém, não
se deve esquecer que o aluno tem que lidar com dois processos simultâneos:
aprender a língua, isto é, sua estrutura, seu sistema, seu vocabulário, e fazê-lo
através da leitura, cujas estratégias podem ser transferidas da LM para a LE.
Nesta pesquisa, para uma melhor apreciação dos materiais didáticos dos
professores, parece- me necessário que se discuta num primeiro momento os
modelos de leitura. Moita Lopes (op. cit: 148) considera que é possível entender
os modelos propostos para a compreensão da leitura em termos da “direção do
fluxo de informação no ato de leitura”, classificando-os em três grupos: de fluxo
ascendente, de fluxo descendente e aqueles de fluxo simultaneamente ascendente
e descendente. Dentro desta classificação, podemos identificar três modelos
principais de leitura: o modelo de decodificação, o psicolingüístico e o
interacionista.
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O modelo de decodificação (bottom-up) percebe a leitura como um processo
que parte do texto para o leitor, tendo este um papel mais passivo, restrito à
atividade mecânica de decifrar palavras e frases para chegar a um significado
considerado inerente ao texto. Amorim (1997: 76) considera que “o ensino de
leitura feito com base neste modelo enfatiza o ensino da gramática e do
vocabulário”, sendo o texto utilizado como um pretexto para o aprendizado da
língua.
O modelo psicolingüístico (top-down) identifica o processo de leitura como
um fluxo de informação que parte do leitor para o texto, a partir do conhecimento
prévio usado para a compreensão. A leitura aqui torna-se “um ato cognitivo e
ativo, já que o leitor traz para esta tarefa uma vasta gama de informações, idéias,
atitudes e crenças” (idem: 77). Neste modelo, privilegia-se o trabalho com
estratégias que facilitarão o entendimento e a relação do leitor com o texto.
O modelo interacionista de leitura considera que “o processamento do texto
ocorre nas duas direções – ascendente e descendente – ao mesmo tempo”
(MOITA LOPES, op.cit: 149). Neste modelo, o leitor usa seu conhecimento
esquemático para fazer previsões a respeito do texto, que serão confirmadas ou
rejeitadas à medida que a leitura prossegue, utilizando suas experiências anteriores
como suporte e preparação para o entendimento não só das palavras e frases, mas
também de seus vários sentidos. Sob essa perspectiva, “ler não é apenas extrair
sentidos de um texto, mas um processo de conectar a informação do texto com o
conhecimento que o leitor traz para o ato de ler”

3

(DEBAT, 2006: 2) 4 .

Devem ser considerados também os modelos de leitura estudados mais
recentemente, que se apóiam em uma visão sociointeracional da leitura. Estes
modelos combinam-se com as teorias sócio- interacionais de descrição de gêneros
discursivos ao considerar, dentro do processo de leitura, os fatores referentes às
condições de produção e de veiculação dos textos, assim como seu propósito
comunicativo e sua organização textual. Neste modelo, a leitura é vista como um
processo de interação entre texto, leitor e autor que implicaria em “desenvolver as
capacidades reflexivas de nossos alunos”, levando ao “despertar da consciência

3

“(…) reading is not just extracting meaning from a text but a process of connecting information
in the text with the knowledge the reader brings to the act of reading.”
4
Esta e todas as demais traduções foram feitas pela autora.
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prática partindo de situações concretas” (CRISTÓVÃO & NASCIMENTO, 2006:
45).
Atividades de leitura são importantes para o reconhecimento e para a
compreensão dos elementos componentes dos gêneros utilizados no ensino, isto é,
elas devem “levar os alunos a perceber que a composição do gênero (...) é
planejada de acordo com sua função social e seus propósitos comunicativos”
(LOPES-ROSSI, 2006: 75). A importância de se observar os modelos de leitura
que subjazem às propostas pedagógicas dos materiais reside no fato de ser ela uma
base teórica subjacente à proposição de atividades e exercícios. Esta pesquisa
propõe justapor os modelos de leitura aos materiais fornecidos pelos professores
participantes, a fim de entender a visão de leitura aparente ou implícita na
preparação do material e na escolha dos textos e atividades propostas.

1.4. Gênero e material didático
“O uso da linguagem (tanto verbal quanto visual) é essencialmente
determinado pela sua natureza sociointeracional (...). Quem usa a linguagem com
alguém, o faz de algum lugar determinado social e historicamente” (PCN, op. cit:
27). Desta maneira, a legislação escolar direciona a orientação da prática escolar
em direção a uma visão de “aprendizagem como um fenômeno sociointeracional”
(idem: 57). A perspectiva do interacionismo sócio-discursivo (ISD) está na base
teórica dos PCNs de Língua Estrangeira, sendo a aprendizagem compreendida
como “de natureza sociointeracional, pois aprender é uma forma de estar no
mundo social com alguém, em um contexto histórico, cultural e institucional”
(idem: ibidem). O foco está no uso da linguagem em interações (orais ou escritas),
isto é, na construção social do significado.
Assim como a linguagem oral, textos escritos representam uma forma de
comunicação que envolve uma série de fatores e elementos para que se
materialize. O estudo sobre gêneros busca desenvolver uma maior compreensão
dos gêneros textuais e seu papel na comunicação. Os fundamentos para estes
estudos baseiam-se em três correntes principais: o ensino para fins específicos, ou
English for Specific Purposes (ESP) de origem britânica, os estudos de retórica
norte-americanos e canadenses, conhecidos como New Rhetoric, e a Lingüística
Sistêmica Funcional, de origem britânica (HALLIDAY & HASSAN, 1976), mas
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desenvolvida na Austrália. Cada uma destas escolas traz contribuições às teorias e
à aplicação do que se poderia considerar uma pedagogia de gêneros.
Inicialmente adaptadas no Brasil para abordagens instrumentais do ensino
de línguas, as teorias de gênero da área de ESP “dão particular atenção (...) às
características formais dos gêneros, enquanto se concentram menos nas funções
especializadas de textos e seus contextos sociais imediatos”

5

(HYON, 1996: 695).

De acordo com Celani (1997: 153), esta abordagem era “essencialmente
pragmática, nascida da prática, e preocupada especialmente com a clareza de
propósitos na fixação de objetivos”. Seus objetivos eram mais imediatos, e
centrados na análise das necessidades dos aprendizes.
Os estudos de retórica, como explica Hyon, “concentram-se mais nos
contextos situacionais nos quais os gêneros ocorrem do que nas suas formas e têm
dado ênfase especial aos propósitos sociais” 6 (op cit: 696) estabelecendo, assim, a
importância do contexto social na análise e no ensino/aprendizagem de gêneros
textuais.
É possível definir a Lingüística Sistêmico Funcional (doravante LSF) pelo
seu foco na língua como comunicação e na forma como essa comunicação é
realizada em condições reais. Essa área da Lingüística Aplicada torna-se
particularmente propícia a ser utilizada em situações de ensino, pelo seu foco na
língua em contexto de uso e em suas funções comunicativas. A relevância da
gramática sistêmico-funcional para o ensino de linguagens é a de fornecer uma
estrutura para que os professores vejam a língua como recurso para a produção de
sentido, assim como uma maneira de analisar produtos de interações sociais
autênticas. Nas palavras de Halliday (1970: 143), “a língua serve para estabelecer
e manter relações sociais” 7 . Ela também fornece uma maneira de incorporar as
negociações sociais e culturais de seus participantes e de se entender seus diversos
sentidos.
Creio ser possível perceber uma progressão nos estudos e nas teorias
lingüísticas de Halliday a Swales no que concerne às noções de contexto e
propósito comunicativo, como afirmam Hemais & Biasi- Rodrigues (2005).
5

“(…) have paid particular attention to detailing the formal characteristics of genres while
focusing less on the specialized functions of texts and their surrounding social contexts”.
6
“(…) they have focused more on the situational contexts in which genres occur than on their
forms and have placed special emphases on the social purposes”
7
“Language serves to establish and maintain social relations”.
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Segundo essas autoras, “[a]tualmente [Swales] prioriza o contexto, ou seja, os
participantes e os elementos da situação que geram o texto, junto com uma análise
lingüística, tendendo a buscar o respaldo da gramática sistêmico- funcional de
Halliday” (p. 118). Ao indicar o gênero como forma de atividade social
desenvolvida em interações dentro e a partir de um contexto específico, Halliday
sinaliza a relevância do contexto e das práticas sociais que dão sentido e propósito
comunicativo à atividade de gêneros. Esta linha teórica é ampliada por Swales ao
propor o propósito comunicativo primeiro como critério predominante (1990) e,
mais tarde, como critério privilegiado (2001) para a classificação de gêneros.
Marcuschi (2005: 25) sustenta que “gêneros não são entidades formais, mas
sim entidades comunicativas. São formas verbais de ação social relativamente
estáveis realizadas em textos situados em comunidades de práticas sociais e em
domínios discursivos específicos”. Com esta definição de gênero em mente, é
possível trabalhar diferentes gêneros textuais sob o ponto de vista de sua função
comunicativa, perspectiva favorecida pela LSF. No ensino de ILE, as bases
teóricas da LSF podem ser combinadas com os estudos de gêneros, pois
“em análises de textos realizadas com base na LSF, todos os significados têm uma
conexão direta com o contexto social – ‘acima’ e, também, uma conexão direta
com os elementos lexicogramaticais – ‘abaixo’. Na LSF, portanto, não se analisa
um texto unicamente em termos dos elementos lexicogramaticais. Ao invés disso,
cada significado deve ser relacionado simultaneamente a rotinas sociais e a formas
lingüísticas.” (MEURER, 2004: 1)

As visões de gêneros resumidas acima podem ser utilizadas como subsídios
para a elaboração de uma proposta pedagógica que crie “condições para que os
alunos possam apropriar-se de características discursivas e lingüísticas de gêneros
diversos, em situações de comunicação real”, como propõe Lopes-Rossi (2006:
74).

Este

trabalho

pedagógico

com

gêneros

discursivos

poderia

ser

operacionalizado através de uma seqüência didática, definida por Dolz e
Schneuwly como um “conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira
sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito” (2004: 97). Segundo
estes pesquisadores do chamado Grupo de Genebra, é proposta uma “releitura
didática” do interacionismo sócio-discursivo advogado por Bronckart (1999) ao
fazer a “transposição didática de estudos de gêneros textuais para seu uso em sala
de aula de línguas” (CRISTÓVÃO & NASCIMENTO, 2006: 37). Incorporando a
noção da interação social à noção de contexto, os autores do Grupo de Genebra
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“centralizam a questão das condições externas de produção de textos e
desenvolvem a sua concepção sobre as ações de linguagem e o seu contexto”
(idem: 39). Em outras palavras, o texto não mais seria apenas uma ferramenta para
o ensino, mas seria ele próprio e ao mesmo tempo, objeto e instrumento de
ensino-aprendizagem da língua ao trabalhar as capacidades de linguagem e os
diferentes níveis de análise textual envolvidos em sua produção e circulação.
“Pedagogias baseadas em gêneros (...) envolvem algum tipo de
consideração didática de gêneros e dos contextos em que são encontrados”

8

(HYON, op. cit: 697). Em comum, os estudos relacionados a gêneros discursivos
ressaltam a importância das interações sociais, do contexto e do propósito
comunicativo na forma e no uso dos gêneros textuais, tanto em situações
pedagógicas como no uso cotidiano. A noção de gênero e seu uso no ens ino,
portanto, são fundamentais pois,
“(...) é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum gênero, assim
como é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum texto. (...) A
comunicação verbal só é possível por algum gênero textual” (MARCUSCHI, op.
cit: 22).

Deve-se entender a comunicação verbal descrita aqui não apenas como
linguagem oral, mas sim a comunicação através formas de expressão, ou textos,
inseridos em um gênero específico, de acordo com propósitos e intenções do
usuário da língua. Seria este o ponto de vista adotado pelos profissionais que
trabalham em nossas escolas no que se refere a gêneros textuais ? Seria
privilegiada a função comunicativa nos textos que escolhem? Estariam as visões
sócio-discursivas aparentes ou pelo menos subjacentes nos materiais que
produzem? Ou ainda temos uma concepção estruturalista do ensino de línguas,
fazendo com que o texto usado nas aulas seja apenas um veículo para a
transmissão de conhecimentos puramente estruturais ou lexicais? Ao justapor as
noções de gênero e dos modelos de leitura espero obter uma noção mais ampla e
fundamentada dos processos de seleção, preparação e uso dos materiais didáticos
disponibilizados pelos professores participantes desta pesquisa.

8

“Genre-based pedagogy (...) involves some kind of classroom consideration of genres and the
contexts in which they are found.”
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1.5. Material didático e ensino de língua estrangeira
Quando a perspectiva pedagógica adotada pelo professor de LE privilegia o
ensino de leitura, torna-se necessário pesquisar, analisar e definir as metodologias
e as técnicas usadas, os critérios para a escolha dos materiais a serem utilizados
em sala, assim como a forma de utilização desses materiais. Chegamos ao que
constituirá o ponto focal desta análise: os materiais que substituem os livros
didáticos de LE na rede pública de ensino. Materiais não-oficiais, produzidos
pelos professores de nossas escolas públicas, na tentativa de melhorar sua prática,
de ampliar os horizontes de seus alunos, de aumentar o interesse e favorecer o
aprendizado da Língua Estrangeira, tão desvalorizado como a própria escola
pública onde este acontece.
A questão do material didático para o ensino de línguas é sempre delicada,
havendo questões políticas, econômicas, sociais, pedagógicas e lingüísticas que se
interpõem. A disciplina LE ainda não faz parte do Programa Nacional do Livro
Didático, e fatores econômicos impedem a compra do material disponível no
mercado. Devido às características próprias de cada escola, as turmas podem ser
desniveladas em termos de proficiência lingüística; é possível encontrar na mesma
turma alunos que já tiveram vários anos de ensino de uma língua, alunos que
nunca estudaram aquela determinada língua, ou que nunca estudaram língua
alguma, ou mesmo alunos que estudaram um pouco de diversas LEs. Como
atender a tal diversidade? Para trabalhar dentro desta realidade, muitos professores
escolhem produzir seu próprio material didático para uso em sala, adaptando-o às
condições encontradas em cada turma, em cada escola.
Uma primeira definição de material didático seria “tudo aquilo que é usado
por professores e aprendizes para facilitar o aprendizado de uma língua”

9

(SALAS, 2004: 1). Esta acepção ampla incluiria o livro didático, assim como
dicionários, gramáticas, realia e até mesmo fontes externas à sala de aula, como
jornais, revistas e a Internet. Neste estudo, restringirei o foco definindo material
didático como o material preparado pelo próprio professor de acordo com as
necessidades de seu ambiente pedagógico e as possibilidades que a escola oferece.
Serão incluídos aqui tanto os textos escolhidos pelos professores quanto a

9

“(…) anything used by teachers or learners to facilitate the learning of a language.”
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abordagem pedagógica desenvolvida a partir deles, abordagem esta que poderá
estar explícita ou implícita no material.
No recorte que proponho aqui, será necessário observar e analisar os
critérios seguidos pelos professores que preparam os materiais a serem
investigados, a abordagem proposta e a adequação dos gêneros e textos ao
propósito de ensino-aprendizagem, já que “(...) o trabalho com gêneros será uma
forma de dar conta do ensino dentro de um dos vetores da proposta oficial dos
Parâmetros

Curriculares

Nacionais

que

insistem

nesta

perspectiva”

(MARCUSCHI, 2005: 36).

1.6. Questões de pesquisa
Assim como a linguagem oral, textos escritos representam uma forma de
comunicação que envolve uma série de fatores e elementos. Dentre esses, podemse citar as relações entre forma e função. De acordo com Halliday (1970: 141), “a
natureza da linguagem está estreitamente relacionada às exigências que fazemos a
ela, às funções às quais ela deve servir”

10

. O propósito para o qual um texto é

utilizado pode ser um dos fatores determinantes de sua forma, envolvendo esta
elementos lexicais e gramaticais. Podem, então, ser agrupados de acordo com seus
propósitos, em gêneros, ou eventos comunicativos (SWALES, 1990, 2002).
Ao preparar material didático usando textos, dentro de uma perspectiva de
ensino de leitura, cabe o questionamento: os professores escolhem os textos
dentro de uma perspectiva de gêneros? Se o fazem, quais são os gêneros mais
utilizados nas salas de aula de ILE? Qual a motivação para sua utilização? Há
alguma base teórica que fundamente sua utilização? Tenta-se apresentar o texto
como um gênero, com uma mensagem a ser transmitida? Ou será o uso de um
determinado texto/gênero em materiais didáticos um pretexto, um mero veículo
para o ensino do sistema lingüístico? Em outras palavras, é enfatizada a função
comunicativa dos textos e dos gêneros textuais?
Dentro do objetivo geral de análise de materiais didáticos criados e
produzidos por professores para uso em seus ambientes escolares, objetivos mais
específicos podem ser propostos, abrangendo a questão de gêneros textuais e seu

10

“The nature of language is closely related to the demands we make on it, the functions it has to
serve”.
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uso no ensino de ILE. Esta investigação pode ser resumida nas seguintes questões
de pesquisa. Ao produzirem seu material didático para ILE,
Ÿ

Os professores escolhem os textos pelos gêneros?

Ÿ

Quais os gêneros textuais mais usados nos materiais preparados pelos
professores? Por que?

Ÿ

Quais os pressupostos teóricos que embasam as escolhas dos professores?
Esta pesquisa investigará, portanto, a opção pelo uso de materiais didáticos

personalizados para ensino de ILE. Serão examinados os critérios empregados na
seleção e abordagem de textos durante a criação desses materiais, analisados à luz
do recorte teórico selecionado e através de uma triangulação com instrumentos de
pesquisa utilizados durante a investigação. Para isso, serão selecionados materiais
didáticos autoproduzidos disponibilizados por três professores participantes.
Apresento a seguir uma breve descrição dos capítulos que compõem esta
pesquisa e a maneira pela qual as opções e escolhas são apresentadas e definidas.
No Capítulo 2 será apresentado o recorte teórico desta pesquisa. Pretendo,
além dos modelos de leitura, discutir:
a) a noção de gênero como instrumento para o ensino-aprendizagem de leitura
em LE;
b) a proposta sociointeracional de ensino-aprendizagem discutida nos PCNs.
Serão discutidas também as propostas de modelos didáticos de trabalho com
gêneros de Schne uwly e Dolz (2004) e o intercâmbio entre eles e a proposta do
interacionismo sócio-discursivo de Bronckart. A partir desses pressupostos
teóricos, será formulado um modelo potencial de trabalho com gêneros textuais
para ensino de ILE através de materiais didáticos, que será usado posteriormente
na análise dos dados.
O Capítulo 3 apresenta a metodologia de pesquisa e os instrumentos usados
para a coleta de dados. Neste capítulo será delineado o perfil do professor que
optou por preparar material didático próprio, abarcando seu contexto de trabalho e
perfil profissional. Além de elucidar aspectos críticos do material observado esses
dados são importantes para a pesquisa por mostrar o professor como um autor,
que prepara o material que usa de acordo com seu próprio contexto pedagógico e
social.
No Capítulo 4 será feita a análise propriamente dita de três diferentes
seqüências de materiais didáticos fornecidos por professores participantes da
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pesquisa. Pretendo avaliar a coerência entre um modelo ideal de trabalho com
gêneros e o que efetivamente transparece no corpus coletado, além de examinar as
atividades propostas nos ma teriais tendo como critério o aporte teórico descrito.
O Capítulo 5 traz as considerações finais e as conclusões a que cheguei após
a análise do corpus. As limitações e possíveis contribuições deste estudo, bem
como sugestões para futuros questionamentos e pesquisas serão também aqui
consideradas.

1.7. Considerações finais
A presente investigação busca entender aspectos do universo do professor,
mormente o professor de língua estrangeira na escola pública no Rio de Janeiro.
Esses aspectos estão relacionados ao contexto econômico, social e educacional no
qual esses profissionais estão inseridos, contexto esse que se constitui em uma das
influências predominantes nas escolhas e decisões tomadas na esfera pedagógica.
Pode ser em parte atribuído a essas influências a opção pelo material didático
autoproduzido, pois sua elaboração e confecção individualizadas se configuram
como uma possível resposta ao desafio de ensinar uma LE nas condições
desfavoráveis que se apresentam.
Ao analisar o material autoproduzido que compõe o corpus desta pesquisa,
deve-se manter em mente que não há modelos perfeitos, nem situações ideais de
uso, mas momentos em que seria adequado este ou aquele posicionamento, dentro
do sistema de escolhas que informam o professor no momento de preparação e
utilização do material, de acordo com seu contexto de atuação pedagógica.
Faz-se necessário portanto o estudo dessa prática de sala de aula,
relacionando seus elementos constitutivos aos eixos dos modelos de leitura e do
uso de gêneros textuais, assim como dos seus efeitos no processo de ensinoaprendizagem de ILE nas nossas escolas públicas. As visões de leitura e as teorias
de gêneros abordadas nesta pesquisa têm sua justificativa ao apoiar e orientar a
prática de sala de aula e sua atualização no material didático autoproduzido alvo
deste estudo. Esses eixos serão discutidos no capítulo a seguir, juntamente com a
visão sociointeracional que permeia a base teórica proposta pelos PCN-LE.
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2. Fundamentação Teórica

2.1. Introdução
O sucesso de uma proposta pedagógica de ILE baseada em gêneros textuais
sob uma visão sociointeracional de leitura depende de mudanças tanto na visão de
linguagem quanto na concepção de ensino. Tais mudanças requerem, da parte do
professor, um conhecimento mais aprofundado das teoria s pertinentes e mente
aberta para novas pedagogias, para novas maneiras de pensar sua prática e seu
contexto educacional. Necessita-se de “um professor que atue como mediador de
conhecimentos, orientador e parceiro dos alunos nas produções” (LOPES-ROSSI,
2006: 80). Em relação ao ambiente escolar, é preciso “um contexto que favoreça a
interação entre os alunos, a troca de conhecimentos, a valorização das habilidades
individuais” (idem: ibidem). Essas condições são reconhecidas pelos PCNs, ao
salientar “a importância de o professor aprender a compartilhar seu poder e dar
voz ao aluno de modo que este possa se constituir como sujeito do discurso e,
portanto, da aprendizagem” (1998: 15).
O objetivo desta fundamentação teórica é expor hipóteses, discutir propostas
e descrever aspectos significativos para a pesquisa em questão. Como a finalidade
desta pesquisa é investigar os materiais autoproduzidos usados no ensino de ILE
através dos textos neles presentes, será feita uma revisão das teorias de ensino e
aprendiza gem de leitura. Será necessário, também, discutir questões referentes às
noções de gênero (subjacentes ou aparentes) e seu uso no ensino-aprendizagem de
LE a fim de, posteriormente, avaliar o que subjaz à confecção dos materiais
preparados pelos professores. Essas teorias serão examinadas sob a perspectiva do
Interacionismo Sociodiscursivo, já que esta é a proposta que permeia os PCNs de
LE que servem de guia para o trabalho pedagógico de ensino de ILE. Uma
operacionalização destas teorias será examinada e utilizada para a elaboração de
uma possível proposta de trabalho pedagógico com gêneros em LE. Por último,
serão feitas considerações a respeito do conceito de material didático, em
oposição ao de livro didático, que remetem ao objeto de estudo deste trabalho.
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2.2. Leitura
O enfoque principal no ensino de Inglês como LE em escolas públicas é
voltado para a leitura como ferramenta para o aprendizado da linguagem.
Acredita-se que ao utilizar textos de diversos gêneros, os professores estariam
facilitando a formação de um leitor mais atento e crítico, tanto em língua materna
quanto em língua estrangeira, pois a linguagem é uma prática social (MEURER,
2005), e como tal deve ser incluída na formação do aprendiz.
Afirma Kleiman que “o ensino de leitura é fundamental para dar solução a
problemas relacionados ao pouco aproveitamento escolar” (1992: 7) e que,
portanto, seu ensino não deveria ser restrito às aulas de LM. Como profissionais
não só de línguas mas também de educação, seria tarefa de todos os professores
“garantir a participação plena de seus alunos na sociedade letrada” (idem:
ibidem). Ao perceber e ensinar a leitura como uma atividade social entre sujeitos
que interagem entre si, obedecendo a necessidades e objetivos determinados
socialmente (KLEIMAN, 2004), também o professor de LE estaria em
consonância com o objetivo de contribuir na construção de um leitor cidadão; um
leitor mais proficiente, atento e capaz de interagir em uma sociedade na qual as
várias formas de letramento passam a assumir grande importância.

2.2.1. Leitura - Modelos Tradicionais e Interativos
De acordo com Kleiman (op. cit: 65), é possível utilizar o ensino de
“habilidades lingüísticas” para desenvolver capacidades especificas que compõem
a competência tanto lingüística quanto textual. Cabe ao professor expandir estas
habilidades, ainda em fase de desenvolvimento nos alunos do Ensino
Fundamental, também dentro das aulas de ILE. A visão da língua que se apresenta
ao aluno, então, é uma visão instrumental, dentro de um modelo de leitura que
pretende fornecer ou ampliar estratégias de decodificação e compreensão de texto
que podem ser utilizadas em outros contextos, educacionais ou não.
As abordagens de leitura podem ser resumidas em três modelos básicos: o
modelo ascendente, o descendente e o modelo interativo, que combina os dois
anteriores.
O processamento ascendente, ou bottom up, desenvolve-se “a partir de
elementos formais do texto à medida que o leitor os vai percebendo” (KLEIMAN,
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2004: 55). Neste modelo o leitor faz uma decodificação linear do texto como
entidade física, partido dos fonemas, sílabas ou palavras isoladamente, centrandose no processamento gráfico. A leitura neste modelo é um processo mecânico,
sendo atribuído ao leitor um papel passivo: o significado é inerente ao texto,
cabendo ao leitor decodificá- lo partindo das unidades lexicais para as sentenças e
parágrafos. No ensino de LE percebe-se a orientação ascendente na tradução
literal de palavras isoladas, em exercícios que buscam estabelecer relações de
sinonímia ou antonímia, na ênfase na compreensão de estruturas lexicais e
sintáticas. Os textos, sob essa perspectiva, seriam usados como pretexto para o
ensino de gramática e vocabulário, utilizando-se as habilidades de baixo nível
para atingir uma compreensão literal e superficial.
O processamento que se faz “a partir do conhecimento prévio e das
expectativas e objetivos do leitor” (KLEIMAN, 2004: 55) é chamado
processamento descendente, ou top down. Este se faz “a partir de elementos que o
leitor traz à tarefa” (idem: 62): o que ele já sabe, seu conhecimento de mundo,
lingüístico e textual. O fluxo de informação parte do leitor para o texto, isto é, a
leitura neste modelo torna-se um ato cognitivo e ativo caracterizado pela
utilização do conhecimento prévio do leitor, sua experiência, expectativas e
objetivos com relação à leitura e ao texto. O conhecimento textual também faz
parte deste processo, agrupando o conjunto de noções e conceitos sobre o texto e
seu gênero dos quais o leitor lança mão para criar sentidos do texto a ser
compreendido. Pode-se perceber a orientação descendente nos exercícios de
ativação de conhecimento prévio do leitor em relação ao tema ou ao vocabulário
do texto a ser lido e na previsão e no estabelecimento de objetivos prévios de
leitura. A utilização de exercícios com diferentes objetivos de leitura, tais como
skimming ou scanning, e o uso de referências pronominais e inferências para lidar
com dificuldades de compreensão textual e de vocabulário demonstram o uso
destas habilidades de nível mais alto no processo de conectar as informações do
texto com os conhecimentos que o leitor já possui.
“O processamento interativo corresponde ao uso de dois tipos de estratégias
(...) aquelas que vão do conhecimento do mundo para o nível de decodificação da
palavra” (KLEIMAN, 1992: 35). A interação, neste caso, não se refere apenas ao
intercâmbio entre leitor e texto, mas também à interação entre os processamentos
ascendente e descendente. “A leitura eficiente e efetiva envolve ambos os
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processos interagindo simultaneamente”

11

(DEBAT, 2006: 5). O significado não

estaria no texto nem no leitor, mas seria alcançado através da utilização de
estratégias de leitura e de ativamento de conhecimento esquemático e sistêmico
em uma interação entre o leitor e o texto. As hipóteses previamente levantadas
pelo leitor são assim confirmadas pelos elementos lexicais, sintáticos e textuais
encontrados, levando à formulação de novas hipóteses e ao reinício do processo.
Acionar habilidades leitoras segundo o modelo exposto acima pode ser um
facilitador para o entendimento e a internalização de estruturas lingüísticas no
momento em que o aluno percebe que pode interagir com um texto, mesmo sem
compreender todas as palavras. Em outras palavras, a visão de leitura e de seus
processos que é trabalhada em sala pode vir a ser um agente na educação em LE.
Contudo, não se pode esquecer que a linguagem é um processo social;
conseqüentemente, o ensino de linguagem através da leitura de textos deve levar
em consideração o aspecto sociointeracional compreendido no ato de leitura.
Torna-se, portanto, necessário observar ainda outra perspectiva, outra visão do
processo de leitura.

2.2.2. Leitura - Modelos sociointeracionais
A proposta sociointeracional no ensino de leitura em LE não se baseia na
visão de língua como instrumento apenas, mas como parte integrante e formadora
dos processos mentais, lingüísticos e sociais. Esta concepção “privilegia a
natureza funcional e interativa, e não o aspecto formal e estrutural da língua”,
tendo desta uma percepção voltada para a “língua como atividade social, histórica
e cognitiva” (MARCUSCHI, 2005: 22). Esta hipótese sociointeracional da língua
é baseada em pesquisas de origem sócio-historico-cultural vygostkyana, e
ampliada por autores como Bakhtin e Bronckart, que “tratam a língua em seus
aspectos discursivos e enunciativos” (idem: ibidem). O foco passa a ser “a
linguagem concebida como interação no processo de construção do sujeito”
(CRISTÓVÃO & NASCIMENTO, 2006: 38), isto é, a linguagem como parte do
processo de formação do indivíduo e de sua relação com o mundo, intermediária
na apreensão e representação da realidade e na formação pessoal.

11

“Efficient and effective reading entails both processes interacting simultaneously.”
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Um modelo sociointeracional de leitura vê e entende a leitura “como ato
social e cultural, envolvendo dimensões cognitivas e lingüísticas (...) define a
leitura em termos de práticas contextualmente apropriadas”

12

(KERN, 2000:

121). A visão de leitura neste caso contempla tanto o processo individual
envolvendo conhecimento lingüístico e de mundo, imaginação e emoções, quanto
o contexto sócio-historico-cultural no qual o leitor está inserido. Noutras palavras,
a leitura seria “uma atividade socialmente inserida envolvendo relações leitorautor, proposições compartilhadas, e convenções estabelecidas pela comunidade
discursiva”

13

(idem: 125). Uma proposta pedagógica de ensino de leitura baseada

nesta concepção compreenderia a discussão das condições de produção e
circulação dos textos usados, isto é, questões de autoria, meio de veiculação, os
propósitos e funções que estabelece; suas fo rmas de organização textual e
lingüística, incluindo a observação de elementos não-verbais; e a relação do texto
com seu próprio contexto sócio-historico-cultural e com o do leitor.
Kern aponta o fato de que textos estão sempre envolvidos em contextos
socioculturais, e que, portanto, “ensinar leitura em língua estrangeira deveria
basear-se em parâmetros de letramento que levem em consideração os domínios
lingüísticos, cognitivos e socioculturais”

14

(idem: 167). Ele assinala, ainda, a

necessidade de o professor se preocupar com os materiais usados para o ensino de
leitura, já que estes abarcam não apenas os textos como também as práticas
envolvidas em seu uso.
Deve-se ter em mente que grande parte dos processos compreendidos no ato
de leitura permanece no nível inconsciente. Uma das tarefas do professor de ILE
seria trazer estes processos para o nível consciente a partir de uma integração
entre os diversos modelos de leitura e sua utilização prática, isto é, sua
implementação através dos textos levados para a aula. Práticas pedagógicas
combinando processos ascendentes, descendentes e sociointeracionais de leitura,
propostas de acordo com o gênero ou texto escolhido para o trabalho lingüístico,
resultariam em maior compreensão de como a linguagem contribui na organização

12

“as a social and cultural act involving cognitive and linguistic dimensions (...) defines reading in
terms of contextually appropriate practices”.
13
“(…) reading is a socially-embedded activity involving reader-author relationships, shared
assumptions, and conventions established by discourse communities.”
14
“(…) teaching reading in a foreign language should be based on a literary framework that takes
linguistic, cognitive, and sociocultural domains into account.”
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textual e, conseqüentemente, no desvendamento da mensagem proposta pelo autor
através de seu texto.
Num contexto de ensino de LE através de leitura, que segue uma proposta
sociointeracional de língua como forma de ação social e histórica, “os gêneros
textuais se constituem como ações sócio-discursivas para agir sobre o mundo e
dizer o mundo” (MARCUSCHI, 2005: 22), estabelecendo-se como veículo de
ensino particularmente adequado para o trabalho lingüístico em sala de aula de
ILE. Nesta pesquisa, o material didático analisado contém textos de diversos
gêneros, tornando necessária uma apreciação das teorias referentes a gêneros
textuais e sua utilização no ensino de LE.

2.3. Teorias de gêneros
“Em uma teoria social da linguagem (...), a unidade mais importante é o
texto, isto é, uma unidade de linguagem socialmente e contextualmente completa”
15

(KRESS, op. cit: 23). Textos são fenômenos sociais tanto em sua origem quanto

em suas funções, com características específicas relativas a seus grupos culturais,
com estruturas convencionais definidas e determinadas por função, propósito,
momento de uso e relações sociais entre os participantes envolvidos na interação.
Sendo assim, “a linguagem sempre acontece como texto; e como texto ela
inevitavelmente ocorre em uma forma genérica particular”

16

(idem: 36), a qual

emerge de acordo com a situação social em que agem os sujeitos sociais.
Percebe-se, assim, que o gênero, descrito como discursivo ou textual, de
acordo com diferentes terminologias, torna-se uma noção central dentro da própria
definição de linguagem, agindo como elemento unificador de diversas teorias e
abordagens de linguagem e de seu aprendizado (MEURER ET AL, 2005).
Abordagens sócio-semióticas, como as de Hasan, Martin e Kress, apóiam-se na
teoria sistêmico- funcional de Halliday, que também é usada como aporte teórico
para as abordagens sócio-retóricas de Miller e Swales; e as posições de Bakhtin e
Bronkhart incorporam, em sua abordagem sócio-discursiva, elementos de análise
do discurso e de teorias do texto e do enunciado. Em comum, “todos esses

15

“In a social theory of language (…), the most important unit is the text, that is, a socially and
contextually complete unit of language.”
16
“Language always happens as text; and as text it inevitably occurs in a particular generic form.”
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trabalhos, em alguma medida, se at[êm] mais ao caráter social da linguagem que
ao estrutural” (MEURER ET AL, 2005: 9). Apesar de não se ter chegado ainda a
uma teoria integrada dos gêneros, quer seja ela necessária ou não, o fato é que
abordagens puramente estruturais da comunicação e da linguagem têm dado lugar,
progressivamente, a explicações mais voltadas para o aspecto social e interacional
da comunicação. Em meio a essas perspectivas, são inegáveis a influênc ia e a
abrangência de estudos originados e baseados na teoria lingüística de Halliday, a
Lingüística Sistêmico-Funcional.
A Lingüística Sistêmico-Funcional (LSF) é uma teoria de descrição de
língua como atividade social desenvolvida em contexto, centrada na noção da
funcionalidade e da sistematicidade da linguagem. O que a linguagem faz, e como
o faz, que funções realiza e como essas funções são atualizadas em termos
estruturais são seus focos centrais. Fundamental nesta teoria é o conceito de
propósito, pois nas palavras de Halliday, “a natureza da linguagem está fortemente
relacionada às exigências que fazemos dela, às funções que deve servir” 17 (1970:
141). Desta maneira, a LSF busca determinar o que é atingido através da
linguagem, suas funções e usos. Halliday explicita o propósito básico da LSF ao
declarar que “consideraremos a linguagem em termos de seu uso”

18

(idem: 141).

As metafunções usadas para descrever sistemas lingüísticos são o ponto de partida
para uma teoria de linguagem que coloca contexto e interação social como
elementos centrais para o entendimento da comunicação humana, e de como o
propósito comunicativo é obtido nas situações de linguagem em uso.
A questão do contexto também é uma preocupação da LSF. Meurer (2004:
1) entende que “o contexto tem implicações cruciais para a análise da linguagem
em uso”. Considerando a comunicação como seu propósito primário, a LSF avalia
que o contexto no qual a linguagem é usada é um dos fatores que influenciam as
escolhas sintáticas, semânticas e gramaticais feitas em cada situação de
comunicação: “apenas através do estudo da linguagem em uso todas as funções da
linguagem, e, portanto, todos os componentes do sentido, são postos em foco”

19

(HALLIDAY, op.cit: 145). Como aporte teórico no ensino de línguas, esta
17

“The nature of language is closely related to the demands we make on it, the functions it has to
serve.”
18
“We shall consider language in terms of its use.”
19
“only through the study of language in use are all the functions of language, and therefore all
components of meaning, brought into focus.”
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abordagem de análise e descrição lingüística leva em consideração as
necessidades e interesses dos aprendizes, seus conhecimentos e experiências
anteriores e seus propósitos comunicativos. O foco na língua em uso permite
maior ênfase no aspecto mais comunicativo da língua, no qual o estudo de
gramática e vocabulário não é um fim em si mesmo, mas se integra na construção
de sentidos. A LSF abre espaço para uma abordagem de ensino de linguagem na
qual aprendizes e professores podem tornar-se mais conscientes das possibilidades
da linguagem e de seu uso na comunicação, esta última seu propósito e principal
objetivo.
Pode-se dizer que há três enfoques principais nas teorias de gêneros que têm
importância direta no ensino-aprendizagem de ILE a partir da concepção teórica
de linguagem da LSF:
a) English for Specific Purposes (ESP), ou ensino de inglês para fins específicos;
b) os estudos voltados para os aspectos funcionais e contextuais desenvolvidos por
autores norte-americanos e canadenses, conhecidos como New Rhetoric 20 ; e
c) as teorias de gêneros que se originaram dentro de uma perspectiva das relações
entre língua e sua função na interação social. Apesar de terem se desenvolvido
aproximadamente durante o mesmo período, essas escolas tiveram evoluções
diferentes, com diferentes enfoques quanto à definição e à análise de gêneros e
suas aplicações no ensino. Seu propósito básico, contudo, permanece o de “ajudar
os alunos a se tornarem mais eficientes na leitura e escrita de textos acadêmicos e
do ambiente de trabalho”, assim como “fazê-los participar efetivamente no
currículo escolar e na comunidade em geral”

21

(HYON, 1996: 700).

2.3.1. Inglês para fins específicos (ESP)
Pesquisadores e teóricos em ESP voltam-se para o gênero como “ferramenta
para analisar e ensinar a língua escrita e oral exigida de falantes não-nativos em
ambientes acadêmicos e profissionais”

20

22

(idem: 695). Neste cenário, a

Optei por manter a grafia em inglês do termo, por seu reconhecimento no cenário de Lingüística
Aplicada.
21
“(…) helping students become more successful readers and writers of academic and workplace
texts (…) help students participate effectively in the school curriculum and the broader
community”.
22
“(…) genre as a tool for analyzing and teaching the spoken and written language required of
nonnative speakers in academic and professional settings”.
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preocupação é com a definição de suas propriedades formais e propósitos
comunicativos em contextos sociais. Gêneros são eventos comunicativos,
caracterizados por propósitos comunicativos estabelecidos pela comunidade
dentro da qual operam (SWALES, 1990). Por serem textos eventos
comunicativos, suas funções, finalidade, importância e freqüência serão definidos,
também, pela comunidade na qual ocorrem. São características do enfoque
centrado no ensino percebidas nos trabalhos de Swales: as análises lingüísticas
voltadas para a abordagem de noções e funções; os aspectos da estrutura temática
e de padrões de discurso percebidos sob o ponto de vista dos propósitos
comunicativos da linguagem; e a atenção às necessidades do aprendiz em relação
à conscientização lingüística. Como apontam Hemais & Biasi- Rodrigues, Swales
é associado à área de ESP, delimitando-a e definindo-a dentro de uma perspectiva
de ensino, pois
“seus trabalhos de pesquisa (...) utilizam a análise textual para iluminar o gênero e
as práticas sociais que subjazem ao gênero. Os seus trabalhos aplicados visam a
desenvolver entre os aprendizes o conhecimento de gêneros textuais e a capacidade
de produzir textos que realizem de modo bem-sucedido as características do
gênero” (2005: 108).

As atividades propostas em programas de ESP têm como objetivo ampliar a
percepção dos aprendizes a respeito dos propósitos comunicativos e os aspectos
lingüísticos dos textos que eles necessitam ler e compreender em suas diferentes
áreas de atuação acadêmica e profissional. No contexto brasileiro, a adaptação das
teorias voltadas para ESP resultou em “uma pedagogia realista, que partia da
análise das necessidades e dos desejos dos aprendizes” (CELANI, 1997: 153). Isto
teve efeito em programas de Ensino de Língua Instrumental (ELI), nos quais a
especificação de objetivos “é definida em termos do objetivo-alvo do aprendiz,
isto é, o tipo de conhecimento lingüístico ou habilidades que os aprendizes
necessitarão” (MOITA LOPES, 1996: 133).
Apesar da importância dos trabalhos de Swales para o ensino de ILE, Moita
Lopes chama a atenção para o fato de que “a proposta para focalizar a leitura na
escola pública (...) deve ser entendida como um programa de ensino geral de LE”
(op. cit: 133). Assim, o objetivo do ensino de LE no currículo estaria ligado ao
contexto social e às condições de ensino e de aprendizagem nessas escolas. O
ensino de inglês através de leitura no Ensino Fundamental não envolveria os
objetivos de curto prazo ou a atenção a habilidades particulares voltadas para
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necessidades específicas, como propõe a abordagem instrumental baseada no ESP,
mas faria parte de um processo educacional maior. Embora centrado no ensino de
uma habilidade específica, o objetivo educacional maior neste caso é o
desenvolvimento das capacidades discursivas que a leitura, tanto em LM quanto
em LE, proporciona. Como bem coloca Moita Lopes,
“centra-se na aprendizagem de uma habilidade que é útil para os aprendizes, que
podem continuar a aprender em seu próprio meio, e que fornece a possibilidade de
aumentar seus limites conceituais” (op. cit:134).

2.3.2. A escola norte-americana: New Rhetoric
“A escola de gêneros norte-americana (...) se caracterizaria, em linhas
gerais, por seu interesse pela natureza social do discurso” (CARVALHO, 2005:
130), recuperando as noções de propósito comunicativo e influência do contexto e
incorporando-as às noções de gênero. Em contraste com a estabilidade e
prototipicidade propostas por Swales, o gênero é visto nesta perspectiva como
mais dinâmico e maleável, já que é um produto de interações sociais sempre em
mudança, sendo necessário observá-lo em relação ao contexto onde se manifesta.
Apesar da influência desses pressupostos teóricos nos estudos de gêneros
em contextos acadêmicos e profissionais, seu alcance para o ensino de ILE até
agora tem sido limitado, pois há falta de modelos de ensino e materiais
instrucionais explícitos a respeito de características lingüísticas e das funções de
gêneros. Como afirma Hyon (op. cit: 706), o foco tem se detido mais na “pesquisa
de teorias de gêneros e análise textual do que em modelos e materiais
programáticos de ensino”

23

. De fato, alguns pesquisadores crêem que não haveria

a necessidade de uma instrução explícita a respeito de gêneros: a exposição dos
aprendizes aos gêneros no curso de suas leituras em contexto os levaria à
aprendizagem, através de um processo de “enculturação” (idem: 709). Creio,
contudo, que apenas a apresentação dos gêneros aos alunos não é suficiente. É
necessário que seja feito um trabalho mais voltado para o ensino do gênero, com o
objetivo de despertar o aluno para a percepção de que as diferenças observadas
nos gêneros espelham as diferenças de propósitos comunicativos e das relações
entre os participantes e o contexto em que a comunicação se dá.

23

“(…) research on genre theory and text analysis rather than on programmatic teaching models
and materials”.
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A elaboração de uma metodologia de ensino de gêneros como ação social tal
como proposta pela New Rhetoric levaria em consideração as condições de
produção e recepção destes assim como os papéis sociais daqueles envolvidos nas
práticas discursivas propostas pelos gêneros utilizados, pois eles “estruturam,
organizam, enquadram e regulam as ações e interações sociais” (CARVALHO,
op. cit: 149). Ao professor caberia fazer com que o aprendiz percebesse que
“a análise textual em si mesma não seria suficiente para compreender por que o
discurso se materializa da forma que o faz, em padrões passíveis de identificação
através dos textos” (idem: ibidem),

sendo necessário que se observe o texto não como artefato lingüístico apenas, mas
como “instância cujo objetivo é atingir determinado propósito em certa situação
social” (idem: 131). Em outras palavras, a tarefa do professor envolveria a atenção
às noções de propósito e contexto que estariam presentes nos textos escolhidos pra
o ensino. Ponto de vista similar é adotado por Halliday ao afirmar que
“a unidade básica da linguagem em uso não é uma palavra ou uma frase, mas um
‘texto’; e o componente textual na linguagem é o conjunto de opções que fazem
com que o falante ou escritor possam criar textos – possam usar a linguagem de
maneira relevante para o contexto (op. cit: 161).”24

2.3.3. Gêneros e interação social – o Interacionismo Sócio-Discursivo
No campo do ensino de ILE, a LSF proporciona ao professor uma estrut ura
que permite perceber e ensinar a linguagem como um produto de interações
sociais contextualizadas. O sentido não existe isoladamente em palavras ou frases
ensinadas de maneira descontextualizada e desconexa, mas transparece nas
estruturas sintáticas, lexicais e gramaticais percebidas como um todo, isto é,
através de textos entendidos dentro de seu propósito comunicativo.
De acordo com Halliday,
“a linguagem serve para estabelecer e manter relações sociais: para a manifestação
de papéis sociais, que incluem os papéis comunicativos criados pela própria
linguagem (...); e também para fazer com que coisas sejam realizadas, através da
interação entre pessoas”25 (idem: 143).

Essa concepção de linguagem como fruto e promotora de interações sociais, ao
perceber que tanto a forma quanto o conteúdo das interações lingüísticas são

24

“The basic unit of language in use is not a word or a sentence but a ‘text’; and the ‘textual’
component in language is the set of options by means of which a speaker or writer is enabled to
create texts – to use language in a way that is relevant to the context.”
25
“language serves to establish and maintain social relations: for the expression of social roles,
which include the communication roles created by language itself (…); and also for getting things
done, by means of the interaction between one person and another.”
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originados das atividades sociais, abre caminho para “um outro modo teórico de
conceber e estudar a língua que não se fecha na sua condição de sistema de formas
(...), mas abre-se para a sua condição de atividade e acontecimento social”
(RODRIGUES, 2005: 156), o Interacionismo Sociodiscursivo (ISD, doravante),
que tem na teoria dialógica da comunicação um de seus focos centrais.
Essa linha de pensamento da língua como atividade cognitiva, social e
historicamente situada privilegia não os seus aspectos estruturais e formais, mas
sua natureza interacional e funcional, ou seja, a compreensão da língua como
fenômeno social, pois “todas as esferas da atividade humana, por mais variadas
que sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua” (BAKHTIN,
2000: 279). Assim, não se poderia dissociar a língua de seu papel na construção e
desenvolvimento do pensamento, nas interações sociais e conseqüentemente, na
comunicação humana, já que “a língua se deduz da necessidade do homem de
expressar-se, de exteriorizar-se” (idem, 289).
Os teóricos do chamado Círculo de Bakhtin fazem parte do ISD. A
perspectiva dialógica da linguagem e sua atualização nos enunciados apresentados
em forma de gêneros discursivos constituem conceitos nucleares destes
pensadores que partem “do exame das relações que as ações de linguagem
mantêm com os parâmetros do contexto social em que se inscrevem, (...) das
capacidades que as ações colocam em funcionamento e, sobretudo, das condições
de construção dessas capacidades” (CRISTÓVÃO & NASCIMENTO, 2006:39).
Pode-se perceber a origem sistêmico-funcional destas linhas de pensamento
por seu intuito de analisar a linguagem a partir das interações sociais em contexto
comunicativo, pois “o sistema de opções disponível é a ‘gramática’ da língua, e o
falante ou escritor seleciona dentro deste sistema: não in vacuo, mas no contexto
de situações de fala”

26

(HALLIDAY, op cit: 142).

Apesar de o foco central destes estudos não ter sido o ensino-aprendizagem
da língua, quer materna quer estrangeira, sua contribuição neste campo é
fundamental devido à incorporação de elementos até então negligenciados,
inerentes à ação de comunicação verbal: o dialogismo do enunciado, isto é, sua
propriedade de se relacionar com enunciados anteriores e posteriores; a
26

“the system of available options is the ‘grammar’ of the language, and the speaker, or writer,
selects within this system: not in vacuo, but in the context of speech situations.”
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importância da atitude responsiva que a completude do enunciado pressupõe e
suscita no ouvinte/leitor, ou o papel do outro na comunicação, não mais uma
função acessória, mas a própria essência desta comunicação; e “as formas da
língua e as formas típicas de enunciados, isto é, os gêneros do discurso”
(BAKHTIN, op. cit: 301), as formas que usamos para organizar e expressar nossa
fala, moldando a intenção comunicativa e sendo por ela, por seu turno, recriadas
dentro da situação social e da interação entre os falantes.
A noção de gêneros no ISD é, portanto, similar àquela partilhada pela LSF,
na qual “gênero corresponde à linguagem usada em associação a contextos e
funções recorrentes na experiência cultural humana”, já que “o modo como o
contexto se configura determina o modo como o conteúdo, as relações
interpessoais e a estrutura da informação se manifestam no texto” (MOTTAROTH & HEBERLE, 2005: 28). No ISD, tem-se uma “concepção de gênero
como forma social de discurso (...), vinculada às atividades humanas”
(RODRIGUES, op. cit: 181). A busca é pela compreensão do gênero como
produto de sua esfera social, sua situação de interação e suas relações dialógicas.
No campo do ensino–aprendizagem de ILE, esta abordagem de linguagem
presente no ISD serve de referencial teórico dentro da proposta dos PCNs, que
propõem “uma visão sociointeracional da linguagem e da aprendizagem” (op. cit:
15). Nesta perspectiva, a construção de conhecimentos cognitivos e lingüísticos
do aprendiz deve ter um enfoque sociointeracional representado pela consideração
do papel do outro nas interações (escolares ou não), do papel da linguagem e da
LE no mundo social, e de seu próprio posicionamento como sujeito crítico dos
valores culturais e sociais construídos na aprendizagem da LE.
Em vista das perguntas de pesquisa propostas anteriormente, será necessário
que se examine o material didático, objeto de estudo desta pesquisa, sob a
perspectiva de categorias teóricas referentes a gêneros e linguagem. Ao pensar e
preparar o material didático para suas aulas, os professores usam a noção de
gênero como classe de eventos comunicativos, com padrões de estruturação e
linguagem característicos de determinado contexto social, como advoga Swales?
Haveria alguma preocupação com as ações retóricas convencionadas pelas regras
da sociedade onde o gênero surge e da qual é representante, de acordo com Miller
e outros representantes da New Rhetoric? Haveria a preocupação de esclarecer as
relações entre forma e contexto social, entre propósito comunicativo e sistema
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lingüístico, centro da proposta da LSF? Existiria, no momento da escolha de
atividades, o cuidado de contextualizar o texto dentro dos princípios do ISD, isto
é, com o intuito de fazer com que os aprendizes percebessem o texto como o
produto de um determinado momento sócio-cultural, sendo veiculado através de
um meio que traz conseqüências diretas para o gênero e a linguagem escolhidos
pelo autor?
Estas indagações permeiam a reflexão a ser feita antes e durante a análise
dos materiais que compõem o corpus desta pesquisa. No entanto, as teorias e
abordagens expostas, apesar de necessárias e pertinentes, não abrangem o cenário
pedagógico que é objeto desta pesquisa: o da sala de aula de ensino de inglês
como língua estrangeira, em escolas públicas. Há então a necessidade de, entre os
aportes teóricos contemplados e discutidos aqui, selecionar aqueles que irão
satisfazer os objetivos da pesquisa, através da proposição de categorias de análise
referentes especificamente ao ensino de ILE, ainda que baseadas em modelos
mais gerais de ensino de línguas através de gêneros.

2.4. Pedagogias de gêneros em ILE
A partir da publicação dos PCNs, referenciais nacionais tanto de ensino de
Língua Portuguesa quanto de Língua Estrangeira, grande interesse tem sido dado
às teorias de gêneros, referidos alternadamente como gêneros de texto ou gêneros
de discurso. Dentro dessas orientações a nível geral, têm-se indicações explícitas
da necessidade do uso dos gêneros ou como objeto de ensino, ou como bases nas
quais assentar as abordagens de ensino lingüístico, de leitura e de produção textual
(ROJO, 2005). Há a necessidade, portanto, de caracterizar as duas vertentes do
pensamento teórico a respeito de gêneros, para que sejam depois consideradas
suas aplicações metodológicas e práticas, já que “a ausência deste cuidado pode
provocar o efeito de nonsense para a noção de gêneros” (RODRIGUES, op. cit:
181), e conseqüentemente, para sua aplicação eficaz ao ensino.
Apesar de ambas as correntes de estudos de gêneros se originarem de um
núcleo teórico comum representado pelo ISD e de se apoiarem em pensadores
como Bakhtin, Maingueneau, Ducrot, Charaudeau e Bronckart, as teorias de
gêneros discursivos, ou gêneros do discurso, têm como autores de referência o
chamado Círculo de Bakhtin, representados no Brasil pelos trabalhos de Brait e
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Faraco entre outros, e se voltam para “o estudo das situações de produção dos
enunciados ou textos e em seus aspectos sócio- históricos” (ROJO, 2005: 185).
Esta vertente pode ser considerada mais analítica e descritiva dos aspectos sóciohistóricos da situação enunciativa, apontando as marcas lingüísticas que assinalam
estes aspectos no texto. Assim sendo, as “formas estáveis do gênero do
enunciado” (BAKHTIN, op. cit: 301) seriam devidas à semelhança e regularidade
das necessidades da comunicação dentro de relações sociais em determinado
contexto sócio-histórico, e não às formas fixas da língua.
A linha teórica dos gêneros de texto, ou gêneros textuais, volta-se para a
“descrição da composição e da materialidade lingüística dos textos no gênero”
(ROJO, op. cit: 185), tendo como principais autores Bronkhart, Adam, e os
pensadores do Grupo de Genebra tais como Schneuwly, Dolz e seus
colaboradores. Suas propostas, mais dentro das tradições da lingüística textual,
percebem o gênero como parte de uma família de textos, unida pelas regularidades
apresentadas em dois níveis: o nível do texto, isto é, pelas formas textuais (ou de
composição) e formas lingüísticas; e o nível contextual, referente às condições de
produção do texto, suas funções e finalidades. Assim, “todo exemplar de um texto
observável pode ser considerado como pertencente a determinado gênero” (idem:
189), pois “todo texto se inscreve, necessariamente, em um conjunto de textos ou
em um gênero” (BRONKHART, 1999: 75). Representante desta corrente no
Brasil, Marcuschi assinala que gêneros textuais “surgem, situam-se e integram-se
funcionalmente nas culturas em que se desenvolvem” (2005: 20), caracterizandose “muito mais por suas funções comunicativas, cognitivas e institucionais do que
por suas peculiaridades lingüísticas e estruturais”, lembrando dessa forma a
necessidade de se entender o gênero como produto e expressão da situação de
comunicação realizada em interação social, não se devendo defini- lo apenas por
suas características lingüísticas.
Esta segunda perspectiva, caracterizando a noção de gênero textual a partir
da predominância dos critérios de “ação prática, circulação sócio-histórica,
funcionalidade, conteúdo temático, estilo e composicionalidade”, como propõe
Marcuschi (2005: 24), se atém ao caráter mais prático relacionado à atividade
pedagógica de ensino-aprendizagem de LE, sendo por esta razão privilegiada
neste estudo.
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2.4.1. Aplicações pedagógicas de teorias de gêneros
Afirma Marcuschi que “teorias de gênero que privilegiam a forma ou a
estrutura estão hoje em crise” (2006: 24). Uma visão de língua como fenômeno
social enfatiza os aspectos culturais e as dimensões sociais que entram na
formação e constituição tanto da linguagem quanto dos textos, sendo por isso
adotada por diversas teorias de gêneros. A orientação é em relação ao sentido e à
função da linguagem em situações específicas, em como a gramática e o léxico se
tornam recursos para a produção de sentido através do texto, sendo este
considerado sua mais importante unidade. Como afirma Kress, “qualquer
interpretação de linguagem tem que começar com o texto como unidade relevante
de análise: não a palavra e não a frase, mas o texto"

27

(op. cit : 25).

Marcuschi considera que o trabalho com gêneros textuais tem especial
aplicação no ensino de língua, já que “se ensina a produzir textos e não a produzir
enunciados soltos” (2005: 35). Essa opinião encontra respaldo no interacionismo
sócio-discursivo de Bronckart, quando admite que “tudo o que fizermos
lingüisticamente pode ser tratado em um ou outro gênero” (idem: ibidem), opinião
análoga à de Bakhtin, para quem “o intuito discursivo do locutor (...) adapta-se e
ajusta-se ao gênero escolhido, compõe-se e desenvolve-se na forma do gênero
determinado” (op. cit: 301).
Essas linhas de pesquisa e descrição de gêneros e de linguagem podem ser
descritas como a base sobre a qual uma pedagogia baseada em gêneros se assenta
e se constrói. A despeito dos avanços que essas teorias lingüísticas originaram a
respeito do funcionamento da linguagem e sua relação com as atividades sociais e
com a comunicação, há limitações no que diz respeito às suas aplicações
pedagógicas, pois seu enfoque principal é analítico-descritivo, e não pedagógico.
Uma proposta possível referente ao modo de pensar o trabalho com gêneros
na escola é apresentada por Schneuwly, Dolz e seus colaboradores do Círculo de
Genebra ao indicar a noção de seqüência didática como forma de
operacionalização da visão sociointeracional de ensino de língua através de
gêneros textuais. Pode-se dizer que neste modelo de trabalho pedagógico tanto as
teorias de leitura quanto de gêneros são enfocadas e colocadas para o uso prático
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“(…) any explanation of language has to start with the text as the relevant unit of analysis: not
with the word and not with the sentence, but the text .” (original emphasis)
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em sala de aula, ao se entender a leitura como relação dialógica entre leitor-textoautor-contexto construída dentro de um gênero visto como ação comunicativa. A
justificativa para o uso de gêneros no ensino refere-se ao fato de que
“o domínio dos gêneros se constitui como instrumento que possibilita aos agentes
produtores e leitores uma melhor relação com os textos, pois, ao compreender
como utilizar um texto pertencente a um determinado gênero, pressupõe-se que
esses agentes poderão agir com a linguagem de forma mais eficaz” (CRISTÓVÃO
& NASCIMENTO, 2006: 47).

Schneuwly (2004) desenvolve a noção de gênero como instrumento em duas
instâncias: como objeto socialmente elaborado que media e representa uma
atividade, ao mesmo tempo dando- lhe forma e materializando essa atividade; e
como lugar privilegiado das transformações dos comportamentos. Para que este
instrumento se torne transformador da atividade social ele deve ser apropriado,
isto é, devem ser construídos os esquemas de sua utilização pelo sujeito, num
processo de instrumentalização que traz novos conhecimentos e, ao sustentá- las e
orientá- las, abre novas possibilidades de ação. O gênero é visto como um
“instrumento semiótico complexo”, uma “forma de linguagem prescritiva, que
permite, a um só tempo, a produção e a compreensão de textos” (idem: 27). No
evento da comunicação, “os gêneros (...) são o nível real com o qual a criança é
confrontada nas múltiplas práticas de linguagem” (idem: 30).
Reconhecemos intuitivamente os gêneros que são usados e que usamos na
comunicação diária (MARCUSCHI, 2005), mas é necessário que se assinale que
“comunicar-se

oralmente

ou

por

escrito

pode

e

deve

ser

ensinado

sistematicamente” (DOLZ & SCHNEUWLY, 2004: 51), fazendo do uso de
gêneros o enfoque fundamental, pois “o trabalho escolar, no domínio da produção
de linguagem, faz-se sobre os gêneros, (...) instrumento de mediação de toda
estratégia de ensino e o material de trabalho, necessário e inesgotável, para o
ensino da textualidade” (idem: ibidem).
O ensino sistemático da comunicação lingüística pode ser levado a cabo por
meio de uma “seqüência de módulos de ensino, organizados conjuntamente para
melhorar uma determinada prática de linguagem” (idem: ibidem), uma seqüência
didática elaborada com o propósito de “confrontar os alunos com práticas de
linguagem historicamente construídas, os gêneros textuais, para lhes dar a
possibilidade de reconstruí- las e dela se apropriarem” (idem: ibidem). Essa
apropriação realiza-se pela interação de três fatores: as práticas de linguagem e
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suas especificidades sociais e lingüísticas, as capacidades de linguagem dos
aprendizes e as estratégias de ensino propostas pela seqüência didática.
Schneuwly e Dolz explicam que o funcionamento da linguagem pode ser
entendido através do ponto de vista contextual e social das experiências humanas,
as práticas de linguagem. Estas “implicam tanto dimensões sociais como
cognitivas e lingüísticas do funcionamento da linguagem numa situação de
comunicação particular” (SCHNEUWLY & DOLZ, 2004: 73). É possível
entender este conceito se percebermos que as atividades de linguagem têm origem
nas situações de comunicação, sendo por elas definidas e modeladas, ao mesmo
tempo modificando estas mesmas situações. Esse conjunto de ações se dá através
da linguagem realizada em forma de gêneros, pois “é através dos gêneros que as
práticas de linguagem materializam- se nas atividades dos aprendizes” (idem: 74).
As capacidades de linguagem referem-se às capacidades mobilizadas e
utilizadas pelo fala nte no momento de produção de um gênero numa situação de
interação, e podem ser decompostas em três: capacidades de ação, capacidades
discursivas e capacidades lingüístico-discursivas. Estas capacidades serão
desenvolvidas e aprofundadas mais adiante, visto que são conceitos decisivos na
formulação de categorias de trabalho com seqüências didáticas de gêneros.
Já as estratégias de ensino são pensadas com o intuito de decompor as
atividades comunicativas mais complexas, abordando separadamente os
componentes problemáticos para os alunos. Não se trata de reverter a modelos
mais tradicionais de análise e manipulação de estruturas lingüísticas, mas de “se
fornecerem aos alunos os instrumentos necessários para progredir” (DOLZ &
SCHNEUWLY, 2004: 53), através das intervenções do grupo e dos professores,
no processo de apropriação do gênero.
“A aprendizagem da linguagem se dá, precisamente, no espaço situado
entre as práticas e as atividades de linguagem” (SCHNEUWLY & DOLZ, 2004:
75). O trabalho com gêneros textuais através de seqüências didáticas leva em
conta o fato que “sem os gêneros, não há comunicação, e, logo, não há trabalho
sobre a comunicação” (DOLZ & SCHNEUWLY, 2004: 57), mas também aponta
a necessidade de objetivos claros e precisos formulados a partir das necessidades
dos alunos e de suas capacidades e dificuldades, antes e durante o ensino.
O trabalho destes autores é voltado para estratégias de progressão utilizando
agrupamentos de gêneros como meio para a transformação gradual das
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capacidades lingüísticas e discursivas dos alunos em relação à comunicação e à
interação social em língua materna. Os objetivos de linguagem a serem atingidos
possuem variáveis graus de complexidade e se relacionam com a linguagem em
funcionamento em três níveis fundamentais de operações, definidas por Dolz &
Schneuwly (idem: 63): as capacidades de ação, ou as representações do contexto
social e da situação de comunicação; as capacidades discursivas, isto é, a
estruturação discursiva do texto, seu modo de organização geral; e as capacidades
lingüístico-discursivas, abarcando a escolha e a adequação de unidades
lingüísticas ou textualização.
Ao definir seqüência didática como “um conjunto de atividades escolares
organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou
escrito” (2004: 97), Dolz e seus colaboradores estabelecem os objetivos principais
de seu trabalho: levar o aprendiz a dominar melhor as habilidades lingüísticas e
discursivas a respeito de um determinado gênero. Sendo a introdução e o uso de
um gênero na escola o resultado de uma decisão didática, daí decorre que “o
gênero trabalhado na escola é sempre uma variação do gênero de referência,
construída numa dinâmica de ensino-aprendizagem, para funcionar numa
instituição cujo objetivo primeiro é precisamente este” (SCHNEUWLY & DOLZ,
2004: 81). Trata-se então de explicitar o conhecimento implícito do gênero através
da elaboração de modelos didáticos através dos quais se torna possível abordar o
gênero ao mesmo tempo como instrumento e objeto de ensino, planejando formas
de proporcionar aos alunos os meios necessários à apropriação de novas práticas
de linguagem.
Podemos representar a estrutura de uma seqüência didática através do
esquema apresentado na Figura 1 (Dolz et all, 2004: 98):
Figura 1 – Esquema da seqüência didática (Dolz et all, 2004: 98).

Apresentação
da situação

Produçã
o inicial

Módulo
1

Módulo
2

Módulo
n

Produçã
o final

A seqüência didática envolve, primeiramente, uma apresentação da situação
de comunicação que os alunos deverão realizar em forma de gêneros, sejam orais
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ou escritos, seguida de uma produção inicial destinada a proporcionar ao professor
uma avaliação inicial das capacidades que os alunos já apresentam e também a
determinar os ajustes que precisam ser feitos. A seqüência didática compreende
também módulos constituídos por atividades sistemáticas e aprofundadas,
destinadas a instrumentalizar os aprendizes na apropriação das características
próprias de cada gênero. A produção final representa o momento de o aluno pôr
em prática os conhecimentos adquiridos, sendo também o momento de avaliação
das capacidades trabalhadas durante o processo, tanto por parte do professor
quanto dos alunos. É nos momentos de revisão e reescrita do texto que se mostra o
caráter colaborativo da proposta. Atividades de troca de textos entre alunos, de
leitura do texto de colegas e de auxílio a parceiros menos competentes enfatizam
as práticas de interação e a conseqüente construção de conhecimentos que se
constitui.
É importante salientar o caráter de escolha inerente a esta proposta: escolhas
pedagógicas, psicológicas e lingüísticas que se integram. As escolhas pedagógicas
se exprimem na possibilidade de alunos e professores regularem os processos de
ensino-aprendizagem e de avaliação; na característica modular, que permite o
retorno a pontos problemáticos; e na diversificação de atividades e exercícios
dando a cada aluno a oportunidade de se apropriar dos instrumentos e noções
propostos dentro de uma “perspectiva construtivista, interacionista e social”
(idem: 110).
As escolhas psicológicas se manifestam nas transformações que ocorrem
nos alunos, ao serem expostos e participarem das atividades e ao se apropriarem
de novos instrumentos, ampliando sua consciência da língua, conseqüentemente
modificando sua forma de pensar e usar a linguagem.
As adaptações da linguagem às situações de comunicação e atividades
sociais através das estruturas textuais e das unidades lingüísticas, abordadas de
maneira diversificada na forma de gêneros textuais, representam as escolhas
lingüísticas que são apresentadas aos alunos através das seqüências didáticas.
Sendo a seqüência didática uma proposta aberta, adaptações a diversos
ambientes e situações educacionais são previstas e fazem parte da própria
concepção da proposta de trabalho, já por si uma operacionalização prática de
propostas teóricas. Portanto, o enfoque nesta pesquisa detém-se nos aspectos
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referentes à modalidade escrita, visto que o trabalho pedagógico de ILE nas
escolas públicas se atém mais à abordagem de leitura de textos escritos.
Ao adotar uma perspectiva textual, Schneuwly & Dolz propõem várias
atividades para observar, analisar e manipular as unidades lingüísticas envolvidas
no nível textual, centrando as atividades, por exemplo, “nas marcas de
organização características de um gênero”, na “recorrência de formas verbais”
ligadas a este gênero, no uso de tempos verbais e na modalização dos enunciados,
num procedimento que “diz respeito a objetos particulares cujo funcionamento só
assume um significado pleno no nível textual” (idem: 114). Não se deve perder de
vista que o objetivo principal nestas tarefas de manipulação da língua é o seu
funcionamento dentro do gênero escolhido para o trabalho pedagógico, mesmo em
atividades no plano da sintaxe ou de revisão ortográfica. Estas devem ser
realizadas preferencialmente ao final da seqüênc ia, para que não se perca de vista
o objetivo comunicativo inerente ao gênero.
Os próprios autores recomendam que “as seqüências não devem ser
consideradas como um manual a ser seguido passo a passo” (DOLZ ET ALL,
op.cit: 127). Sendo assim, novamente se apresenta a questão das escolhas,
voltadas agora para o sentido das orientações metodológicas. Estas se situam em
diversos níveis: o da escolha das seqüências propostas para as séries, agrupadas
dentro de gêneros diferentes e em função dos objetivos de cada série e do grau de
dificuldade para os alunos; a escolha das atividades e dos módulos a serem
trabalhados, em função da análise feita a partir das produções iniciais e das
dificuldades encontradas ao longo do trabalho pedagógico, assim como o tempo a
ser dedicado a cada atividade e ao trabalho como um todo.
O papel do professor é fundamental no planejamento e na implementação
das seqüências didáticas. O objetivo explícito dos autores é o de levar os
professores a se “apropriarem, progressivamente, da proposta”, pois “é ele que
pode, pelo menos em parte, definir o sentido que toma a seqüência numa turma
dada” (DOLZ, SCHNEUWLY & PIETRO, 2004: 273). É essencial para o
desenvolvimento do trabalho que o professor especifique as regras de trabalho e
os objetivos, intervindo pontualmente nos momentos necessários, estabelecendo
normas e avaliando a produção dos alunos para dar “um sentido às atividades
levadas a efeito na seqüência, situando-as em relação ao projeto global da classe”
(idem: 275).
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Dolz & Schneuwly são os primeiros a reconhecer que a proposta de ensino
baseada no agrupamento de gêneros levando em conta os diferentes níveis de
operações de linguagem envolvidas na compreensão e produção de gêneros
textuais é uma proposta aberta e negociável, devendo o professor “adaptá-la e
completá-la em função de situações concretas de ensino” (idem: 67), pois “o
critério a privilegiar para tomar decisões é o da validade didática”. Pelo fato de
esta operacionalização do trabalho com gêneros ter sido concebida no contexto de
ensino de língua materna, certos aspectos do trabalho com seqüências didáticas
necessitam de ajustes na passagem para o ambiente de ensino de língua
estrangeira. Passamos, então, à adaptação destas capacidades dentro dos objetivos
do ambiente pedagógico de ILE com o intuito de esboçar um modelo para uma
seqüência didática de ensino. Esse modelo será utilizado como base para a análise
do corpus desta pesquisa, formado por materiais didáticos produzidos
artesanalmente pelos professores participantes.

2.4.2. A proposta de seqüência didática no ensino de ILE
Modelos de ensino baseados na proposta de seqüência didática pensada por
Schneuwly, Dolz e seus colaboradores já foram propostos por diversos
professores e pesquisadores nacionais, em tentativas de adaptação ao cenário
brasileiro de ensino de LE. Entre estes podemos citar Cristóvão & Nascimento
(2006), Lopes-Rossi (2006), Gazotti-Vallim (2007), Lousada (2007), Lousada &
Damianovic (2007), com trabalhos que variam entre proposições teóricas e relatos
de implementações de modelos de seqüências em diversos níveis de ensino. Em
comum estes trabalhos apresentam uma preocupação com a melhoria do ensino de
LE no cenário brasileiro através de propostas voltadas para nossa realidade de
ensino e de condições de trabalho, além de proporem alternativas pedagógica,
teórica e metodologicamente válidas para o trabalho dentro dos parâmetros da
legislação educacional.
Já foi dito anteriormente que toda comunicação se faz na forma de gêneros,
que permeiam e moldam nossas formas de pensar e de agir comunicativamente
em relações sociais. É esta característica cotidiana, espontânea, “natural”, dos
gêneros, que faz com que possamos imediatamente reconhecê-los e usá-los, que
pode justamente constituir um fator no seu uso pedagógico no ensino de LE. Por
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já conhecer e usar um determinado gênero em seu cotidiano, este se torna mais
facilmente reconhecível para o aprendiz na situação de LE, minimizando a
dificuldade representada pelo desconhecimento. O conhecimento prévio do gênero
facilita o entendimento de elementos lingüísticos pela recorrência e pela
comparação com gêneros já familiares ao aluno. A motivação é aumentada pela
própria familiaridade com o gênero, facilitando a compreensão em LE e o
conseqüente aprendizado da língua.
Acreditam os teóricos do ISD que “a apropriação dos gêneros é (...) um
mecanismo fundamental de socialização, de inserção prática nas atividades
comunicativas humanas”, pois “é nesse processo geral de apropriação dos gêneros
que se molda a pessoa humana” (BRONKHART, 1999: 103). Uma visão
sociointeracional de linguagem e de sua aprendizagem, seja em LM ou em LE,
leva à percepção do papel fundamental dos gêneros na educação como um todo,
visto que a comunicação se dá através deles, e também da necessidade
fundamental de os responsáveis por esta visão da educação, sejam professores ou
a própria instituição escolar, pensarem nas estratégias a serem seguidas e nos
objetivos a serem definidos para alcançar este ideal.
Lousada (2007: 35) justifica a necessidade de “adotar o gênero de texto
como unidade de ensino na didática das LEs” dentro da visão sociointeracional de
que gêneros são “meios sócio-historicamente constituídos para realizar os
objetivos de uma ação de linguagem; (...) mega-instrumentos mediadores da
atividade dos seres humanos no mundo” (BRONKHART, 1999: 103). Um
possível critério pra a escolha do gênero a ser trabalhado em um programa de LE
seria baseá- lo nas “diferentes esferas da atividade humana que pudessem ter
alguma relevância para a interação e ação no mundo através da língua-alvo”
(LOUSADA, op. cit: 36). As escolhas feitas então seriam um primeiro passo na
adoção do modelo de seqüência didática para o ensino-aprendizagem de ILE.
Antes, porém, cabe um olhar sobre a questão das nomenclaturas usadas no ISD
em relação à sua aplicação pedagógica e prática em sala de aula.
Na tentativa de esclarecer, ao menos em parte, a questão da terminologia,
Bronkhart (1999: 75) chama de texto “toda unidade de produção de linguagem
situada, acabada e auto-suficiente”, inserida em “um conjunto de textos ou em um
gênero”, sendo por isto denominado gênero de texto e não gênero de discurso. Os
“diferentes segmentos que entram na composição de um gênero” são os discursos,
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sendo usada a expressão tipos de discurso para expressar sua característica de
regularidade de estruturação lingüística. Estas acepções têm importância no
momento da definição, por parte do professor, dos objetivos buscados ao se
propor a ensinar LE através de uma seqüência didática baseada em gêneros. Quais
gêneros devem ser escolhidos para o trabalho pedagógico, e quais critérios devem
embasar esta escolha? Cabe ainda indagar quais textos devem representar o
gênero escolhido, e quais tipos de discurso dentro do gênero devem ser
enfatizados.
“O critério a privilegiar para tomar decisões é o da validade didática”,
afirmam Dolz & Schneuwly (2004: 67). O trabalho lingüístico feito a partir de
gêneros textuais poderia resultar da observância dos gêneros mais relevantes
dentro de determinadas esferas sociais, que serviriam de modelos a serem
ensinados, não se perdendo de vista o fato de que a proposta aqui é o ensino de
LE. Assim, esferas sociais relevantes para o aluno de ILE poderiam abarcar a
esfera quotidiana, por sua proeminência na vida do aluno dentro e fora da escola;
a esfera jornalística, por seu conteúdo e temas voltados para o mundo concreto e
diário do aluno; a esfera científica, em níveis mais avançados, na preparação para
o uso futuro da leitura e da escrita em LE como auxiliar na formação continuada
do aluno; e outras esferas a serem escolhidas dentro dos critérios estabelecidos
pelos envolvidos. Lousada (op. cit: 36) propõe um quadro relacionando as esferas
sociais e alguns dos gêneros possíveis para o trabalho em LE, como pode ser visto
na Figura 2.
Figura 2 – Esferas sociais e gêneros possíveis (LOUSADA, 2007: 36).

Algumas esferas

Alguns gêneros

Quotidiana
Literária

Carta a um amigo, rótulo de produto, conversa numa
loja, conversa familiar, bilhete, e- mail pessoal etc.
Conto, poema, fábula, romance etc.

Científica

Resumo, tese, comunicação, palestra etc.

Jornalística
Dos negócios

Artigo de opinião, carta do leitor, editorial, comentário
esportivo etc.
Contrato, ata, relatório etc.

A proposta de seqüência didática prevê a apropriação da linguagem através
da apropriação do gênero. Ao selecionar os textos dentro dos gêneros a serem
trabalhados, o professor não deve perder de vista que os diferentes aspectos do
texto também devem ser ensinados, sob o risco de se voltar à velha tradição do
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texto como pretexto para um enfoque unicamente lingüístico. Para tanto, “faz-se
necessário adotar uma teoria de análise textual que leve em conta diferentes
aspectos do texto” (LOUSADA, idem: 37), neste caso, o quadro teórico do ISD.
Há três níveis de análise text ual levados em conta na produção de um texto:
o contexto de produção dentro do qual a ação de linguagem se situa, a organização
textual necessária para o texto e os aspectos lingüístico tidos como habituais
dentro do gênero escolhido. Esses diferentes níveis do texto podem ser
trabalhados em atividades pedagógicas, tanto de recepção e compreensão quanto
no nível de produção e expressão.
O contexto de produção influencia a organização textual, pois se refere à
situação de comunicação para a qual o texto é produzido, incluindo-se aí o local
da produção (tanto o local físico como o social), o momento em que se dá a
produção, os sujeitos envolvidos (enunciador e destinatário) e os objetivos da
interação. O aluno deve ser levado a compreender que estes fatores têm
importância central nas decisões tomadas no momento da produção do gênero.
A organização do texto representa o segundo nível de análise, e inclui
marcadores temporais, espaciais e de pessoa, isto é, “as marcas da situação de
comunicação na qual foi produzido” (idem: 37). Em combinação com os
diferentes tipos de seqüências que podem ser usadas nos textos (narrativa,
descritiva, argumentativa, dialogal etc), estes elementos são característicos do
gênero escolhido, devendo os aprendizes serem levados a ident ificar e definir
estas relações.
Os aspectos lingüístico-discursivos “só adquirem sentido após a análise dos
dois primeiros níveis, já que são uma decorrência deles” (idem: 38). São incluídos
neste terceiro nível de análise textual a coesão e a coerência textual, as vozes e
modalizações, entre outros elementos de natureza gramatical e lexical, entendidos
dentro de uma ótica textual e não apenas gramatical, ou seja, “é necessário
entender os aspectos especificamente lingüísticos como decorrentes dos outros
dois níveis de análise textual” (idem: ibidem).
O estabelecimento e a identificação por parte dos alunos dos três níveis de
análise do texto identificam o uso do gênero textual como o objeto de uma
unidade de ensino. Embora um objetivo válido em si mesmo, visto que o gênero é
nosso meio de comunicação, não se pode perder de vista o objetivo lingüístico
também contido no ensino de LE através de gêneros: sua possibilidade de auxiliar
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no desenvolvimento de capacidades de linguagem, sendo utilizado agora como
ferramenta para o ensino de língua. Este objetivo pode ser atingido através de
atividades e exercícios voltados para as capacidades de linguagem que se deseja
trabalhar, correspondendo aos três níveis da análise textual vistos anteriormente.
De acordo com Do lz & Schneuwly (2006: 52), a noção de capacidade de
linguagem “evoca as aptidões requeridas do aprendiz (...) numa situação de
interação determinada”, combinadas tanto nos momentos de leitura quanto nos de
produção, abrangendo as capacidades de ação, discursivas e lingüísticodiscursivas.
As capacidades de ação referem-se à faculdade de adaptação às
características do contexto e do referente, “aquelas que mobilizamos para
tomarmos consciência, primeiramente, do gênero de texto em questão” e para
identificar “a situação de comunicação na qual o texto foi produzido” (ABREUTARDELLI, 2007: 77). Estas capacidades podem ser elucidadas e esquematizadas
para o aluno ao se procurar determinar quem produziu o texto, para quem, com
que objetivo, quando e onde o texto foi produzido, em que meio foi veiculado, ou
seja, procurar definir com os alunos as condições de produção e circulação do
gênero em questão.
As capacidades discursivas têm como finalidade mobilizar os modelos
discursivos para a realização do gênero, e “dizem respeito ao modo de
organização geral do texto” (idem: ibidem). Neste caso, o professor deve procurar
fazer com que o aluno perceba que a organização do texto é influenciada pelo
contexto e que as estruturas lingüísticas utilizadas, sejam lexicais, sintáticas ou
gramaticais, obedecem às finalidades do gênero utilizado. Este também é o
momento de chamar a atenção para as diferentes seqüências discursivas que
podem estar contidas em um texto, demonstrando para o aluno como a
predominância ou a combinação de várias seqüências influencia a organização
global do texto. Atividades destinadas a ressaltar esta capacidade devem chamar a
atenção para a distribuição das informações no texto, sua composição geral,
incluindo elementos não-verbais (diagramação, ilus trações, cores, imagens,
tamanho e tipo de letras, divisões do texto e sua posição na página) e de que
maneira estes elementos se combinam para adequar tema e conteúdo ao objetivo
discursivo do gênero de texto selecionado.
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Na visão de Dolz & Schneuwly, ao dominar as operações psicolingüísticas e
as unidades lingüísticas, estamos utilizando as capacidades lingüísticodiscursivas, que envolvem aspectos lingüísticos incluindo operações de
textualização como a coesão textual, e operações enunciativas, tais como a
modalização dos enunciados. Exercícios e atividades voltadas para a dominação
desta capacidade envolvem atenção em relação à coesão nominal e verbal, à
coerência entre estruturas lexicais e escolhas vocabulares como adjetivos e frases
nominais, em suma, à adequação das estruturas formais ao contexto de produção e
veiculação do gênero.
Os níveis de análise textual e as capacidades de linguagem discutidas aqui,
juntamente com sugestões de atividades, podem ser resumidos através do quadro
exposto na Figura 3, elaborado a partir de Lousada (op. cit: 40).
Figura 3: Níveis de analise textual, capacidades de linguagem e atividades.

Níveis de análise
textual
Contexto de

Capacidades de
linguagem

Atividades sugeridas

Delimitação das situações de
produção e circulação do
produção
gênero
Capacidades
Identificação da organização
Organização textual
textual e sua relação com o
discursivas
objetivo discursivo
Aspectos lingüístico- Capacidades
Adequação de estruturas
formais à atividade de
discursivos
lingüístico-discursivas
linguagem imbuída no gênero
No contexto da visão sociointeracional de leitura apresentada anteriormente,
Capacidades de ação

os objetivos de leitura, assim como as atividades propostas, devem ser elaborados
de tal forma que levem os alunos a perceber e entender as condições de produção
e circulação de um gênero; como o objetivo discursivo é atingido pelo texto em
questão; e de que maneira a estrutura formal da língua auxilia na formação de
sentidos, ao mesmo tempo sendo determinada pelos objetivos da atividade de
linguagem a ser atingida. Não se trata de procurar o sentido que estaria contido no
texto, mas de construí- lo dentro da interação leitor-texto-autor-contexto. Como
aponta Kern (op. cit: 89), “o que deve ser ensinado não são só as características
formais de gêneros nem apenas contextos sociais, mas precisamente as ligações
entre os dois em situações particulares de comunicação”
28

28

.

"What must be taught is not just formal features of genres or just social contexts, but precisely

the linkages between the two in particular instances of communication.”
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Dentro desta concepção abrangente de ensino de língua, a viabilização de
uma proposta de uso de seqüências didáticas de agrupamentos de gêneros em LE
“pressupõe sempre atividades de leitura para que os alunos se apropriem das
características dos gêneros” (LOPES-ROSSI, op. cit: 75), assim como das
estruturas formais a serviço do gênero e do texto, elaboradas e adaptadas dentro
do esquema esboçado na Figura 1. Uma adaptação neste caso seria referente à não
utilização da Primeira Produção, passo importante no ensino de LM originalmente
proposto pelos autores, mas que poderia ser considerado de difícil execução em
turmas iniciantes em LE como é freqüente em nossas escolas.
Desta forma, poderíamos ter como Apresentação da Situação a exposição de
vários exemplares do gênero a ser trabalhado, que poderia ser feita tanto em LM
quanto em LE, para que os alunos possam perceber e conhecer suas condições de
produção e circulação, assim como sua organização textual global. Os Módulos,
definidos como o momento de “trabalhar os problemas (...) e de dar aos alunos os
instrumentos

necessários

para

superá- los”

(DOLZ,

NOVERRAZ

&

SCHNEUWLY, op. cit: 103), seriam adaptados às condições pedagógicas
particulares de cada grupo de alunos, centrados nas capacidades necessárias ao
domínio tanto do gênero quanto das estruturas lingüístico-discursivas. Os autores
chamam a atenção para a necessidade de variar as atividades e exercícios, dando a
cada aluno ou grupo de alunos oportunidades de ter acesso às noções e
instrumentos necessários ao seu sucesso.
Possíveis críticas a esta proposta podem ser articuladas em relação à
complexidade do trabalho ao mesmo tempo com gêneros e língua, ou do tempo
necessário à implementação de todas as fases, ou ainda da impossibilidade de
levar a cabo uma ou mais partes da seqüência devido às dificuldades e obstáculos
presentes em uma dada situação escolar. A este respeito, deve-se novamente
destacar o caráter “aberto e negociado” da proposta como concebida pelos
autores, caráter esse que “pede contínuos ajustes” (DOLZ & SCHNEUWLY, op.
cit: 67) por não poder antecipar todos os problemas e dificuldades passíveis de
serem encontradas em reais situações de ensino. Sua validação como proposta
viável reside justamente nas tentativas de implementação que levarão aos ajustes
necessários.
É precisamente esse caráter maleável e adaptável do trabalho com
seqüências didáticas que o fa z particularmente passível de adaptação como
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instrumento para a elaboração de materiais para o ensino, mesmo que “a
compreensão sobre o que seja material didático em uma situação escolar nem
sempre [esteja] fundamentada teoricamente” (DAMIANOVIC, 2007: 19).
Uma última discussão então se faz necessária neste capítulo: a diferença
entre livro didático e material didático, e suas conseqüências para o ensino de ILE
nas escolas públicas.

2.5. Livro didático x material didático
O corpus desta pesquisa consiste em materiais didáticos nascidos da
realidade prática de sala de aula, sendo sua análise feita a posteriori, em uma
tentativa de dar cientificidade e respaldo acadêmico ao que já acontece em sala de
aula. Antes de serem analisados, contudo, é necessário que sejam definidos como
instrumento pedagógico de trabalho didático, dada a “confusão de sentidos”
exposta por Damianovic (op. cit: 20) em pesquisa recente a respeito das
representações de professores a respeito de material didático. Afirma a autora que
“a visão de material didático como livro didático mistura-se à de material didático
como sinônimo de material escolar e à de material didático como uma metodologia
de ensino concretizada por um conjunto de atividades pedagógicas”.

Os resultados dessa pesquisa refletem o que encontrei ao principiar o
trabalho de pesquisa a respeito das práticas de professores de inglês nas escolas
públicas. A concepção de material didático parece compreender “tudo”, como
aponta Damianovic: “todo o material, escrito, audiovisual, ut ilizado em sala de
aula em situações de ensino-aprendizagem” (idem: 24). Como exemplos de
materiais didáticos fornecidos pelos professores em formação e em serviço em sua
pesquisa, Damianovic (idem: ibidem) cita representações de algo “físico,
palpável, que é colocado na mochila do aluno e/ou que está dentro da sala de aula
ou da escola” como “lápis, canetas, livro didático, apostilas”; maneiras de
trabalhar em sala (jogos, dinâmicas, exercícios de compreensão); veículos de
informação como filmes, vídeos, músicas, textos, jornais, revistas, embalagens de
produtos; e a “apresentação visual de como algo chegará ao aluno: folhas
xerocopiadas” (idem: 25). Dada a multiplicidade de sentidos que o conceito de
material didático pode abarcar, o foco aqui se restringirá a dois aspectos ao
mesmo tempo complementares e antagônicos no âmbito do ambiente pedagógico
de ensino de ILE: o livro didático e o material didático.
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“O caráter de autoridade do livro didático encontra sua legitimidade na
crença de que ele é depositário de um saber a ser decifrado, pois supõe-se que o
livro didático contenha uma verdade sacramentada a ser transmitida e
compartilhada” (SOUZA, 1999: 27). As “verdades” que o livro didático contêm,
portanto, devem ser transmitidas pelo professor, e assimiladas pelo aluno. O livro
é o instrumento pedagógico por excelência, representando e reproduzindo os
valores aceitos pela sociedade que o legitima, prescindindo, nesta concepção, de
maiores reflexões. O livro didático tem, nas palavras de Silveira, “(...) um papel
de protagonista”, pois “exerce, sem dúvida, um grande impacto na trajetória
pedagógica do professor e é, muitas vezes, um determinante na aprendizagem”
(2004a: 1). O livro didático é, muitas vezes, a única fonte de referência e consulta
para alunos e professores, constituindo-se, na opinião de Coracini (1999: 34), o
“centro do processo de ensino-aprendizagem em todos os graus de ensino, com
ênfase no ensino fundamental e médio”.
Certamente a adoção de um livro didático traz benefícios: o fluxo de
informações segue uma progressão organizada para facilitar a aprendizagem,
podendo ser um guia e fonte de informações tanto para professores quanto para
aprendizes; as informações são, geralmente, bem elaboradas e apresentadas,
dentro de um padrão gráfico e editorial que parece assegurar seu valor
pedagógico. Além disso, aliviam a carga de trabalho de um professor que não tem
muito tempo ou condições de preparar materiais para cada aula.
Apesar da importância atribuída ao livro didático por parte dos envolvidos
no processo educacional, aí incluídos professores, alunos e mesmo responsáveis, o
referencial pedagógico representado pelos PCNs não discute esta questão. Não há
referências a critérios para seleção, ou para o padrão editorial ou educacional a ser
seguido na escolha do livro didático a ser adotado. Não há ainda propostas de
livros para ensino de LE no Programa Nacional do Livro Didático. O professor ou
a instituição que se propõe a adotar um livro didático terá que elaborar seus
próprios critérios de seleção, sejam pedagógicos ou quaisquer outros, ou basear-se
nos resultados obtidos ou veiculados por outras instituições ou professores.
Numerosas pesquisas e trabalhos acadêmicos têm procurado enfatizar a
importância do livro didático em LE e de sua avaliação, explorando os critérios
usados por profissionais do ensino para adotar determinado livro, examinando o
conjunto de decisões que envolvem sua seleção ou propondo abordagens
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alternativas para seu uso em sala, incluindo o uso de materiais pedagógicos
variados. Contudo, no ambiente desta pesquisa, os critérios adotados por
professores entrevistados que efetivamente utilizam livros didáticos em suas aulas
são definidos principalmente por razões práticas: qual é o livro que já está
disponível na biblioteca da escola, qual o livro financeiramente mais acessível
para os alunos, qual o livro adotado pelo professor do ano anterior (e não
concluído), havendo inclusive professores que adotam livros exclusivamente em
determinadas séries ou anos do Ciclo, pois “os alunos de séries mais avançadas
não compram mesmo os livros”, conforme depoimento a esta pesquisadora.
Apesar dessas circunstâncias, “as escolhas de textos para leitura na sala de
aula de língua estrangeira perpassam pelas escolhas de material didático; este
material, na maioria das vezes, se limita ao que chamamos de livro didático”
(SILVEIRA, 2004b: 90). Essa parece ser a opinião predominante, pois se encontra
também no discurso de muitos professores que, de acordo com Salas (2004: 2),
“questionam a necessid ade de desenvolver ou adaptar materiais didáticos se tudo
que eles precisam já está em um livro didático”

29

. Também Silveira (2004a: 1)

resume a ambigüidade de sentimentos em relação ao livro didático:
“sabe-se que (...) a relação do professor com o livro didático é uma relação um
tanto ou quanto problemática. Ora o LD é visto como um ‘companheiro de todas as
horas’, ora como um ‘dependente’ que se tem que sustentar sem muita convicção,
outras vezes até como um algoz que se tem que driblar.”

O professor, assim, teria que “driblar” livros didáticos pouco adaptados à
realidade de seus alunos ou de suas próprias condições de trabalho, a confusão de
metodologias e abordagens presentes em uma mesma obra, com seqüências
artificiais de linguagem ou conteúdos conflitantes com os objetivos propostos. A
essas dificuldades somam-se as já conhecidas adversidades relativas à LE como
disciplina em escolas públicas: os problemas financeiros que impedem os alunos
de adquirir livros, o número excessivo de estudantes em sala, as dificuldades e
falhas na aprendizagem decorrentes de um ensino fragmentado e muitas vezes
pouco uniforme em seus objetivos, abordagens e mesmo idiomas, como vimos no
capítulo anterior.

29

"(…) question the need to develop or adapt teaching materials if everything they need is already
in a textbook”.
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Na tentativa de amenizar ao menos em parte esses problemas e obstáculos,
surgem alternativas na forma de confecção de materiais didáticos adaptados e
adaptáveis às reais condições de ensino de LE nas escolas públicas. As razões
para essa decisão não se baseiam apenas em uma suposta falta de opção. Ao
contrário, são uma opção consciente, fruto de uma consideração eminentemente
prática. A preparação de material didático se configura como uma alternativa
possível no cenário sócio-educacional e procura responder a conflitos conhecidos:
como despertar o interesse do aluno, como facilitar o aprendizado em situações
desfavoráveis de ensino e aprendizagem. O uso de materiais didáticos
alternativos, diferenciados, pode representar uma resposta a tais questionamentos.
Salas (op. cit: 1) elabora duas categorias dentro do conceito de materiais
didáticos. Uma delas representa aqueles materiais que são “a aplicação de
algumas estratégias para tornar o livro didático mais eficiente e flexível”

30

, que a

autora denomina Materiais Adaptados. As estratégias variam entre omissões,
ampliações, reduções, substituições, modificações e reordenações de atividades
sugeridas por livros didáticos, que são exploradas e usadas de acordo com os
propósitos pedagógicos ou didáticos do professor e/ou da turma. Pode-se dizer
que este é um processo adotado por quase todos os professores, por ser mais fácil
e rápido, permitindo o uso de diferentes livros como fontes de textos, atividades e
exercícios que são usados de acordo com as necessidades do momento.
Outra opção no uso de materiais didáticos se configura no que Salas (op. cit:
2) denomina Materiais Desenvolvidos, isto é, aqueles “totalmente desenvolvidos a
partir de textos ‘brutos’, (...) ao nível dos estudantes, e criados para atender a uma
seção do conteúdo do curso”

31

, nos quais tudo é criado do zero. A escolha do

texto, das atividades e dos exercícios é feita exclusivamente pelo professor, que
assume também a responsabilidade pela produção física desse material, seja em
forma de folhas fotocopiadas ou outro meio qualquer, como veremos adiante. Essa
decisão abrange também os procedimentos e as atividades pedagógicas
desenvolvidas por professores e alunos a partir e em torno do material.
Ambas

as

categorias

discutidas

acima

podem

ser

usadas

como

complementares ao livro didático já adotado. Neste sentido, os materiais didáticos

30

“the application of some strategies to make the textbook more effective and flexible.”
“totally developed from raw texts, (…) for the students’ level and created to address a section of
the course content (…)”
31
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podem ser entendidos e utilizados como exemplifica Damianovic (idem: 25) a
partir de sua pesquisa: “apenas como um material de apoio; um material de base
para consulta, uma forma que complementa a própria didática do professor”. Esta
não é, contudo, a situação que encontrei nas escolas e professores pesquisados,
onde, por não ser utilizado livro didático, os professores fazem uso
exclusivamente de materiais didáticos artesanais, preparados por eles mesmos
para emprego em suas turmas.
O trabalho pedagógico a partir de materiais didáticos elaborados e
construídos pelo próprio professor exige escolhas e opções feitas pelo professor a
partir do contexto, isto é, da realidade que encontra em cada sala de aula, em cada
turma na qual trabalha. Eles se tornam, portanto, material altamente específico,
individualizado, contextualizado dentro do ambiente pedagógico no qual operam.
Assim, configura-se a opção pelo uso de material adaptado ou desenvolvido
pelo professor: específico em sua autoria e audiência, pois é elaborado com vistas
a um público particular; contextualizado em seus temas e atividades, sendo
dirigido a um grupo definido ou a um momento preciso da situação pedagógica
vivida; e definitivamente não uma alternativa fácil, de menor esforço. Ao
contrário, ao se propor a preparar material didático para suas turmas, o professor
encontra inúmeras dificuldades relacionadas às condições de trabalho encontradas
em sua escola, à situação pedagógica de suas turmas, à sua própria disponibilidade
de tempo e de condições para elaboração e preparação do material mais adequado
para cada turma, a cada aula. A caracterização de material didático que
transparece aqui é a que expõe Damianovic: “uma estrutura que visa a oferecer ao
aprendiz uma possibilidade para que ele possa (re)construir seu comportamento
por meio do estudo das atividades de linguagem” (op. cit: 21), um artefato de
mediação entre o sujeito e sua aprendizagem.

2.6. Considerações finais
As teorias examinadas e discutidas aqui apresentam tentativas de descrição
da língua e de sua realização em forma de linguagem, em nosso caso, de
linguagem escrita seja em forma de gêneros ou textos. Os professores
participantes desta pesquisa não são teóricos, nem estudiosos regulares dessas
teorias, visto que ne m sempre têm condições de freqüentar cursos de atualização.
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Suas preocupações são de ordem prática, ou seja, a procura por soluções, mesmo
improvisadas, para os obstáculos à sua atividade pedagógica. O que será feito
neste trabalho é o movimento da prática para a teoria. É necessário indagar, por
exemplo, se esses profissionais teriam intuitivamente noção dessas teorias e
tentado aplicá- las na prática durante a elaboração de material didático. Estariam
presentes nesses materiais autoproduzidos as noções de gêneros textuais e seu uso
nas relações de comunicação teria sido adaptado à situação pedagógica? Haveria a
intenção de propor uma visão da linguagem como parte de um contexto
comunicativo, como atividade social regida por e regendo as opções lingüísticas
formais? Em relação às atividades propostas, quais seriam os conceitos que
transparecem a respeito de leitura e gêneros textuais? Haveria preocupação com o
aspecto sociointeracional da aprendizagem?
A opção pelo uso de um material didático próprio por professores da rede
municipal de ensino pode ser atribuída, em parte, à não disponibilidade de livro
didático como instrumento de trabalho, por razões já expostas aqui: a dificuldade
em encontrar o livro apropriado ao contexto da turma / escola, os impedimentos
financeiros por parte dos alunos e seus responsáveis. Contudo, como afirma
Coracini, “(...) não usar o livro didático não resolve o problema, já que a sua
organização, os princípios que o norteiam, a imagem de aluno que veiculam já
estão incorporados no professor” (1999: 23). Estaria essa visão presente nos
materiais produzidos pelos professores participantes? Seriam seus materiais ainda
marcados pelo livro didático nas suas escolhas de textos e atividades, visões de
linguagem, princípios educacionais?
As respostas a estes questionamentos só virão a partir da avaliação e análise
dos materiais didáticos selecionados, examinados à luz de critérios derivados de
um recorte teórico baseado neste capítulo. As visões de linguagem e de gêneros e
sua aplicação no trabalho pedagógico de ensino de ILE servirão, assim, de base
para a elaboração dos instrumentos de análise do material didático produzido e
utilizado por professores de inglês da rede pública municipal. O aporte teórico
relacionado aos modelos de leitura e às teorias de gêneros textuais discutido aqui
será a base para a criação de critérios de análise em forma de grades que serão
apostas aos materiais didáticos fornecidos pelos professores participantes.
Kumaravadivelu (1994: 30) sugere uma nova configuração entre teoria e
prática, a saber: a condição pós- método, segundo a qual é reconhecido “o
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potencial do professor de agir autonomamente dentro das restrições acadêmicas e
administrativas impostas por instituições, currículos e livros didáticos”. Dentro
desta visão, ao buscar “uma alternativa para o método, não um método
alternativo” (idem: 29), o professor se tornaria mais autônomo, mais apto a
decidir, com seus alunos, dentro da realidade que enfrentam, a melhor maneira de
lidar com as dificuldades do trabalho pedagógico em sala de aula. Seria uma
maneira de dar-se poder e autorizá- lo com o reconhecimento de sua teoria
derivada da prática, pois como aponta Kramer (2002: 84), “não conquistar a
autoria significa não conquistar a autonomia e a autoridade de seu próprio
trabalho”. O trabalho com materiais didáticos próprios, individualizados,
preparados para as especificidades do contexto pedagógico de cada ambiente
escolar poderia ser uma resposta a esta necessidade autonomia e de autoridade
lembrada por Kramer, e reafirmada por Dolz, Schneuwly & Pietro (2004: 273),
para quem “(...) o papel do professor é primordial, em todos os momentos”.
A partir dessas visões, o material didático será observado e avaliado não
com vistas a críticas, mas na procura por entendimento e aperfeiçoamento desta
escolha feita por profissionais que decidiram não aceitar as restrições que lhes são
impostas, mas continuar tentando oferecer melhores condições de ensino e de
aprendizagem a seus alunos.
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3. Metodologia de Pesquisa

3.1. Introdução
A finalidade deste capítulo é apresentar a metodologia de pesquisa seguida
no presente estudo. Penso que a pesquisa de base etnográfica (NUNAN, 1992)
seja a mais adequada a essa investigação, devido aos múltiplos fatores envolvidos
na situação escolar como um todo, acrescida de mais de um instrumento de
pesquisa para dar confiabilidade e validade ao estudo e aos resultados obtidos. As
possibilidades de extrapolar os resultados da amostra para uma população mais
ampla e de replicação em outros ambientes escolares ampliam a justificativa de
pesquisar o material didático autoproduzido, objeto desta investigação, revelado
pelos dados como uma prática pedagógica comum nas escolas públicas.

3.2. Metodologia de pesquisa – justificativas e objetivos
Nunan (1992: 10) argumenta que “a função da pesquisa é aumentar nosso
conhecimento do mundo e demonstrar a ‘verdade’ das noções do senso comum
que temos sobre o mundo”

32

. Apenas a pesquisa séria e comprometida com a

realidade das salas de aula pode fazer realmente avançar nosso conhecimento
sobre o que ocorre em nossas escolas públicas em relação ao ensino de ILE. É
novamente Nunan (idem: 103) quem enfatiza a necessidade de pesquisas em
contexto de sala de aula ao notar que “se o contexto é importante para os
resultados da pesquisa, então precisamos de muito mais estudos baseados em salas
de aula, em oposição àqueles orientados para a sala de aula”

33

. Esse ponto de

vista é compartilhado por Moita Lopes (1996: 165), ao afirmar que “uma das
maneiras mais úteis de se contribuir para gerar conhecimento sobre
ensino/aprendizagem de línguas é colocar o foco de ação da pesquisa (...) na sala

32

“(...) the function of research is to add to our knowledge of the world and to demonstrate the
‘truth’ of the commonsense notions we have about the world.”
33
“If context is important to research outcomes, then we need far more of these classroom-based,
as opposed to classroom-oriented, studies”.
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de aula”. Ao descrever e analisar materiais didáticos de ensino de ILE
autoproduzidos, isto é, preparados por professores para seu próprio uso em salas
de aula de escolas públicas, esta pesquisa alinha-se com a vertente que procura o
entendimento no contexto de pesquisa: observa-se uma prática da sala de aula, em
seu próprio ambiente, buscando a compreensão do fenômeno a partir da percepção
daqueles envolvidos diretamente no processo, os professores.
Há diversas modalidades de investigação que podem ampliar nosso
entendimento dos processos desenvolvidos no e para o complexo ambiente
escolar, mas “a opção por modalidades qualitativas de investigação tem sido cada
vez mais freqüente na pesquisa em educação” (TELLES, 2002: 102). Ao levar em
conta os diversos componentes envolvidos na situação educacional, com suas
múltiplas interações e influências, a abordagem qualitativa “questiona a noção de
uma realidade objetiva”

34

(NUNAN, op. cit: 20), propondo uma visão subjetiva e

relativista do conhecimento e da pesquisa e defendendo uma percepção holística
dos fenômenos “que leve em conta todos os componentes de uma situação”
(ANDRÉ, 1995: 17). Segundo André (idem: ibidem), essa abordagem “não
envolve manipulação de variáveis, nem tratamento experimental; é o estudo do
fenômeno em seu acontecer natural”, ou seja, pode ser considerada uma
perspectiva naturalística, na qual “o contexto onde o comportamento acontece tem
uma influência significativa naquele comportamento”

35

(NUNAN, op. cit: 53).

Os PCN-LE advogam a necessidade do “envolvimento do professor na
reflexão sobre sua prática em sala de aula” (1998: 109). A adoção de modalidades
qualitativas de investigação resultaria na “formação de professores como agentes
reflexivos e decisórios” (idem: 110), aptos a questionar e alterar suas práticas de
maneira autônoma e fundamentada. Uma das opções em investigação qualitativa é
a pesquisa de base etnográfica. De acordo com Moita Lopes, “este tipo de
investigação é caracterizado pela preocupação com o todo do contexto social da
sala de aula e com a visão que os participantes deste contexto têm sobre o que está
ocorrendo” (1996: 167). Esse gênero de investigação “é freqüentemente utilizada
para tentar compreender vários comportamentos e relações de/entre grupos de
pessoas (...) dentro de um contexto social específico (escola, comunidade, família,

34
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“question the notion of an objective reality”.
“the context in which behaviour occurs has a significant influence on that behaviour.”
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etc.)” (TELLES op. cit: 102), buscando dar voz aos vários participantes
envolvidos na situação.
Nunan (op. cit: 56) cita como características da pesquisa etnográfica a
preocupação com o contexto e a ausência de manipulação de dados obtidos a
longo termo de maneira colaborativa e interpretados organicamente. Estes
princípios básicos foram seguidos no presente estudo, que consiste em uma
pesquisa realizada no ambiente onde o fenômeno sob investigação acontece
(escolas públicas municipais), e contou com a colaboração de participantes
selecionados para a obtenção de dados. Esses foram coletados ao longo de quatro
meses e cobrem períodos letivos que duraram de dois a dez meses, atendendo à
característica de duração, segundo a qual a pesquisa deve ocorrer durante “várias
semanas, meses ou mesmo anos”

36

(idem, ibidem). Os dados obtidos através de

entrevistas, questionários e os respectivos materiais didáticos não sofreram
controle do investigador, visto que foram fornecidos pelos próprios participantes
da pesquisa. Finalmente, há organicidade e interação entre as questões de
pesquisa, a coleta de dados e sua interpretação, pois os parâmetros de análise
emergem dos próprios materiais didáticos coletados.
Questões relativas à confiabilidade e à validade da pesquisa qualitativa
constituem as principais críticas em relação à pesquisa de base etnográfica
(NUNAN, op. cit: 58). Sua característica de investigação contextualizada em
situações específicas, com interpretações subjetivas a partir de grande quantidade
de dados faz com que se torne difícil tanto a replicação do estudo (que
estabeleceria sua confiabilidade externa) quanto o estabelecimento da validade,
determinada pela possibilidade de se estender os resultados encontrados a outras
situações. No entanto, esses questionamentos podem ser contornados, como
afirma Nunan (op. cit: 60), pela apresentação clara da metodologia usada, e da
cuidadosa coleta de dados e seleção de informantes, de maneira que “seu relatório
possa ser usado como um manual de procedimentos por aqueles que desejam
replicar a pesquisa”
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. Deve-se manter em mente, porém, que em relação a esta

investigação o interesse principal é o entendimento do contexto e de seus efeitos

36
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“over several weeks, months, or even years.”
“(…) their report can be used as a procedural manual by those wishing to replicate the research”.
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sobre o material didático autoproduzido estudado, sem que haja uma especial
preocupação com a replicação da pesquisa.
O uso de mais de um instrumento de pesquisa colabora na construção da
confiabilidade interna da investigação através da “triangulação de dados
originários de instrumentos diferentes”, como propõe Moita Lopes (op. cit: 167).
Esse tipo de procedimento metodológico faz uso de diferentes fontes de
informação, fornecidas por uma variedade de sujeitos, que são interpretadas sob
diferentes perspectivas com o objetivo de manter o distanciamento requerido pelo
trabalho científico. Assim, utiliza-se entrevistas, depoimentos, documentos
fornecidos por professores e outros participantes da situação “levando em conta,
sim, as experiências pessoais, mas filtrando-as com apoio do referencial teórico e
de procedimentos metodológicos específicos” (ANDRÉ, op.cit: 48).
Dentro dos objetivos desta pesquisa, penso ser necessário que seja feita uma
análise das situações de criação e de uso dos materiais didáticos artesanais,
considerando-se as contingências inerentes às condições de trabalho nas escolas
públicas. Quais são os fatores que influenciam a preparação do material? Quais as
justificativas dadas para as escolhas feitas? Qual a abordagem seguida para as
atividades propostas? Essas são questões pesquisadas através de entrevistas e
questionários, e do exame de materiais didáticos disponibilizados pelos
professores que os criaram, seguindo a orientação de que “a observação é guiada
pelos próprios dados que se apresentam ao pesquisador” (MOITA LOPES, op. cit:
167), ou seja, uma abordagem naturalística. Este estudo estaria assim inserido no
que Moita Lopes chama de “pesquisa de diagnóstico”, isto é, “como a prática de
ensinar/aprender línguas está sendo efetivamente realizada em sala de aula”
(idem: 86).

3.2.1. Instrumentos de pesquisa
Afirma Nunan (op. cit : 142) que “informações de pesquisa são coletadas
através de questionários ou entrevistas, ou uma combinação de questionário e
entrevista”
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. O presente trabalho prevê a utilização de três instrumentos de coleta

de dados: os materiais propriamente ditos, fornecidos pelos participantes da
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“Survey data are collected through questionnaires or interviews, or a combination of
questionnaire and interview”.
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pesquisa; uma entrevista e um questionário respondidos pelos professores
participantes. Ao fazer uso de mais de um instrumento de pesquisa, procuro
estabelecer a validade e a confiabilidade deste estudo, oferecendo a possibilidade
de esta pesquisa ser replicada, com as devidas adaptações, em outros contextos e
em outros momentos. A análise dos materiais será triangulada com as entrevistas e
questionários feitos com os profissionais envolvidos na pesquisa. Pretendo com
esta triangulação ter uma visão mais profunda e abrangente do processo de
preparação e das justificações e motivações que subjazem ao material apresentado
pelo professor.
Os dados, mesmo quando apresentados de forma quantitativa, serão
analisados qualitativamente na construção da interpretação de seus significados e
conseqüênc ias, pois “independentemente de sua escolha por métodos quantitativos
ou qualitativos de pesquisa, o professor terá que utilizar sua capacidade de
interpretação dos números ou das qualidades dos dados” (TELLES, op. cit: 101).
“Cada um dos instrumentos de coleta de dados selecionados pelo
pesquisador visa à documentação de determinadas informações sobre a prática
escolar cotidiana ” (ibidem). Os professores participantes da presente pesquisa
responderam a uma entrevista e a um questionário, utilizados para traçar seu perfil
profissional e estabelecer o contexto sócio-educacional no qual a pesquisa se
desenvolve. Um terceiro instrumento é representado pelos materiais didáticos que
constituem o cerne desta investigação, e que serão analisados a partir de
elementos discutidos na fundamentação teórica exposta no capítulo anterior,
através de categorias elaboradas especificamente para este cenário.

3.2.1.1. Entrevista
A entrevista é um dos instrumentos de que se vale o investigador na busca
por informações mais profundas relativas à esfera social e pessoal dos
participantes envolvidos na pesquisa. Nunan (op. cit: 149) informa que “o tipo de
entrevista escolhida será determinada pela natureza da pesquisa”
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, podendo

variar entre a entrevista estruturada, i.e., predeterminada pelo pesquisador, semiestruturada ou a entrevista guiada pelas respostas do entrevistado e com pouco ou
nenhum controle da parte do pesquisador, denominada não-estruturada.
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Foi empregada nesta pesquisa a entrevista estruturada com questões abertas,
num primeiro contato destinado a conhecer o professor participante. Os itens
referentes ao histórico pessoal, interesses educacionais e experiência profissional
servem para traçar o perfil destes professores, bem como o cenário sócioeducacional em que atuam, pontos fundamentais na pesquisa etnográfica. Os
motivos que levaram à opção pela preparação do material didático que usam, a
escolha do material e questões práticas de utilização são aspectos contemplados
no roteiro da entrevista, cuja forma completa encontra-se no Anexo 1.

3.2.1.2. Questionário
De acordo com Nunan (op. cit: 231), um questionário é “um instrumento
para coleta de dados, geralmente em forma escrita, consistindo de questões abertas
e/ou fechadas”

40

. Questionários são meios relativamente populares para a

obtenção de dados passíveis de quantificação, a partir do próprio campo de
observação, e os itens considerados podem ser respondidos de forma aberta ou
fechada. Para observar o processo que leva à preparação do material didático do
professor, elaborei um questionário destinado a colher informações de caráter
pessoal dos participantes da pesquisa, pois uma das características da pesquisa
etnográfica “é a preocupação com o significado, com a maneira própria com que
as pessoas vêem a si mesmas, as suas experiências e o mundo que as cerca”
(ANDRÉ, op. cit: 29), ou seja, a visão pessoal dos participantes sobre o cenário
que está sendo investigado. O questionário completo encontra-se no Anexo 2.
O questionário usado foi do tipo semi-aberto, apresentando perguntas
fechadas, isto é, com respostas controladas, e também questões abertas, com
respostas dissertativas visando a dar maior liberdade nas respostas e escolhas. O
principal propósito deste instrumento foi definir e fundamentar as escolhas feitas
pelo professor ao utilizar textos no seu material didático. As repostas deverão
ajudar a determinar a quais critérios estas escolhas obedecem e em que
fundamentações teóricas se baseiam, além de fazer o contraponto ao que os
materiais propriamente ditos apresentam.
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“The type of interview one chooses will be determined by the nature of the research”
“An instrument for the collection of data, usually in written form, consisting of open and/or
closed questions”.
40
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3.2.1.3. Material didático
O ponto focal desta análise reside nos materiais que substituem os livros
didáticos de LE na rede pública municipal de ensino, e que têm uma dupla função
nesta pesquisa, a saber:
a) serão instrumentos de investigação das práticas de professores de ILE na
escola pública regular;
b) serão objeto de estudo, sendo analisados aqui com vistas a elucidar questões
relativas ao uso de gêneros textuais e às propostas teóricas que subjazem à sua
elaboração.
O corpus desta investigação é composto pelos materiais didáticos
disponibilizados pelos professores envolvidos na pesquisa. Tive em mãos grande
variedade de materiais, sendo necessária uma seleção por duas razões principais.
Uma delas refere-se às características próprias dos materiais, já que foi
apresentada toda uma gama de propostas de materiais autoproduzidos, de apostilas
completas a pôsteres, fato que forçaria a análise a se dispersar em categorias por
demais díspares. A segunda razão é conseqüência direta da primeira, uma vez que
não haveria condições de analisar todos os materiais coletados por falta de espaço
nos limites propostos de uma dissertação.
Os critérios para a seleção dos materiais a serem analisados, portanto, foram
determinados pelos próprios materiais, sendo levados em conta fatores como
qualidade da apresentação, quantidade de material e organização. Os principais
dados a serem analisados são constituídos pelos materiais de três professores,
selecionados entre os participantes por sua quantidade e abrangência, além de sua
coerência com uma visão baseada no ensino de gêneros textuais. Esses materiais
são (ou foram) efetivamente desenvolvidos e utilizados em sala de aula, segundo
uma ordem cronológica e curricular de uso, dentro de uma determinada série,
durante um bimestre ou semestre letivo do ano de 2006 ou 2007. O propósito aqui
é traçar um perfil deste material e dos fatores que influenciam sua preparação e
utilização, e analisá- los sob a ótica dos modelos de leitura, das teorias relativas a
gêneros textuais e do modelo ideal de trabalho com seqüências didáticas
estabelecido no capítulo anterior.
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3.3. Coleta de dados
A Rede Municipal de Ensino possui em seus quadros 518 professores de
inglês em atuação em escolas de Ensino Fundamental regular. Destes, 49 atuam
na 5ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), área na Zona Norte da cidade
do Rio de Janeiro selecionada para esta pesquisa por ser também minha área de
atuação como professora.
Ao iniciar a coleta de dados para esta pesquisa, entrei em contato telefônico
com aproximadamente 50 escolas, na busca por professores que preparassem seu
próprio material didático utilizando gêneros textuais. De um total aproximado de
20 professores que disseram preparar seu material, foi possível entrar em contato
direto com dez professores que se dispuseram a participar da investigação.
Os dados que servem de base para a elaboração do cenário desta pesquisa,
portanto, foram disponibilizados pelos dez professores participantes do estudo,
coletados pela pesquisadora nas próprias escolas onde trabalham. A estes
professores foi pedido que selecionassem os materiais didáticos trabalhados
dentro de um determinado período letivo, com a série ou grupo de sua escolha. No
ato de disponibilização desses materiais foi feita, também, uma entrevista e
aplicado um questionário, respondido por cada professor individualmente. O
período de coleta e entrevistas abrangeu aproximadamente quatro meses.

3.4. Contexto da pesquisa
A partir dos dados obtidos através de visitas às unidades escolares para
coleta de material e das entrevistas, foi possível constituir um cenário que, como
veremos, será fundamental para a análise dos materiais didáticos propriamente
ditos, visto serem estes produtos do contexto no qual os professores participantes
atuam.
Nunan (op. cit: 69) sustenta que a etnografia “dá importância central ao
contexto no qual as variáveis ocorrem, e enfatiza a inter-relação entre eles”
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.

Nesta investigação, é imperativo que se faça a descrição do contexto físico, social
e pedagógico onde a criação e a utilização do material se dá, pois ele é fruto deste
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“gives central importance to the context in which the variables occur, and emphasizes the
interplay amongst them”
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ambiente. A forma de apresentação do material, a seleção de textos e de
conteúdos, e mesmo os procedimentos adotados são em grande parte
determinados pelas características do contexto onde o professor atua.
O ambiente físico da pesquisa é representado por escolas públicas
municipais de ensino regular na Zona Norte do Rio de Janeiro, dentro da 5ª CRE.
A escolha desta região deve-se ao fato de esta ser minha área de atuação
profissional, tendo trabalhado em diversas escolas desta região, o que facilitou o
acesso aos estabelecimentos de ensino aí localizados.
Geralmente inseridas em comunidades carentes e violentas, as escolas
visitadas sofrem ainda com condições pedagógicas longe do ideal, com
instalações precárias e falta de material básico de ensino. O trabalho de ILE
compreende dois tempos semanais de aulas de cinqüenta minutos. O professor é o
principal, e talvez o único, elo entre os alunos e a aprendizagem de LI, pois a
maioria dos alunos não tem acesso a outros meios de aprendizagem de inglês a
não ser o próprio professor. As turmas, de vários níveis ou séries, geralmente têm
entre 35 e 45 alunos que podem ser de faixas etárias diversas. Os alunos de uma
mesma turma podem também ter tido diferentes experiências com metodologias
de ensino ou com diferentes LEs. Isto decorre do fato de a grade curricular
apresentar a denominação Língua Estrangeira como disciplina, tendo como
opções o ensino de inglês, espanhol e francês. Dependendo da disponibilidade de
horários do professor ou das necessidades do estabelecimento escolar, uma mesma
escola pode ter em seus quadros professores dos três idiomas, que se revezam nas
turmas de acordo com suas possibilidades. Assim, não é garantido que um aluno,
ao mudar de série ou de turno, vá continuar o estudo da LE que lhe foi ministrada,
dada a mobilidade possível dentro e entre as escolas no que se refere ao ensino de
LE nas escolas municipais, havendo até mesmo a possibilidade de mudanças
durante o ano letivo, devido a fatores como falta de professores, doença do
professor em atuação ou necessidades de alterações no horário da escola.
Este cenário aponta a necessidade de adaptação contínua e de improvisações
recorrentes da parte do professor, na tentativa de obter alguma coerência e
consistência de trabalho e de objetivos educacionais em ambientes fragmentados e
pouco preparados fisicamente para o ensino de LE. Essas constantes alterações no
contexto escolar refletem-se primeiramente na necessidade descrita pelo professor
de preparar materiais específicos para cada realidade enfrentada, e, em segundo
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lugar, nas adaptações que são feitas no próprio material didático produzido,
devido às dificuldades existentes no contexto. O defeito em uma copiadora, a falta
de papel ou alterações no horário das turmas determinam que o material didático
preparado para aquela aula não será utilizado, ou deverá ser novamente
modificado e/ou ajustado. Há, assim, adaptações, alterações e improvisações
quase infinitas no processo de preparação e uso do material didático produzido.

3.5. Participantes da pesquisa - O professor
O papel do professor de línguas tem sido definido e redefinido muitas vezes
através dos tempos. De modelo ideal, condutor de conhecimento, na concepção de
Sweet no final do século XIX, a agente motivador como advogava Jespersen no
início do século XX; de pesquisador e crítico de seus próprios métodos na visão
de Palmer (1917), ao retrocesso representado pela visão de Fries (1945), para
quem a posição do professor seria inferior à do escritor do método e do lingüista
que descreve o sistema da língua, sendo o professor “um mero executor e
aplicador de um método”, “do material que deveria ser feito pelo lingüista”
(MAZA, 1997 : 95). Como definir o professor em atuação nas escolas públicas?
Tornou-se quase uma tradição nas escolas públicas o professor preparar seu
próprio material para uso em sala de aula. Isso ocorre por uma combinação de
fatores que incluem a falta de um material didático “oficial”, no sentido de ser
aprovado ou recomendado pelas entidades de ensino público, as dificuldades
econômicas enfrentadas pelos alunos e suas famílias, e os próprios livros
oferecidos no mercado, a maioria pouco adaptados às necessidades e à realidade
de nossos alunos. Diante dessas circunstâncias, o que está sendo feito? Quem faz
material didático, e por quê? Qual a visão de ensino de leitura e de ensino de
gêneros do professor de ILE na escola pública? A melhor maneira de obter estas
informações não poderia ser senão através do próprio professor que produz esses
materiais alternativos. Seria necessário investigar, também, o cenário que envolve
essa produção e a influencia.
Os dados coletados indicam que este profissional já trabalha há mais de dez
anos na rede municipal de ensino, tendo geralmente tido experiência prévia em
cursos de línguas ou em escolas particulares. De acordo com as entrevistas, sua
própria experiência pedagógica seria a maior influência em sua prática
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pedagógica, tendo teorias de ensino-aprendizagem de línguas influência
secundária, assim como as sugestões e experiências de colegas. Os professores
apontam como maiores entraves ao seu trabalho a falta de material didático
(livro), o número excessivo de alunos (tanto em sala quanto por professor), e a
falta de material básico de trabalho, como papel, copiadoras, computadores ou
impressoras.
Os dez professores ouvidos preparam material didático para suas turmas,
aparentando serem comprometidos com a educação do aluno como um todo,
procurando ampliar seus horizontes através do material que produzem apesar das
dificuldades enfrentadas. No entanto, muitos ainda parecem encarar a produção de
materiais como uma contingência a que estão sujeitos devido a circunstâncias fora
de sua vontade ou de seu controle, e não como uma opção metodológica ou
pedagógica.
Dentro do grupo de dez participantes da pesquisa, optei por selecionar três
professoras para uma investigação mais profunda. A escolha não foi aleatória, mas
ditada por fatores que emergiram da própria pesquisa. Esses incluem as
características do material apresentado (quantidade e qualidade da produção) e o
trabalho pedagógico que o professor se propõe a desenvolver com suas turmas,
conforme revelado nas entrevistas.
Apesar de trabalharem em diferentes escolas, as três professoras apresentam
algumas características em comum, como o tempo de trabalho em escolas
públicas (mais de 13 anos), a opção pelo trabalho com abordagens de leitura e a
consciência da possibilidade de usar o ensino de ILE como fator de formação de
um aluno-cidadão, mais crítico e reflexivo. Todas já trabalham há vários anos em
suas respectivas escolas, tendo, portanto, conhecimento tanto da comunidade na
qual desenvolvem sua prática quanto da realidade de seus alunos, confiando em
sua experiência pedagógica para contornar o que consideram os maiores entraves
à sua prática: turmas numerosas e falta de material didático. As três professoras
são profissionais que vêem a preparação de material didático próprio como uma
forma de flexibilizar o ensino e facilitar a obtenção dos objetivos propostos,
ampliando as oportunidades de seus alunos ao apresentar textos adaptados ao seu
nível de desenvolvimento lingüístico e interesse.
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3.6. Critérios para a análise do material
O ambiente pedagógico descrito aqui é o contexto no qual e do qual nasce o
objeto de estudo desta pesquisa, o material didático para ensino de ILE preparado
e utilizado por professores em suas aulas. Algumas categorias de análise desses
materiais serão propostas em referência ao aporte teórico descrito anteriormente
na Fundamentação Teórica, enquanto outras surgem dos dados obtidos através dos
vários instrumentos de pesquisa, pois como aponta André (op. cit: 45), “as
categorias de análise não podem ser impostas de fora para dentro, mas devem ser
construídas ao longo do estudo, com base em um diálogo muito intenso com a
teoria e em um transitar constante dessa para os dados e vice-versa”.
Tomlinson observa que “não pode haver um modelo de estrutura para a
avaliação de materiais; a estrutura usada deve ser determinada pelas razões,
objetivos e circunstâncias da avaliação”

42

(apud McDONOUGH & SHAW, 2003:

61). Os autores sugerem dois estágios para a avaliação de materiais: “uma
avaliação externa que oferece uma breve visão do exterior do material (...) seguida
por uma avaliação interna mais próxima e detalhada”

43

(idem: ibidem). Teríamos,

assim, uma visão externa de como os materiais são organizados, e uma visão
interna dos conteúdos e atividades presentes no material. A partir dessa visão, as
categorias propostas para esta análise estabelecem dois momentos distintos,
idealizados a partir do contexto onde se desenvolve a pesquisa. Estes momentos
envolvem critérios externos, referentes à apresentação do material; e critérios
internos, voltados para os textos e atividades presentes no material e para as
estratégias utilizadas, classificadas de acordo com os pressupostos teóricos
estabelecidos em relação à leitura e aos gêneros textuais.

3.6.1. Critérios Externos de avaliação
Os critérios externos referem-se à forma física, ao meio de transmissão
utilizado pelo professor, à aparência que o material didático autoproduzido pode
assumir. Referem-se, também, àquilo que está efetivamente exposto no material:
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“(…) there can be no one model framework for the evaluation of materials; the framework used
must be determined by the reasons, objectives and circumstances of the evaluation”
43
“an ext ernal evaluation that offers a brief ‘overview’ of the materials from the outside (…)
followed by a closer and more detailed internal evaluation.”
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textos, atividades ou exercícios, de acordo com as diversas possibilidades de
apresentação do material para os alunos. Assim, cada grupo de materiais será
avaliado individualmente à sua apresentação, como cópias em xerox ou uso do
quadro, por exemplo.
Grade de Avaliação de Material Didático I - Apresentação do material
Apresentação do material

Apenas
texto

Texto e
atividades

Apenas
atividades

Sim

Não

Uso do quadro (giz/ branco)
Folha em cópia xerox
Folha mimeografada
Texto original
O material permanece com os alunos?

As categorias estabelecidas acima foram concebidas a partir dos
depoimentos e das respostas ao questionário a respeito da forma como o material é
apresentado ao aluno, forma essa que influirá decisivamente na seleção tanto de
textos quanto de atividades. A categoria Texto Original remete a artigos de
revistas ou jornais, anúncios, folhetos ou panfletos que o professor traz e utiliza
em sala como forma de apresentação do texto ou gênero selecionado. Houve ainda
necessidade da criação de uma categoria referente ao contexto de trabalho, ou
seja, um questionamento a respeito da perma nência do material didático,
examinada através da última categoria proposta.
Esta categoria da análise externa decorre das próprias condições do contexto
de elaboração e preparação dos materiais coletados. Devido ao excesso de alunos
e de turmas, além da falta de material de apoio básico como papel e copiadoras,
muitos professores preparam materiais que serão utilizados repetidamente, em
diferentes turmas ou mesmo em diversas escolas. O material didático produzido é,
então, distribuído aos alunos, que o utilizam (individualmente, em pares ou
grupos, de acordo com a situação), e depois o devolvem ao professor, que o
reutiliza com outros grupos. Assim, o que se tem é um material no qual o aluno
não pode escrever ou fazer anotações, pois será utilizado por muitos outros, e que
“desaparece” no final da aula, retornando ao professor, possivelmente para nunca
mais ser visto; um material “virtual” que só existe no momento da aula. A
importância desta categoria, portanto, está na medida da presença física do
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material na vida do aluno, na possibilidade de revisão ou de estudo autônomo que
deixam de existir devido à não permanência do material com os aprendizes.

3.6.2. Critérios Internos de avaliação
Os critérios internos propostos para a avaliação do material didático
autoproduzido levam em consideração a fundamentação teórica estabelecida no
capítulo anterior, relacionando-se aos gêneros textuais, às estratégias de leitura
empregadas e à classificação das atividades propostas, quando existentes. Estes
critérios serão aplicados ao material conforme apresentado pelo professor aos
alunos, havendo casos em que uma unidade de trabalho assume diferentes formas
físicas, como por exemplo texto em forma de folha fotocopiada, e atividades
dispostas no quadro de giz. Nestas situações, continuarei a considerar a unidade
de trabalho como um todo, já que ela assim foi concebida e proposta ao aluno,
sem levar em conta o fato de haver mais de um meio de apresentação.
O primeiro critério interno refere-se à identificação do gênero textual
explorado no material sob análise. A este se seguem categorias que visam à
caracterização do material dentro dos parâmetros do ISD, investigando a
adequação do material às propostas dos PCNs a este respeito. Estas incluem, entre
outras, as condições de produção e circulação do gênero (autoria, fonte, meio de
veiculação), a identificação do propósito principal, e a exploração de elementos
não-verbais e de layout, tais como figuras, desenhos, tipologia gráfica,
posicionamento do texto e das imagens. Deve-se manter em mente que tais
categorias se aplicam tanto ao trabalho com gêneros quanto ao trabalho com
leitura em uma abordagem sociointeracional, sendo portanto consideradas apenas
uma vez.
Grade de Avaliação de Material Didático II – Trabalho com Gêneros textuais
Identificação do gênero textual
Caracterização sociointeracional
Condições de produção e circulação
Texto autêntico
Texto não-autêntico (adaptado / produzido)
Layout do texto (modificação)
Exploração de elementos não-verbais

Sim

Não

Quais?

69

Dentro do modelo de trabalho com seqüências didáticas, exposto no capítulo
anterior, farei a classificação dos textos presentes no material como objeto de
ensino de gêneros, integrando a exploração do contexto de produção, a
organização textua l e os aspectos lingüístico-discursivos decorrentes. Serão
observados, então, aspectos relacionados à “representação do contexto social”
(DOLZ & SCHNEUWLY, op. cit: 63), isto é, quem escreveu o que, por que, para
quem, quando, onde, de que maneira. Os elementos verbais e não-verbais
presentes no material fazem parte da organização textual, estando relacionados à
compreensão global do texto e de seu propósito comunicativo, sendo sua
exploração parte integrante do trabalho com gêneros textuais. È bom observar que
modificações feitas no aspecto visual do texto terão influência na compreensão e
na identificação de determinados gêneros.
A observação das atividades e exercícios se fará dentro de dois parâmetros:
as estratégias de leitura e a visão do texto como instrumento para o ensinoaprendizagem da língua. A grade de avaliação dos aspectos relacionados ao
ensino de leitura restringe-se aos modelos ascendente e descendente de
processamento de leitura, sendo a presença de ambos indicativa da natureza
interacional da abordagem de leitura contemplada no material analisado.
Grade de Avaliação de Material didático III –Atividades de Leitura
Estratégias de leitura

Sim

Não

Quais?

Ascendentes
Descendentes
As estratégias ascendentes observadas nos materiais didáticos compreendem
“a ativação do conhecimento léxico-sistêmico” (DIAS, 2006: 243) através de
exercícios referentes à decodificação do léxico (sinônimos, antônimos, tradução),
ao uso de cognatos, à substituição de palavras e à manipulação de estruturas
sintáticas

de

maneira

mecânica

ou

não-contextualizada. As estratégias

descendentes relacionam-se a atividades de pré- leitura (previsão, conhecimento
prévio, estabelecimento de objetivos de leitura), a atividades de compreensão
geral durante a leitura através de skimming e scanning, ao uso de referências
pronominais e de inferências na fase de compreensão detalhada, entre outras
estratégias possíveis.
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As capacidades de linguagem (seção 2.3.1) desenvolvidas no material
através das atividades de ensino de linguage m serão examinadas dentro da ótica
sociointeracional de trabalho com gêneros textuais. Nesta categoria, busco
observar e classificar as capacidades de ação, discursivas e lingüístico-discursivas
exploradas no material sob análise.
Grade de Avaliação de Material didático IV –Atividades de Ensino de Língua
Atividades de linguagem desenvolvidas

Sim

Não

Quais?

Capacidades de ação
Capacidades discursivas
Capacidades lingüístico-discursivas
Atividades relacionadas às capacidades de ação envolvem as noções de
propósito e grau de formalidade do texto, as modalizações, os participantes na
situação de comunicação apresentada e suas relações, as adaptações “às
características do contexto e do referente” (LOUSADA, op. cit: 205). As
capacidades discursivas trabalham a identificação da “estruturação discursiva do
texto” (DOLZ & SCHNEUWLY, op cit: 63), ou seja, a compreensão da
organização textual através da identificação de seqüências discursivas, marcadores
temporais e espaciais, marcadores discursivos e de relação lógica, a divisão em
parágrafos, o título. Surgindo em decorrência das duas primeiras, as capacidades
lingüístico-discursivas “dizem respeito ao vocabulário apropriado, frases
nominais, estruturas lingüísticas adequadas para o contexto de produção do gênero
em questão” (ABREU-TARDELLI, op. cit: 78). Incluem-se nesta categoria o uso
de pronomes, organizadores argumentativos, verbos, léxico apropriado ao gênero
e propósito comunicativo, coerência e coesão textuais, e aspectos ortográficos.
Deve-se ressaltar que nem todos os elementos poderão ser observados nos
materiais analisados, por não estarem presentes na unidade de trabalho em
questão.

3.7. Considerações finais
O trabalho de análise descrito acima envolverá quatro momentos distintos:
a) a apresentação do material;
b) o trabalho feito com gêneros textuais;
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c) as atividades de leitura; e
d) as atividades de ensino de língua.
Assim, a observação do material envolverá tanto as características físicas do
material autoproduzido quanto as características pedagógicas relacionadas ao
ensino-aprendizagem de LE através de abordagens de leitura de gêneros textuais,
compondo uma análise intepretativista de natureza etnográfica feita à luz dos
pressupostos teóricos e das questões de pesquisa.
Afirma Dias (op. cit: 249) que o professor deve se conscientizar da
importância do material didático que utiliza, pois “sua escolha terá um efeito
impactante no processo de aprendizagem”. A decisão de preparar material
didático não pode, definitivamente, ser encarada como uma alternativa fácil, de
menor esforço. Ao se propor a preparar material didático, o professor encontra
inúmeras dificuldades: as condições de trabalho em sua escola, a situação
pedagógica de suas turmas, sua própria disponibilidade de tempo e de condições
para elaboração e preparação do material mais adequado para cada turma, a cada
aula. O professor que prepara material didático, como os observados nesta
pesquisa, está consciente do efeito de suas decisões, pois procura adequar suas
escolhas a partir da realidade diária de seus alunos e das condições de trabalho
que influenciam sua prática.
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4. Análise

4.1. Introdução
Neste capítulo os materiais didáticos autoproduzidos serão analisados à luz
dos instrumentos de pesquisa selecionados e apresentados no capítulo anterior.
Inicialmente, serão comentadas as respostas aos questionários respondidos pelos
professores participantes da pesquisa. A seguir, as grades de análise elaboradas de
acordo com a fundamentação teórica exposta no capitulo anterior serão apostas
aos materiais selecionados e os resultados comentados individualmente. Ao final
do processo de análise dos três grupos de materiais selecionados, será feita uma
triangulação com dados dos questionários e das entrevistas.

4.2. Os instrumentos de pesquisa: análise
Os próprios professores selecionaram o material a ser entregue para a
pesquisa, o qual não foi modificado ou alterado pela pesquisadora, pois dados
concretos não devem ser ‘ajustados’ para que caibam dentro de modelos de
análise (MACHADO & CRISTÓVÃO, 2006). No decorrer da análise, a título de
ilustração e comprovação das descobertas e conclusões, excertos do material de
cada professor serão disponibilizados. Um portfolio do material de cada professor
encontra-se no Anexo 3.
O processo de análise descrito neste capítulo é empreendido não com a
intenção de criticar o trabalho de profissionais experientes e compromissados, mas
de descrever e procurar compreender os processos que levam à preparação do
material didático autoproduzido que é o foco desta análise.

4.2.1. Análise dos questionários
Os dez professores contatados para esta pesquisa responderam a um
questionário a respeito de seus processos de elaboração e confecção dos materiais
didáticos que utilizam em suas aulas. A partir de suas respostas, obtive um perfil
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relativo a esses processos, que passo a apresentar com vistas a uma posterior
comparação com o que é efetivamente apresentado no material disponibilizado.
Conforme lembra Telles (2002: 103) em relação à pesquisa de base etnográfica, “a
análise dos dados nesta modalidade de pesquisa tem cunho interpretativista”. Os
dados numéricos apresentados nesta seção servem como referência e ponto de
partida para os processos qualitativos de análise e reflexão.
Os dados obtidos a partir dos questionários informam que a leitura é a
habilidade privilegiada em seus materiais, estando presente em todas as respostas
dadas à Questão 1 (O material didático que você usa em sala privilegia qual
habilidade?), sendo que 50% dos professores ouvidos fazem desta a única
habilidade utilizada no material que preparam. As justificativas para esta opção
estão ligadas à realidade na qual trabalham estes profissionais e, também, às suas
convicções teóricas e/ou metodológicas. A leitura, nas palavras dos professores,
representa a “habilidade possível dentro da realidade escolar”; é vista como
“ferramenta útil no ambiente de trabalho”, e aquela que permite um “atendimento
mais democrático”, já que é a “habilidade mais importante no ambiente de
trabalho”. Estes profissionais posicionam-se, portanto, dentro de uma visão
instrumental e utilitária do ensino de LE, tendo a leitura como habilidade
privilegiada por ser, segundo eles, a que melhor pode ser exercida no ambiente
escolar onde trabalham e também a que seria mais proveitosa para o aluno.
O professor é o responsável pela seleção de temas e pela escolha dos
gêneros e textos, assim como pela criação e confecção de todo o material. Apesar
de 50% dos professores afirmarem ter suporte da escola nesta tarefa, tal ajuda
relaciona-se principalmente ao aspecto físico do processo, isto é, à matéria-prima
necessária para a preparação do material didático: papel, o uso de copiadoras ou
de mimeógrafos. No entanto, parte do professores reporta restrições à constante
utilização dos equipamentos da escola ou ao uso de grandes quantidades de
material (papel, cartuchos de toner de xerox), devido ao grande número de alunos
que possuem. A apresentação do material para os alunos reflete isso; ou seja, os
textos são geralmente apresentados em forma de xerox ou folha mimeografada,
enquanto utiliza-se o quadro branco ou de giz para as atividades, quer sejam de
leitura ou de sistematização da língua.
O uso de textos é contemplado por 90% dos professores investigados
(Questão 2 - Você usa textos nos materiais que prepara?). De acordo com eles, a
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utilização de gêneros textuais “facilita o trabalho”, pois é “prático” e parece
“despertar mais o interesse dos alunos” por “dar uma visão mais ampla das
maneiras e contextos onde o inglês aparece”, além de estar “de acordo com os
objetivos que se procura alcançar no ensino de LE”.
Os principais gêneros textuais citados pelos professores como aqueles que
são selecionados para uso em sala de aula (Questão 3 - Quais os gêneros textuais
que você costuma selecionar para usar em sala de aula?) estão listados na Tabela
1 abaixo. Esta era uma questão semi-aberta, e as respostas refletem tanto o texto
da pergunta, que apresentava sugestões de gêneros textuais, quanto a resposta
espontânea do professor. Os dados numéricos referem-se às informações
fornecidas pelos professores, havendo casos de professores que listaram vários
gêneros e outros que se limitaram a repetir as sugestões contidas na pergunta. Os
números abaixo, portanto, referem-se ao número de professores que citou um
determinado gênero, entre o total de dez professores participantes.
Tabela 1 – Gêneros textuais citados pelos professores
Gêneros textuais

Total

Letras de músicas

10

Artigos (jornal / revista)

7

Cartas

7

Listas; Lembretes / bilhetes

5

Textos informativos

3

Diálogos; Diários

2

Fichas; Anúncios; Gráficos; Receitas; Quadrinhos; Sinais / Placas

1

Não foi possível constatar nos materiais didáticos disponibilizados a
presença de todos os gêneros textuais citados no questionário, nem era esta a
expectativa, por vários fatores; entre eles o alcance limitado da pesquisa, a
necessidade de restrição de foco quanto ao tipo de material observado e o período
de trabalho representado pelos materiais apresentados para a pesquisa, visto que
os próprios professores determinaram a quantidade de material a ser entregue.
Uma grande quantidade de gêneros textuais foi listada pelos professores no
questionário, com a predominância de gêneros do quotidiano e do universo mais
próximo do aluno, como letras de músicas e cartas. É perceptível a busca por
gêneros potencialmente interessantes para os alunos, seja na temática ou por si
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próprios, como letras de música e quadrinhos, além daqueles que facilitam a
compreensão pela semelhança de formato visual e propósito comunicativo, tais
como receitas, anúncios e gráficos. Observa-se, também, a preferência por
gêneros mais fáceis de serem encontrados e/ou adaptados às necessidades
específicas do contexto pedagógico, como listas e bilhetes. A tendência ao uso de
gêneros escritos (artigos de jornal, bilhetes, listas) pode ser considerada natural
em uma abordagem de ensino voltada para a habilidade de leitura.
Em pesquisa relacionada a livros didáticos para ensino de ILE, Chiaretti e
Paiva afirmam que “o gênero diálogo, ou melhor, diálogo didático é o gênero de
maior freqüência nos materiais analisados e tem como função introduzir estruturas
sintáticas novas” (1998: 4). Os textos, criados artificialmente, obedecem a um
planejamento prévio de conteúdos programáticos, e não a situações de
comunicação e interação, podendo até serem considerados como “itens
gramaticais em forma de diálogos” (idem: 5), de acordo com as autoras.
Surpreendentemente, apesar dessa tradição no ensino de línguas (ou talvez por
causa dela!), apenas dois professores em minha pesquisa citam o uso de diálogos.
Uma hipótese seria que, devido às características de artificialidade que apresenta,
o diálogo como é usado nas salas de aula não seria percebido pelos professores
como um gênero em si, mas apenas como um pretexto para o ensino de
linguagem, sem que sua função comunicativa seja sequer mencionada.
A partir do exame das escolhas relacionadas na Tabela 1 poderia-se afirmar
que os gêneros trabalhados são selecionados por critérios que vão além dos
pedagógicos ou genéricos. Os gêneros textuais reportados pelos professores são
aqueles que podem ser mais facilmente adaptados, modificados ou improvisados,
se necessário. Tal opção pode refletir as situações precárias de ensino com as
quais estes profissionais se deparam no seu dia-a-dia, as limitações e obstáculos
advindos da dificuldade em encontrar material adequado e da falta de condições
básicas de trabalho. A apresentação e a utilização do material didático que o
professor prepara depende de fatores externos que, muitas vezes, não podem ser
controlados, levando novamente à adaptação e improvisação de um material por si
só já adaptado.
De acordo com os professores, os textos utilizados são majoritariamente
retirados de livros didáticos ou outros materiais de ensino, por razões que variam
da facilidade e rapidez de confecção à adequação ao nível de conhecimento dos
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alunos e ao pouco tempo disponível para preparação. Outro dado que chama a
atenção é o fato de sete dos dez professores declararem que criam os textos usados
em seus materiais. Essa prática, apesar de muito difundida, não poderia ser
considerada adequada em uma concepção sociointeracional de trabalho com
gêneros, já que os textos criados são normalmente artificiais e geralmente carecem
de verdadeiro propósito comunicativo, além de apresentarem linguagem muito
simplificada e pouco relacionada à realidade do uso lingüístico. Sobre esse
aspecto, Sardinha (2005: 275) afirma que “o uso de textos ou frases inventadas em
atividades pode trazer danos sérios, ao expor e talvez impor um tipo de língua
manipulada aos alunos”. O risco neste caso é o de professores e alunos passarem a
acreditar que “a linguagem que se ensina pode ser inventada, criada, manipulada,
recortada e descontextualizada à vontade, para fins educacionais” (idem: 275),
sem levar em consideração os propósitos comunicativos que deveriam nortear as
escolhas lingüísticas.
Os critérios de seleção dos textos refletem a preocupação em despertar o
interesse. Ao serem indagados sobre quais os critérios de seleção que usam na
produção de seu ma terial didático (Questão 5 – Como você seleciona os textos?),
a maior parte dos dez professores ouvidos declararam que sua principal forma de
seleção é o interesse do aluno pelo tema. Foi pedido aos professores que listassem
os critérios apresentados na questão na ordem em que geralmente são usados
durante a preparação do material. Por questões de relevância, utilizei na Tabela 2
apenas aqueles listados em primeiro e segundo lugares.
Tabela 2 – Critérios para seleção de textos
Critérios
Provável interesse do aluno pelo tema

Ordem de freqüência / uso
Primeiro Segundo Totais
6
1
7

Nível de dificuldade do texto

2

4

6

Conteúdo a ser trabalhado

2

3

5

Familiaridade do aluno em relação ao tema

0

2

2

Citado em segundo lugar, o critério “nível de dificuldade do texto” parece
revelar certa ambigüidade ou mesmo uma falta de definição em relação aos
objetivos que o professor se propõe a atingir: o que seria ou qual seria o nível de
“dificuldade” adequado a cada série ou turma? Quais os elementos em que o
professor se baseia para definir estes níveis? O que foi possível apurar a partir das
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entrevistas pessoais é que este critério é bastante vago, difuso e mutável, variando
de acordo com as turmas, o professor e os propósitos que este atribui ao ensino de
inglês. Nele estão embutidos fatores como o coeficiente de competência
lingüística e padrões de concentração, comportamento e disciplina dos grupos,
que irão afetar o desenvolvimento educacional em LE. Neste ponto, reporto-me
novamente a Sardinha (op. cit: 282) em sua afirmativa de que “a ‘dificuldade’ de
um texto não se mede pelo tipo de oração ou complexidade sintática que ele
contém”, mas sim pelo uso que se vai fazer dele, seja em termos didáticos ou não.
Não é o tamanho ou a suposta complexidade de um texto que irá determinar se ele
é “adequado ao nível dos alunos”, mas o tipo de atividades que se pode elaborar e
conduzir a partir dele, sejam elas de desenvolvimento de habilidades leitoras ou de
sistematização de conteúdo lingüístico. Esse critério, portanto, apesar de muito
usado, não poderia ser considerado adequado em propostas de trabalho baseadas
no uso de estratégias de leitura, pois um texto considerado “difícil” poderia ser
usado apenas para a identificação do gênero, por exemplo.
A exploração do tema, do vocabulário e das estruturas lingüísticas do texto
são os principais elementos abordados na elaboração das atividades, de acordo
com as respostas à Questão 9 (No material didático que você prepara, o que é
explorado?). Também neste caso foi pedido aos professores que ordenassem as
escolhas oferecidas, das quais a Tabela 3 apresenta apenas aquelas listadas em
primeiro e segundo lugar.
Tabela 3 – Critérios para exploração de atividades
Critérios
Tema ou assunto do texto

Ordem de freqüência / uso
Primeiro Segundo Totais
5
1
6

Vocabulário do texto

2

6

8

Estruturas gramaticais relacionadas ao texto

1

4

5

Afirma Kleiman que “o ensino de vocabulário não é equivalente ao ensino
de leitura propriamente dito” (1992: 67), pois outras habilidades lingüísticas são
também necessárias, tais como a capacidade de apreender o tema e a estrutura
global do texto, de perceber o tom e a atitude do autor, de construir relações
temporais e lógicas. Se considerarmos os números totais apresentados na Tabela
3, observa-se uma predominância de atividades relacionadas ao léxico do texto,
mesmo estando o estudo do vocabulário relacionado em segundo lugar nos
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critérios descritos. É possível supor que para estes professores haveria ainda a
preocupação em se fazer entender o texto através de seu vocabulário, de
compreendê- lo palavra por palavra, em uma visão ascendente do ensino de
línguas, priorizando mais o léxico do que o gênero, e mesmo mais do que as
estruturas gramaticais.
Foi dito anteriormente (Questão 1) que a leitura seria a habilidade
privilegiada pelos professores no seu trabalho pedagógico, sendo que 50% deles
afirma ser esta a única habilidade trabalhada. Apesar disso, apenas um professor
citou espontaneamente o uso de estratégias de leitura e de trabalho com gêneros
como critério usado durante a elaboração das atividades para o material didático,
aspecto abordado pela Questão 9 (No material didático que você prepara, o que é
explorado?). Isto pode indicar que a leitura ainda é encarada por muitos
professores como um subproduto decorrente do uso de textos, e que as estratégias
de leitura não seriam efetivamente consideradas como elementos integrantes da
aula de inglês, como um dos objetivos de ensino. Ou talvez a reboque dessa
atitude repouse a concepção de que essas habilidades surgirão naturalmente no
desenvolvimento do trabalho com os textos, e que não seria necessário ensiná- las
especificamente aos alunos.
As atividades propostas para a compreensão leitora devem “desenvolver
habilidades relacionadas aos dois tipos de processamento, o ascendente e o
descendente” (DIAS, 2006: 244). Dias aconselha ainda que “se inicie a
interpretação do texto pelo processamento descendente” (idem: ibidem). Os
professores ouvidos durante a pesquisa parecem seguir este conselho, apesar do
que foi exposto acima em relação ao trabalho com leitura. Ao serem questionados
a respeito do trabalho com textos (Questão 10 – Quais estratégias você emprega
ao trabalhar os textos em sala de aula?), os professores demonstram ter
conhecimento de estratégias empregadas no desenvolvimento das habilidades
leitoras. A Tabela 4 apresenta as estratégias apontadas pelos professores como
aquelas que aparecem nos materiais que produzem. Os números representam a
quantidade de indicações em cada item em relação ao total de dez profissionais
consultados.
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Tabela 4 – Estratégias de leitura utilizadas pelos professores
Estratégias de trabalho com textos

Total

Presença de cognatos

10

Conhecimento anterior

9

Skimming

9

Scanning

8

Predição

8

Inferências

8

Uso de dicionário

8

Tradução

6

Trabalho com elementos não- verbais / paralingüísticos

2

Referência pronominal

1

Como pode-se observar, as estratégias acima se referem principalmente ao
modelo descendente de leitura, especialmente aquelas referentes à compreensão
global como skimming e scanning, embora a tradução ainda tenha forte presença.
O uso de inferências pode ser trabalhado em relação ao significado de palavras e
expressões desconhecidas a partir do contexto imediato, da temática do texto, ou
na inferência de informações implícitas a partir de marcas textuais e contextuais.
Não fica claro, a partir dos dados, se os professores ouvidos possuem essa
percepção do trabalho com inferências; contudo, o fato de 80% deles utilizar essa
estratégia durante o trabalho com textos indica a preocupação em levar os alunos a
uma compreensão mais detalhada do texto.
O exame dos dados revela, também, uma preocupação dos professores com
o léxico, pois a estratégia mais citada no trabalho com textos refere-se à presença
de cognatos, compreendendo palavras similares ao português e aquelas
denominadas “falsos amigos”. Se somarmos a esse indicador a quantidade de
indicações apresentadas na Tabela 4 em relação ao uso de tradução e do uso do
dicionário, uma conclusão possível é a de que o trabalho com leitura é entendido
por estes profissionais como um trabalho de decodificação do léxico, ainda que
aliado a outras estratégias.
Além das estratégias de trabalho com textos solicitadas na Questão 10
(Quais estratégias você emprega ao trabalhar os textos em sala de aula?), esta
questão solicitava ao professor que apresentasse outras estratégias utilizadas
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durante

suas

aulas.

Apenas

dois

professores

adicionaram

alternativas,

representadas na Tabela 4 pelas duas últimas categorias.
O trabalho com referenciação pronominal faz parte de uma compreensão
mais detalhada do texto, na qual o aluno deve construir cadeias de relações entre
os diversos elementos do texto através de marcas textuais. Dessa forma, serão
formados elos coesivos que irão contribuir para uma maior compreensão das
relações existentes no texto. Já o trabalho com elementos paralingüísticos pode
representar da parte do professor uma visão mais global do texto, o qual seria
trabalhado com os alunos em sua integralidade. Assim, a presença de elementos
como ilustrações, tipologia ou formatação representaria pistas para a compreensão
dos processos de produção e circulação que fazem parte do propósito
comunicativo do texto/gênero.
Não é possível ter a confirmação de que esses trabalhos são realizados a
partir apenas dos dados apresentados. Contudo, é possível supor que os
professores que citaram espontaneamente essas estratégias de trabalho com textos
tenham uma visão sociointeracional do ensino de inglês, contemplando diversos
níveis de construção de significados que podem ser explorados na aula de LE.
A análise das informações proporcionadas pelo questionário respondido
pelos professores permite algumas conclusões. Por um lado, tem-se uma visão
ainda tradicional da leitura como um processo de decodificação no qual os
significados são parte integrante do texto, devendo ser decifrados a partir da
identificação de seus elementos mínimos, as palavras. Observa-se a presença
ainda marcante de um estruturalismo que associa o entendimento da palavra à
compreensão de seu sentido, partindo deste para a apreensão do significado do
texto, num processo de produção de sentido que dá pouca margem a
interpretações diferentes ou a processos menos mecânicos. Isso pode ser
demonstrado pela ênfase na tradução e no uso de dicionários (60 % e 80% dos
professores ouvidos, respectivamente).
Apesar disso, o uso de outras estratégias, especialmente aquelas
relacionadas ao processamento descendente de leitura, nos informa que os
professores ouvidos têm conhecimento, mesmo incompleto, dos pressupostos
teóricos nos quais se insere o ensino de leitura em LE. Pode-se confirmar esse
entendimento pela constatação do uso de estratégias tais como conhecimento
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anterior e skimming, citadas por 90% dos professores, assim como predições,
inferências e scanning, todas citadas por 80% dos professores ouvidos.

4.3. Análise dos materiais didáticos
Passamos agora à análise dos materiais didáticos que foram disponibilizados
pelas três professoras selecionadas. Os nomes reais das autoras foram substituídos
por nomes fictícios.
4.3.1. Análise de material didático – DANIELA
Daniela é professora na rede municipal de ensino há 14 anos, além de ter
trabalhado em cursos livres e em outras instituições públicas de ensino. Ela
procura se manter atualizada em sua profissão através de cursos de especialização
e de cursos oferecidos pelo Município, embora às vezes não possa acompanhá- los
devido à sua agenda de trabalho. Seu material didático refere-se à sexta série (7º
ano) do EF e corresponde a nove conjuntos ou grupos de materiais, divididos por
meses e cobrindo o período de março a setembro do ano letivo de 2006.

4.3.1.1. Apresentação do material
Todo o material produzido por Daniela faz uso de textos, e seu propósito
varia de apresentação e fixação de vocabulário ou estruturas gramaticais a
avaliações. Os textos apresentados não são originais, no sentido de manterem a
formatação que apresentavam antes de serem usados no material didático. Isso é
perceptível no caso de materiais retirados da Internet, que sofrem reduções no
tamanho e alterações no posicionamento de textos ou imagens, como pode ser
observado no Exemplo 1, apresentado como uma página de site na Internet.

Exemplo 1 – Alterações em texto original no material didático de Daniela
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Ao disponibilizar sua produção para a pesquisa, a professora informou que
os textos (geralmente em forma de xerox) permanecem com os alunos, enquanto
que as atividades são normalmente colocadas no quadro de giz. As aulas são
iniciadas a partir de textos, sendo as noções gramaticais e atividades colocadas no
quadro quando não estão presentes no material escrito. Alguns materiais, como as
avaliações, apresentam mais de um texto, que podem ser de um mesmo gênero ou
gêneros diferentes.

4.3.1.2. Trabalho com gêneros textuais
A análise do material autoproduzido inicia-se com a determinação de quais
gêneros textuais são utilizados no material didático sob exame. Os nove conjuntos
de Daniela apresentam um total de 27 textos, divididos em 12 gêneros diferentes.
A Tabela 5 indica esses gêneros e a quantidade de vezes em que cada gênero é
utilizado ao longo do material analisado.
Tabela 5 – Gêneros textuais utilizados no material de Daniela
Gêneros textuais

Total

Parágrafo descritivo

7

Cartaz

4

Cartas

3

Anúncios / propagandas

3

Receitas

2

Diálogos

2

Cartão postal; Recado; Cardápio; Entrada; Gráfico; Página de site

1

Percebe-se a predominância de gêneros do cotidiano e daqueles restritos à
forma escrita da língua. A grande incidência de parágrafos descritivos no material
não é uma surpresa; é um gênero tradicionalmente utilizado no ensino de ILE,
propício a adaptações de acordo com a estrutura e vocabulário que se deseja
ensinar, além de ser facilmente copiado no quadro de giz se não for possível a
utilização de cópias. Surpreendente, contudo, é a baixa utilização de diálogos,
usados apenas duas vezes ao longo do período observado.
Diversos autores na linha de trabalho sociointeracional (Schneuwly & Dolz,
Cristóvão & Nascimento, Lousada, entre outros) propõem que o trabalho com
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gêneros textuais inicie-se com uma caracterização sociointeracional, com o intuito
de estabelecer junto ao aluno quem produziu o texto, com que objetivo, para qual
audiência, em qual suporte, quando e onde. Sem dúvida não é necessário nem
viável que se façam todas essas perguntas em relação a textos de todos os gêneros,
embora seja importante que esse trabalho seja feito sistematicamente com os
alunos. Daniela parece perceber essa necessidade, trabalhando vários aspectos das
condições de produção e circulação do gênero, como pode ser observado na
Tabela 6.
Tabela 6 – Atividades relativas às condições de produção e circulação do
gênero em Daniela
Atividades
Total
Identificação explícita do gênero
5
Propósito comunicativo do gênero

2

Identificação da fonte

2

Contextualização das condições de produção do gênero

1

Autoria do texto

1

Audiência provável

1

Exploração de elementos não-verbais

1

De um total de sete diferentes atividades relativas à caracterização
sociointeracional dos gêneros utilizados no material didático, a identificação do
gênero é a mais explorada, como pode ser observado no Exemplo 2.

Exemplo 2 – Identificação do gênero textual no material de Daniela

Outras formas de caracterização sociointeracional usadas por Daniela em
seu material são o propósito comunicativo e a identificação da fonte de onde o
texto foi retirado, embora isso não tenha sido feito no Exemplo 2. Apesar de as
outras atividades listadas na Tabela 6 estarem presentes no material autoproduzido
de Daniela apenas uma vez, não se pode descartar a possibilidade desses
elementos serem trabalhados oralmente durante as aulas, não estando explícitos

84

nos materiais talvez por falta de espaço. Essa hipótese poderia ser comprovada
pela presença destes elementos no material proposto como avaliação, tal como no
Exemplo acima, permitindo supor sua anterior exploração em aula.
Há constante preocupação da parte de Daniela em tornar os textos
empregados nos materiais didáticos semelhantes aos gêneros autênticos dos quais
são exemplares, através do uso de formatação similar, elementos não-verbais
apropriados e mesmo, no caso de bilhetes, de fontes semelhantes à escrita cursiva.
No Exemplo 3, observa-se o cuidado de Daniela em aproximar o material ao qual
o aluno é exposto o mais possível de sua forma original. No caso do cartão postal
é acrescentado um selo, como se o texto houvesse realmente sido enviado pelo
correio; o bilhete apresenta a escrita cursiva esperada em uma nota manuscrita,
enquanto que o ingresso tem formatação aproximada ao aspecto de um verdadeiro
ingresso de cinema ou teatro.

Exemplo 3 – Formatação de textos no material didático de Daniela

Podemos associar esse cuidado a uma percepção de que um dos critérios
pelos quais podemos identificar um determinado gênero textual passa pela
formatação e pelos elementos não- verbais. Assim, os textos criados por Daniela
no material analisado acima apresentam características visuais que os tornam
semelhantes aos textos autênticos que não puderam ser reproduzidos em seu
material.
Apesar do cuidado com a apresentação visual de seu material, Daniela ainda
se refere na atividade aos “tipos de texto” que os alunos devem identificar, e não
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aos gêneros textuais aos quais pertencem. É possível que a razão do uso dessa
nomenclatura se deva à confusão de terminologias a respeito da qual nos alerta
Marcuschi (2005: 25): “a expressão ‘tipo de texto’, muito usada nos livros
didáticos e no nosso dia-a-dia, é equivocadamente empregada e não designa um
tipo, mas sim um gênero de texto”. A atividade acima, contudo, pode ser
considerada adequada sob o ponto de vista da identificação do gênero e do
conhecimento de que os alunos já dispõem a respeito dos gêneros. A familiaridade
em LM com os gêneros apresentados (carta, cardápio, bilhete) pode ser um
elemento facilitador para seu reconhecimento e para a compreensão de que estes
também existem na língua inglesa, sendo usados para os mesmos propósitos e
utilizando formas lingüísticas equivalentes nos dois idiomas.
4.3.1.3. Atividades de leitura
Kleiman (op. cit: 49) considera que estratégias de leitura refletem
“operações regulares para abordar o texto”, envolvendo operações inconscientes
do leitor na realização de seus objetivos de leitura, e operações das quais temos
controle consciente, envolvendo a autoavaliação da própria compreensão e a
determinação de objetivos durante a leitura. No ensino de ILE através da
abordagem de leitura, torna-se necessário trazer a nível consciente o
conhecimento implícito que temos das regras gramaticais e do vocabulário para
que se transformem em habilidades lingüísticas a serviço não apenas da
compreensão textual, mas também do aprendizado da língua.
Em relação às atividades de leitura no material didático apresentado por
Daniela, observa-se na Tabela 7 uma predominância de estratégias relacionadas ao
modelo descendente de leitura, embora sejam empregadas em combinação com
estratégias ascendentes. Os totais iniciais na Tabela 7 referem-se à quantidade de
vezes em que determinada estratégia foi utilizada individualmente no material,
enquanto que o total final representa a quantidade de estratégias empregadas no
material como um todo.
Tabela 7 – Atividades de leitura no material de Daniela
Estratégias ascendentes

Total

Estratégias descendentes

Total

Correlacionar palavras (ing/port.)

7

Scanning

13

Tradução (com opções)

2

Inferenciação

5
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Reconhecimento

2

Skimming

3

Uso de cognatos

1

Ativação de conhecimento prévio

1

Uso de glossário (palavra/imagem)

1

Estabelecimento de objetivos

1

Identificação de elos coesivos

1

Transferência de informações

1

Exploração de el. não-verbais

1

Total de estratégias descendentes

7

Total de estratégias ascendentes

6

O total de vezes em que estratégias ascendentes foram utilizadas em forma
de atividades para os alunos totaliza 14, enquanto que no caso de estratégias
descendentes a quantidade de atividades individuais chega a 25. Os alunos,
portanto, têm muito mais oportunidades de praticar estratégias de processamento
descendente. Não se deve esquecer que parte dessas atividades com estratégias
pode ser feita de maneira oral durante as aulas, devido à falta de espaço físico para
mais atividades na própria folha de material didático e das restrições à reprodução
de material, conforme citado pela maioria dos professores, inclusive Daniela.
Esses fatores tornariam muito maior a exposição do aluno a este tipo de
processamento textual do que aquilo que de fato está presente no material
examinado. A aparentemente baixa incidência no material de Daniela de
estratégias tais como ativação de conhecimento prévio e exploração de elementos
não-verbais, assim como a presença de algumas estratégias apenas em materiais
empregados como avaliações estariam, então, justificadas por conta das limitações
descritas acima.
Em relação às atividades que privilegiam o modelo descendente de leitura, a
tendência no material de Daniela é o uso de estratégias de compreensão mais
geral, principalmente a identificação de informações no texto (scanning), a
estratégia mais empregada. A inferenciação, segunda estratégia mais utilizada,
implica na compreensão do significado de palavras ou expressões a partir do
contexto onde são usadas. Kleiman considera este um “processo adequado de
aprendizagem de vocabulário quando o significado aproximado da palavra é
suficiente para compreender a leitura” (idem: 69). Daniela utiliza essa estratégia
tanto na compreensão de vocabulário desconhecido quanto na percepção de
informações do texto, esta última podendo ser observada no Exemplo 4.
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Exemplo 4 – Utilização de inferenciação no material didático de Daniela

O gênero utilizado aqui é o diálogo, provavelmente não-autêntico, apesar da
identificação sociointeracional parcial feita por Daniela na introdução do texto, na
qual um dos personagens é identificado e a situação é estabelecida como uma
entrevista. Na atividade estão presentes tanto a estratégia de scanning (questões 1,
3 e 4) quanto a inferenciação de informações: na questão 2, o aluno deve deduzir
o país de origem do personagem a partir da pergunta a respeito do endereço.
Percebe-se nas atividades correspondentes às estratégias ascendentes
descritas na Tabela 7 que a decodificação do léxico constitui seu principal
objetivo, com o uso de traduções guiadas, ou de glossários com imagens ou
palavras para serem correlacionadas. Um exemplo disso pode ser observado no
Exemplo 5, no qual os alunos devem identificar as imagens fazendo uso das
palavras fornecidas na atividade.

Exemplo 5 – Identificação do léxico no material de Daniela

A combinação de estratégias ascendentes e descendentes pode dar uma
dimensão parcial da produção de Daniela. Apesar de fazer uso razoavelmente
amplo de estratégias em seu material didático, seu trabalho parece apoiar-se
principalmente em uma leitura rápida para compreensão de pontos principais, que
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são apreendidos através de inferências e de palavras cognatas. Pode-se dizer, pela
observação de seu material, que os alunos têm sua compreensão guiada através de
questões simples, de correlações de palavras ou em último caso, de traduções, sem
que lhes seja exigida muita reflexão, nem uma real produção de linguagem.
Apesar disso, a combinação dos dois tipos de estratégias, com ênfase no
processamento descendente, sugere uma maior preocupação por parte da
professora com a interação entre o texto e o leitor do que com a estruturação
lingüística ou sintática do texto. A utilização de estratégias de determinação da
contextura sociointeracional, como a identificação do gênero e de seu propósito
comunicativo e a exploração de elementos não-verbais, como observado
anteriormente (ver Tabela 6), aponta para uma consciência de que os sentidos não
se encontram apenas no texto, mas na relação entre este e o leitor, emergindo
através das atividades propostas.

4.3.1.4. Atividades de ensino de língua
Apesar do uso constante de gêneros textuais e da exploração da contextura
sociointeracional feita por Daniela em seu material, os gêneros não são
trabalhados em sua integridade, pois as capacidades discursivas são pouco
exploradas. Em comparação às atividades de leitura, que somam 39 (Tabela 7), a
quantidade de atividades de ensino de língua é bem menor: 14 no total geral, em
um material que cobre quase três bimestres letivos. A Tabela 8 relaciona as
atividades de linguagem desenvolvidas no material de Daniela, de acordo com as
categorias estabelecidas no capítulo ant erior (seção 3.7.2).
Tabela 8 - Atividades de linguagem desenvolvidas no material de Daniela
Atividades de linguagem
Capacidades de ação

Capacidades discursivas

Capacidades lingüísticodiscursivas

Tipo

Total

Participantes na situação de comunicação

6

Propósito do texto

2

Marcadores temporais

1

Divisão do texto

1

Identificação de léxico adequado ao
contexto
Identificação de elementos de coesão
textual

3
1
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As capacidades de ação são aquelas nas quais as seqüências lingüísticas são
apresentadas sob a ótica do gênero e incluem o propósito do texto, seu grau de
formalidade, a temporalidade e os papéis e relações entre os personagens ou
participantes do texto, entre outros. Nas atividades relativas às capacidades de
ação, Daniela aborda principalmente os participantes na situação de comunicação,
como foi observado no Exemplo 4. Essa atividade pode ser considerada adequada
ao nível de conhecimento textual e lingüístico das turmas, pois faz com que os
alunos identifiquem os personagens da situação de comunicação e sua atuação no
texto.
As capacidades discursivas abordam a organização textual do gênero e sua
influência na estruturação lingüística e lexical do texto, envolvendo a
identificação de elementos como título e parágrafos, as marcas temporais e
espaciais, as referências pronominais e lexicais e em como seu uso se reflete no
gênero. Em todo seu material, Daniela propõe apenas duas atividades dentro desta
categoria: a marcação temporal e a divisão textual. Ambas podem ser
consideradas como resultantes do próprio gênero no qual aparecem, embora esta
particularidade não seja apontada ao aluno.
A identificação da marcação temporal é utilizada em relação a uma carta,
gênero no qual é necessário que o elemento tempo seja definido devido às
características do gênero em inglês, com o posicionamento da data bem definido e
marcado em relação ao português, isto é, à direita da folha. A atividade B-1 no
Exemplo 6 procura fazer com que o aluno reconheça essa particularidade ao
perguntar quando a carta foi escrita.

Exemplo 6 – Atividade relativa à capacidade discursiva no material de Daniela
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A segunda atividade relativa à capacidade discursiva é utilizada a partir de
uma receita, referindo-se à divisão do texto em duas partes. A atividade proposta
visa à identificação da necessidade dessa divisão do texto e as implicações para
sua compreensão, como pode ser visto no exercício C-3, apresentado no Exemplo
7, juntamente com o texto.

Exemplo 7 – Divisão de texto como utilização da capacidade discursiva

Podemos tomar o material acima como representativo da produção de
Daniela. Neste caso, a primeira atividade (A-1) é a identificação do gênero ao qual
o texto pertence, seguida de uma verificação do vocabulário básico para o
entendimento do gênero “receita de bolo”. Há exercícios de inferenciação lexical,
com base na temática do texto (A-2, A-3, B-2), representantes da capacidade
lingüístico-discursiva que busca identificar o léxico a partir do contexto e do
conhecimento prévio do aluno a respeito do gênero. A atividade associativa (B-1)
combina o vocabulário que o aluno supostamente já possui com os novos
elementos apresentados no texto. O exercício que finaliza o material (B-3)
representa a ativação da capacidade discursiva que associa a divisão do texto às
diferentes funções que cada parte exerce. A resposta esperada deveria esclarecer
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para o aprendiz que esta divisão tem um papel fundamental na compreensão do
texto e em sua função no agir social.
As capacidades lingüístico-discursivas envolvem a percepção de que as
estruturas lingüísticas são utilizadas a serviço do texto e de seus propósitos
comunicativos, isto é, observa-se a adequação das estruturas lingüísticas
(gramaticais e lexicais) ao gênero e ao propósito discursivo. Assim, o uso de
pronomes e vozes; o emprego de verbos e modalizações; as escolhas lexicais; a
coerência e a coesão, e mesmo a ortografia seriam elementos a serem observados
nesta categoria, não como um fim em si mesmos, mas a partir e a serviço do
propósito comunicativo do texto. Essas capacidades são pouco utilizadas na
elaboração de atividades de ensino de língua no material de Daniela, como pode
ser observado através do Exemplo 8.

Exemplo 8 – Atividades de ensino de linguagem no material didático de Daniela

O Exemplo 8 representa uma avaliação, cujas atividades de uso de
linguagem, na maior parte das vezes, têm cunho estruturalista e tradicional. Nesse
caso, o texto é apresentado como representante do gênero “redação escolar”. Não
é feita uma atividade de identificação do gênero, a partir do qual são propostas
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apenas questões de inferência lexical (A-2) e de scanning (demais questões do
grupo A). As atividades de uso de linguagem, presentes nos grupos II, III e IV,
não têm relação com o texto, e referem-se à identificação de itens lexicais a partir
de imagens (questão II), respostas a questões simples (questão III), e exercícios
gramaticais de preenchimento de lacunas (questões IV, V). Esta avaliação não se
detém nos aspectos sociointeracionais trabalhados em materiais anteriores, como a
identificação do gênero textual (Exemplos 2, 3 e 7), ou a identificação dos
participantes (Exemplos 4 e 6).
Numa proposta de ensino de ILE a partir de gêneros textuais, as atividades
de linguagem deveriam se originar sempre nos textos, sendo usadas para ativar
nos alunos as capacidades necessárias à sua compreensão e utilização, seja a nível
comunicativo ou lingüístico. O Exemplo 9 representa uma outra avaliação feita
por Daniela, com marcantes diferenças em relação à anterior.

Exemplo 9 – Avaliação no material de Daniela

Neste caso, o texto apresenta formatação similar ao texto autêntico, sendo
mantidas ilustrações e logotipos originais e tipologia similar ao padrão de sites da
Internet, além de ser fornecida a fonte de onde o texto foi retirado. É solicitado
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que os alunos façam uma caracterização sociointeracional do texto, através da
identificação do gênero textual (questão A-1), sua autoria, uso de elementos nãoverbais e propósito do texto (questões A-2, A-4, A-5 e A-7, respectivamente). O
tratamento do texto, portanto, é bem diferente em relação ao que é feito no
Exemplo 8. As atividades relativas ao ensino de língua no Exemplo 9 têm relação
com o tema geral do texto apresentado, embora ainda com características
similares à avaliação discutida anteriormente, uma vez que se requer do aluno
apenas o reconhecimento do léxico e não um uso mais comunicativo das
estruturas.
Uma possível razão para a diferença entre as duas atividades seria temporal:
no Exemplo 8, a avaliação foi utilizada em abril, enquanto que a avaliação do
Exemplo 9 refere-se a setembro, dando a entender que as diferenças seriam
devidas ao progresso alcançado durante o ano letivo. Essas diferenças relacionamse principalmente ao tratamento dado aos textos apresentados nas atividades, já
que observa-se um melhor aproveitamento dos elementos sociointeracionais nas
atividades propostas, como visto acima.
Embora com uma preparação cuidadosa e voltada para os objetivos de
ensino de ILE através de estratégias de leitura, o material de Daniela apresenta em
vários momentos estruturas abordadas sem relação com o respectivo texto. Isso
pode ser observado na atividade IV do Exemplo 8, na qual o aluno deve suprir os
pronomes pessoais necessários, sem que as frases ou as ilustrações tenham uma
relação clara com o texto presente no material. Apesar de as capacidades de
linguagem e da caracterização sociointeracional dos gêneros estarem presentes nas
atividades analisadas anteriormente e possivelmente serem trabalhadas durante as
aulas, tais abordagens não são contempladas na avaliação formal de forma
constante. Uma maneira de adequar o trabalho proposto aos objetivos
sociointeracionais seria integrar essas atividades ao trabalho lingüístico, numa
visão mais voltada para o propósito comunicativo do que para a estruturação
formal da linguagem.

4.3.2. Análise de material didático – RAFAELA
Rafaela trabalha em escolas públicas há 41 anos, sendo aposentada em uma
matrícula municipal. Teve experiência no 1º e 2º Ciclos do EF (1ª à 4ª série), e
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procura manter-se em constante atualização através de cursos oferecidos pela
Prefeitura em sua área, de acordo com sua disponibilidade. Seu material didático
refere-se à sétima série (oitavo ano) do Ensino Fundamental e corresponde a dez
unidades divididas por meses, cobrindo o período de fevereiro a novembro de
2006. A professora optou por entregar seu material didático acompanhado dos
respectivos registros de atividades do diário de classe, o que possibilitou uma
melhor visão do trabalho desenvolvido durante as aulas.

4.3.2.1. Apresentação do material
O material didático de Rafaela tem o propósito de introduzir e fixar
estruturas gramaticais, além de apresentar avaliações e textos, como caça-palavras
e palavras cruzadas, que podem ser classificados como tendo um propósito lúdico.
O material, geralmente em forma de folhas mimeografadas, inclui os textos e
parte das atividades. Os textos não são autênticos e, na maior parte dos casos, o
material permanece com os alunos. Parte dos textos apresentados pela professora
é colocada no quadro de giz, assim como as atividades de ensino de língua. As
folhas de material entregue ao aluno contêm apenas um texto, mesmo no caso das
avaliações. Parte do material fornecido para análise é constituída de cópias em
xerox de atividades de livros didáticos. Nesses casos, o material geralmente não
contém textos, constituindo-se de exercícios com características puramente
estruturais, como preenchimento de lacunas e drills para treinamento oral. Uma
peculiaridade no material de Ra faela é a repetição de um dos textos trabalhados
em sala como avaliação, sendo que as atividades propostas nos dois materiais são
similares.

4.3.2.2. Trabalho com gêneros textuais
O material fornecido por Rafaela apresenta onze gêneros textuais diferentes,
com a predominância daqueles relacionados ao uso escrito da língua, embora
estejam presentes também gêneros relacionados ao uso oral, como letras de
músicas e uma entrevista. Ao longo do material foram encontrados 22 textos.
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Tabela 9 - Gêneros textuais utilizados no material de Rafaela
Gêneros textuais

Total

Parágrafo descritivo

7

Cartas

7

Palavras cruzadas; caça-palavras

4

Letras de música

3

Parágrafo narrativo

2

Entrevista

1

Diálogos

1

Cartaz

1

Quadro de horários

1

Novamente, chama a atenção o uso limitado do gênero diálogo: apenas um
em todo o material apresentado. Há também a presença do que se poderia chamar
“gêneros

lúdicos”,

como

palavras

cruzadas

e

caça-palavras, utilizados

aparentemente como exercícios de fixação de léxico apresentado anteriormente,
de acordo com os planos de aula. O uso de gêneros lúdicos pode exprimir a
preocupação de Rafaela não apenas em despertar o interesse dos alunos, mas
também em empregar gêneros que fazem parte da realidade discursiva na qual o
aluno interage em LM. Esse parece ser o caso das letras de músicas, que
geralmente aproximam o aprendiz do uso real da língua inglesa no mundo.
Apesar da variedade de gêneros utilizados por Rafaela, há grande
quantidade de ocorrências de um mesmo gênero, como é o caso de cartas e do
chamado parágrafo descritivo, fato que ocorre tanto ao longo do período
observado quanto em folhas individuais de material. Caberia aqui o
questionamento se haveria necessidade de se utilizar tantos exemplos do mesmo
gênero textual, uma vez que não é feito um trabalho de produção do gênero em
questão, o que poderia justificar ao menos em parte sua incidência. O que
transparece é que esses gêneros repetidamente propostos aos alunos não são
utilizados com real propósito comunicativo, mas como veículos didáticos,
instrumentos para o ensino de gramática e vocabulário. O aspecto formal da
língua, ainda que sob a ilusão da contextualização, ainda é o foco principal do
ensino, sendo o texto um mero instrumento, um pretexto para que o aluno se
concentre na estrutura, sem vinculá- la à sua função no texto.
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Não foi possível a apresentação aqui de exemplos da repetição desses
gêneros em um único material, devido à baixa qualidade visual da cópia entregue
à pesquisadora. Isso, por si só, já é um fator que interfere na apresentação do
material de Rafaela, devido à apresentação em forma de folha mimeografada.
Rafaela elabora manualmente os materiais reproduzidos em mimeógrafo, o que
altera a tipologia original do texto e seus elementos gráficos e visuais. Essa
apresentação pode comprometer a compreensão do aluno, forçando a professora a
reescrever o texto no quadro de giz e, conseqüentemente, modificando suas
características de formatação.
No material didático preparado por Rafaela não há qualquer referência às
condições de produção e de circulação do gênero, tais como o propósito
comunicativo do texto ou a função de elementos não-verbais, nem é feita
identificação explícita dos gêneros textuais. Apesar de haver a indicação da fonte
de onde o texto foi retirado em duas unidades, não é feito um trabalho regular de
reconhecimento dessa característica com os alunos. Devido ao uso do mimeógrafo
na reprodução de vários materiais usados em sala, é possível supor ainda que
tenha havido modificação no layout dos textos, comprometendo seu aspecto
original.

4.3.2.3. Atividades de leitura
A exemplo de Daniela, no material apresentado por Rafaela também há
predominância de atividades relacionadas ao modelo descendente de leitura, com
a presença de estratégias de compreensão geral, como skimming e scanning, e de
compreensão detalhada, caso das estratégias de transferência de informações,
inferenciação e referenciação lexical e pronominal. A Tabela 10 apresenta as
atividades e o número de vezes em que são utilizadas individualmente no material
examinado.
Tabela 10 – Atividades de leitura no material de Rafaela
Estratégias ascendentes

Total

Estratégias descendentes

Total

Tradução

4

Skimming

7

Correlacionar palavras (ing/ing.)

2

Scanning

6

Correlacionar palavras (ing/port.)

2

Inferenciação

5

Construção de campo semântico

3

Referenciação (pronominal/lexical)

4
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Uso de cognatos

Total de estratégias ascendentes

3

5

Ident. de informação em parágrafos

3

Transferência de informações

2

Total de estratégias descendentes

6

O somatório das atividades utilizadas revela novamente a predominância
das estratégias referentes ao processamento descendente. Os números totais
chegam a 27 atividades relativas a estratégias descendentes contra um total de 14
atividades com estratégias ascendentes. Em relação ao emprego de atividades do
modelo ascendente de leitura, percebe-se uma predominância de atividades de
decodificação do léxico, com ênfase na tradução de palavras do texto tanto a partir
deste, quanto de forma isolada, isto é, sem haver uma relação entre o significado
da palavra e sua ocorrência ou significação no texto.
Quanto às estratégias do modelo descendente, percebe-se a predominância
da compreensão geral do texto em atividades de skimming e scanning, como pode
ser visto no Exemplo 10.

Exemplo 10 - Utilização de estratégias de scanning e skimming no material de Rafaela.
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No primeiro texto desse exemplo (uma tabela com quadro de horários em
um aeroporto), todas as 5 questões que se seguem são de identificação de
informações pontuais; no segundo texto os alunos devem compreender o sentido
global do cartaz apresentado, utilizando novamente uma estratégia de
processamento descendente nas duas questões propostas (II-1 e II-2).
Rafaela faz uso de atividades de inferenciação com freqüência em seu
material, como veremos a seguir. A respeito dessa estratégia, Kleiman (1992: 72)
argumenta que abordagens baseadas na inferência lexical fazem uso de processos
cotidianos em LM, dos quais lançamos mão por não sabermos o significado de
todas as palavras que encontramos. A inferenciação, ou a “convivência com a
vagueza”, torna-se não uma exceção mas um processo comum e natural, a ser
utilizado tanto em LM quanto em LE. As atividades de inferenciação no material
de Rafaela referem-se tanto à inferência de características lexicais a partir da
temática do texto e do uso do contexto, quanto ao processo de inferenciação de
sentidos e informações não-explícitas com base no próprio texto.
Os dois processos de inferenciação estão presentes em atividades do
Exemplo 11. As questões 1 e 2 (Que tipo de floresta é alvo do assunto do texto?;
O assunto do texto é:) referem-se ao entendimento global do texto, enquanto que
as demais questões apresentam diferentes níveis de inferenciação. A atividade 3
(Qual o provável significado da palavra diseases no 3º parágrafo?) pede o
significado de uma palavra a partir de seu uso no texto. As atividades 4 e 5 (Estas
florestas são mal utilizadas por...; Este tipo de floresta existe...) promovem a
construção de sentidos a partir de pistas contextuais e do conhecimento de mundo
do aluno. Essas últimas questões representam um processo de compreensão mais
detalhada do texto, e mostram que Rafaela acredita que seus alunos podem
perceber esses aspectos no material dado. A atualidade do tema escolhido pode ser
um fator facilitador na compreensão global do texto, já que os processos de
inferenciação pressupõem maior maturidade lingüística e textual do aluno.
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Exemplo 11 – Uso de processos de inferenciação em Rafaela

Os materiais apresentados nos dois Exemplos acima podem ser
considerados típicos da produção de Rafaela. A apresentação em folha
mimeografada modifica as características originais do texto, que deixa de
apresentar elementos não-verbais como ilustrações ou diferentes tipologias
gráficas e de formatação, comprometendo a identificação do gênero textual, que,
aliás, não é feita. Ambos os materiais são propostos como avaliações, com
questões referindo-se exclusivamente a aspectos relacionados à leitura e à
compreensão de vocabulário específico do texto (Exemplo 11). Apesar disso,
atividades de pré-leitura como a ativação de conhecimento prévio e o
estabelecimento de objetivos de leitura não estão presentes no material observado,
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embora seja possível presumir que sejam feitas durante as aulas de forma oral,
devido aos depoimentos durante a entrevista.

4.3.2.4. Atividades de ensino de língua
Um dos pressupostos básicos no trabalho com gêneros textuais a partir de
uma seqüência didática é o de variar as formas de exposição do aluno às
atividades que o levarão a se apropriar de determinadas estruturas pertencentes
aos gêneros estudados. Dolz, Noverraz e Schneuwly (2006: 105) recomendam
diversidade nas atividades propostas, de maneira a possibilitar aos alunos acesso
ao conhecimento por diferentes vias. As atividades de linguagem no material de
Rafaela contemplam esse pressuposto. A Tabela 11 apresenta a totalidade dessas
atividades no material examinado.
Tabela 11 - Atividades de linguagem desenvolvidas no material de Rafaela
Capacidades abordadas
Capacidades de ação

Capacidades discursivas

Capacidades lingüísticodiscursivas

Tipo

Total

Participantes na situação de comunicação

1

Propósito do texto

1

Identificação do contexto

1

Divisão do texto em parágrafos

2

Identificação do título

1

Identificação da estruturação do texto

1

Identificação de léxico adequado ao
contexto
Identificação de estrutura do texto
Identificação e uso de frases nominais

4
1
1

Observa-se que Rafaela apresenta atividades distribuídas dentro das três
capacidades, embora em número reduzido. Em relação às capacidades de ação, as
três atividades propostas são fundamentais para o entendimento do contexto em
que o texto se desenvolve, embora no material de Rafaela essas atividades não
sejam feitas em um mesmo texto e sim diluídas em momentos diferentes ao longo
do material. A identificação do propósito comunicativo, do contexto e dos
participantes são aspectos fundamentais para a compreensão do texto e para a
identificação do gênero ao qual este pertence.
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Exemplo 12 – Identificação de participantes na situação de comunicação em Rafaela

No Exemplo 12 o texto utilizado reproduz uma carta, embora a identificação
do gênero não seja pedida ao aluno nas atividades. Estas solicitam a identificação
de informações específicas no texto (Questões 1 a 9) e inferência de sentidos
(Questão 10 – O que o texto fala sobre Bebeto?), como visto nos exemplos
anteriores. As duas últimas questões, porém, referem-se à capacidade de ação na
qual os participantes em uma situação de comunicação são identificados. Na
questão 11 (Para quem Vicente escreveu esta carta?), Rafaela procura chamar a
atenção do aluno para a importância de perceber quem é o interlocutor que
interage com o “autor” Vicente, ao mesmo tempo em que sinaliza o receptor da
mensagem, uma das características constitutivas do gênero “carta pessoal”. A
questão 12 (Quem assistiu o jogo com Vicente?) busca a identificação de outros
personagens na situação de interação descrita no texto. É possível dizer que a
importância dessa atividade seria a de fazer com que o aluno perceba que textos
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envolvem situações de intercâmbio entre pessoas, focalizando na situação de
comunicação envolvida e não apenas nos aspectos lingüísticos.
As capacidades discursivas “dizem respeito ao modo de organização geral
do texto” (ABREU-TARDELLI, 2006: 77), e em como essa organização pode
afetar a escolha de elementos lingüísticos. Apesar de as atividades desse tipo não
serem freqüentes no material apresentado por Rafaela, novamente sua presença
em forma explícita no material pode indicar sua efetiva existência em outros
momentos em forma de atividades feitas oralmente. Rafaela chama a atenção dos
alunos para o título, a divisão em parágrafos e a estruturação geral do texto, isto é,
em como a informação foi distribuída pelos diversos parágrafos. Pode-se constatar
o uso dessa capacidade no Exemplo 13.

Exemplo 13 – Atividades explorando a capacidade discursiva no material de Rafaela

Nesse material, o exercício III procura fazer com que o aluno identifique
informações presentes em diversos momentos do texto através da correspondência
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entre estas e os números apresentados, também retirados do texto. O propósito da
atividade parece ser demonstrar que as informações estão distribuídas em diversas
seções do texto, devendo o aluno- leitor estar atento para identificá- las
corretamente.
Esse mesmo exemplo pode ser utilizado como amostra das capacidades
lingüístico-discursivas desenvolvidas por Rafaela em seu material. As atividades
II e IV (respectivamente Escolha a opção correta; Faça a correspondência dos
números que aparência no texto com as informações citadas) representam a
identificação do léxico adequado ao contexto, pois os alunos são solicitados a
escolher, entre as opções dadas, aquelas que melhor se adaptam às frases baseadas
na temática e nas informações do texto trabalhado. São observadas, portanto, tanto
as escolhas lexicais quanto a coerência e a coesão, isto é, os aspectos formais da
linguagem a serviço do texto e de sua compreensão por parte do aprendiz.
O acesso aos registros de atividades de Rafaela comprova a apresentação e
fixação de várias estruturas gramaticais, sendo que diversas unidades são
propostas com a intenção expressa de fixação de aspectos formais da língua e/ou
de vocabulário. Isso pode ser observado no registro referente ao mês de agosto de
2006 (Exemplo 14).

Exemplo 14 – Registro de atividades no material de Rafaela

Deve ser observado que as anotações apresentadas por Rafaela referem-se
aos registros das atividades desenvolvidas em aula em um determinado mês e
anotadas no diário de classe comum a todos os professores. Dessa forma, nem
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todos os exercícios ou atividades podem ser relacionados, devido à limitação do
espaço reservado a cada professor da turma, tornando o registro bastante conciso.
No registro são mencionados exercícios com verbos (dias 10 e 22) e formas
do imperativo (dias 24 e 29), entre outros, provavelmente trabalhados no quadro
de giz, já que não estão presentes nos materiais. Apesar disso, nos materiais
propostos como avaliações (Exemplos 10 e 11) há apenas atividades de leitura,
com predominância do modelo descendente, sem atividades relativas ao aspecto
mais formal e estrutural da língua. Uma possível resposta para essa característica
poderia estar no fato de Rafaela ter declarado no questionário privilegiar a
habilidade leitora. Isso poderia sugerir que a professora, apesar de fazer um
trabalho constante de ensino de gramática e vocabulário, cons idera o trabalho com
leitura mais importante dentro dos objetivos que se propõe a atingir. Na entrevista,
Rafaela diz que estes objetivos envolveriam “usar a LE como mais um meio de
formar um cidadão com capacidade de agir e refletir de maneira crítica”. Sem tirar
o mérito desses objetivos, é necessário ter em mente que o aluno deve aprender a
língua, e não apenas “aprender a ler”. Aspectos gramaticais, como tempos verbais
ou flexões podem ser explorados em uma avaliação contextualizada, isto é, a
partir do texto. Os componentes sistêmicos são parte integrante da LE a ser
ensinada, devendo portanto fazer parte dos objetivos que são avaliados, mesmo
que a ênfase esteja centrada na habilidade leitora.
Visto como um todo, o material didático de Rafaela apresenta várias
características positivas se considerado sob o ponto de vista de uma metodologia
de ensino baseada em abordagens de leitura. As estratégias contempladas nas
atividades com textos são abrangentes, explorando tanto o processamento
ascendente quanto o descendente, compreendendo inclusive habilidades de
compreensão mais detalhada. Embora não seja feito um trabalho mais voltado
para a questão do gênero, percebe-se em seu material o cuidado na seleção de
estratégias com o propósito de levar o aluno a adquirir mais confiança em sua
própria capacidade de compreender o texto e atingir objetivos de linguagem que o
capacitem a processar as informações nele contidas.
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4.3.3. Análise de material didático – GABRIELA
Gabriela é professora da rede municipal há 13 anos, além de trabalhar em
outra instituição pública estadual de ensino. Não foi possível apurar se a
professora costuma fazer cursos de atualização, embora Gabriela tenha declarado
receber orientação para o trabalho com leitura e inglês instrumental em seu outro
estabelecimento de ensino. O material didático fornecido por Gabriela refere-se à
oitava série (nono ano), série terminal do Ensino Fundamental, e corresponde a
sete conjuntos, cobrindo o primeiro trimestre letivo de 2007. Estes, com uma
exceção, representam apenas os textos utilizados pela professora durante a aula,
sem atividades nem exercícios. A exceção refere-se a um material adaptado de um
livro didático de ensino de ILE, que contém atividades de leitura.

4.3.3.1. Apresentação do material
Os materiais exa minados são os textos utilizados pela professora em suas
aulas. São empregados alguns textos originais e autênticos, com suas fontes e
aparência inalteradas, assim como material adaptado de livros didáticos. Os textos
são apresentados aos alunos em forma de xerox, sendo que alguns não
permanecem com os alunos, devido a restrições na produção de material relatadas
por Gabriela, tais como o não funcionamento de copiadoras ou a restrição no
numero de cópias.

4.3.3.2. Trabalho com gêneros textuais
Sardinha (op. cit: 275) define texto autêntico como “aquele que não foi
criado com a finalidade de ensinar língua”. Neste sentido, Gabriela utiliza textos
autênticos para desenvolver seu material didático, valendo-se de artigos de jornal
e revista como base para iniciar o trabalho de discussão do tema e para
contextualização lingüística, primeiro em português, em seguida em inglês,
conforme depoimento em entrevista pessoal. Os gêneros utilizados no material
encontram-se discriminados na Tabela 12.
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Tabela 12 - Gêneros textua is utilizados no material de Gabriela
Gêneros textuais
Parágrafo descritivo
Gêneros de identificação pessoal (carteira de identificação; carteira
de motorista; passaporte; ficha de dados pessoais; cartão de crédito;
cartão de descontos)
Diálogo

Total
1
1
1

Carta

1

Notícia de jornal

1

Artigo de revista

1

Parágrafo narrativo

1

O material de Gabriela apresenta sete gêneros diferentes perfazendo um
total de 12 textos individuais, quantidade relativamente alta se considerarmos que
corresponde a aproximadamente dois meses e meio de aulas.
Apesar das diferenças na aparência visual e na representação de passaportes,
carteiras de identificação e fichas de dados, por exemplo, decidi agrupar estes
textos sob a categoria de gêneros de identificação pessoal, vis to terem o mesmo
propósito comunicativo e função social: a de identificarem o indivíduo frente à
sociedade. Parece haver, na seqüência de textos apresentada por Gabriela, a
preocupação em seguir um tema, neste caso o da identidade. Assim, os textos
propostos para o trabalho lingüístico abordam esse tópico de diversas maneiras.
O primeiro texto utilizado por Gabriela, exibido no Exemplo 15, aborda a
identidade lingüística, isto é, o uso da língua inglesa no mundo, representado
através de um gênero que poderia ser descrito como “parágrafo com
características narrativas”. O objetivo principal parece ser o de estabelecer a
identidade da língua inglesa como representante da cultura americana.
De acordo com a professora na entrevista, seu objetivo ao utilizar o texto era
“situar o inglês no mundo”, trabalhando os aspectos culturais (alimentação,
música, roupas) como forma de apresentar o inglês como uma língua
internacional. O texto seria, assim, o ponto de partida para discussões referentes a
questões culturais e políticas relativas à identificação do idioma com as várias
culturas das quais ele faz parte (americana, inglesa, australiana, entre outras),
juntamente com o uso de mapas apresentados em sala, conforme relata Gabriela.
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Exemplo 15 – Texto utilizados por Gabriela como material didático

O Exemplo 16, correspondendo ao segundo conjunto utilizado em aula,
mostra o material didático de Gabriela tal como apresentado à pesquisadora. Os
textos são utilizados, conforme relatado pela professora na entrevista, com o
objetivo de empregar a língua inglesa no estabelecimento da identidade pessoal do
aluno, através de documentação utilizada em diversas situações, inclusive
naquelas em que a língua estrangeira seria realmente utilizada, como a
apresentação de passaporte ou o uso do cartão de crédito.

Exemplo 16 – Texto e atividades de leitura no material de Gabriela
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Percebe-se aqui a influência do livro didático na preparação do material
didático de Gabriela. Os textos e atividades constituem o que foi anteriormente
denominado material adaptado, isto é, aquele que é retirado de materiais de ensino
“oficiais”
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e modificado de acordo com as necessidades. Como pode ser

observado no Exemplo 16, Gabriela apresenta aos alunos gêneros diversos que
trabalham o mesmo tema geral (identificação pessoal) facilitando, assim, o
entendimento e a discussão do tema bem como a compreensão de estruturas
lingüísticas, lexicais e textuais presentes nesses textos. A observação de
semelhanças no formato e no propósito comunicativo dos textos em inglês com
seus correspondentes em português facilita a internalização de vocabulário e a
compreensão.
A proposta de trabalhar diversos exemplares de um mesmo gênero vai de
encontro ao que Schneuwly e Dolz sugerem em seu modelo de trabalho com
seqüências pedagógicas para ensino de gêneros (seção 2.4.1). De acordo com
esses autores, “os gêneros podem ser agrupados em função de um certo número de
regularidades lingüísticas” (SCHNEUWLY, op. cit: 120), utilizadas, no contexto
dessa pesquisa, no desenvolvimento de capacidades em LE. Dessa forma,
Gabriela utiliza um agrupamento dos chamados “gêneros de identificação
pessoal” em função das possibilidades de observar aspectos em comum, como o
vocabulário ou a formatação. De acordo com a professora na entrevista, na
seqüência do trabalho foi pedido que os alunos apresentassem em inglês suas
“carteiras de identidade” como forma de produção escrita.
A mesma proposta de trabalho com gêneros foi seguida na utilização dos
textos seguintes, agrupando gêneros dos domínios sociais da transmissão de
saberes e da discussão de problemas sociais ao redor de um tema acessível a
alunos adolescentes. O texto do Exemplo 17, apresentado de forma reduzida, foi
retirado de uma revista de circulação nacional, e utilizado por Gabriela na íntegra
com seus alunos. De acordo com a professora na entrevista, foi feito um trabalho
em grupo desenvolvido de forma oral durante as aulas para caracterizar
sociointeracionalmente o texto, no qual foram identificados o local, a data, a fonte
e o assunto principal do texto.
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Livros didáticos ou outros materiais de ensino de ILE publicados por editoras.
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Exemplo 17 – Utilização de texto autêntico e original como material de Gabriela

O texto em português foi utilizado com o propósito de apresentar o tema
principal e relacioná- lo com o texto subseqüente em inglês. Na entrevista,
Gabriela declara que utiliza “textos em português para ativar o conhecimento
anterior e para contextualização, e depois us[a] textos semelhantes em inglês”.
Seu objetivo seria, pela comparação dos gêneros nas duas línguas, levar a uma
maior compreensão tanto do gênero quanto da linguagem nele utilizada. De fato,
Gabriela declarou na entrevista a intenção de, mais tarde, fazer também a
comparação dos gêneros nas duas línguas. Não pude comprovar se isto foi feito
devido ao fato de na época da pesquisa o trabalho ainda estar em andamento.
A partir das discussões em grupo a respeito do tema apresentado, foi
trabalhado a seguir o texto em inglês exposto no Exemplo 18. Embora esse texto,
um parágrafo narrativo, pertença a um gênero diferente do anterior, ambos se
relacionam pela temática e pelo tom informativo. De acordo com Gabriela, seria
pedido aos alunos que comparassem as informações dos dois textos, relacionandoas com as informações que já possuíssem, isto é, fazendo uso de seu
conhecimento anterior sobre o tema.
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Exemplo 18 – Utilização de texto em inglês em comparação ao texto em português

Ao trabalhar com textos autênticos e originais em sala, Gabriela tenta
demonstrar para o aluno que estes têm real existência no mundo, servindo
primeiro a um propósito comunicativo. As discussões em grupo utilizando os
textos como base colocam os aprendizes “em situações de comunicação (...) o
mais próximas possível de verdadeiras situações de comunicação, que tenham um
sentido para eles” (SCHNEUWLY & DOLZ, op. cit: 81). Este propósito
comunicativo, que parece ser o fio condutor do trabalho realizado por Gabriela, é
utilizado com a finalidade de despertar o interesse do aluno. Em suas próprias
palavras, a professora declara que “selecion[a] os textos procurando juntar o
conteúdo a ser trabalhado com um tema de interesse dos alunos”. Suas decisões a
respeito dos temas e textos trabalhados, portanto, são voltadas principalmente para
o interesse dos alunos.

4.3.3.3. Atividades de leitura e ensino de líng ua
Os itens das grades de atividades de ensino de leitura e de ensino de língua
não puderam ser aplicados no caso de Gabriela, por não haverem atividades
presentes em seu material. Durante sua entrevista, a professora falou sobre a
utilização de técnicas de leitura, principalmente do modelo descendente, conforme
demonstrado durante a análise do Exemplo 17. Essas técnicas, contudo, estão
presentes explicitamente apenas no material apresentado no Exemplo 16. Como
pode ser observado nesse exemplo, as atividades propostas referem-se a
estratégias descendentes, tais como uso do conhecimento anterior do aluno a
respeito dos gêneros textuais usados, utilização do contexto como auxiliar para a
inferenciação de elementos lexicais e skimming.
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Quanto à não apresentação explícita de atividades no material didático, quer
de ensino de leitura, quer de conteúdo lingüístico, percebe-se aqui o efeito e as
conseqüências que o cenário escolar pode ter na atividade pedagógica. Devido às
restrições impostas pelo ambiente escolar no qual trabalha, Gabriela opta por
garantir a apresentação do texto selecionado para sua aula, deixando o
desenvolvimento de estratégias de leitura e das atividades de ensino de língua ao
sabor do improviso e das possibilidades das turmas. Conforme relato da
professora na entrevista, muitas vezes as atividades são modificadas “de acordo
com o nível de aprendizagem dos alunos”, decorrendo daí que algumas atividades
ou mesmo textos são trabalhados em alguns grupos e não em outros.
Outra dificuldade reportada refere-se ao desnível entre os alunos de uma
mesma turma, o que faz com que a opção pela apresentação do gênero em
português seja uma opção viável ou mesmo inevitável e necessária, já que
garantiria que o tema básico fosse compreendido por todos antes da apresentação
do gênero em inglês. As comparações entre os textos podem resultar em um
melhor entendimento do real propósito comunicativo da língua, tanto em LM
quanto em LE.
Machado e Cristóvão (op. cit: 544) consideram a seqüência didática “um
conjunto de seqüências de atividades progressivas, planificadas, guiadas ou por
um tema, ou por um objetivo geral”. Os textos escolhidos por Gabriela parecem
ter sido selecionados com vistas a promover discussões a respeito de temas
relevantes e dentro do campo de interesses e da faixa etária dos alunos: a
identidade pessoal e cultural, a melhoria na qualidade de vida através de noções
de preservação contra doenças sexualmente transmissíveis. Nota-se maior
preocupação com o tema do que com o gênero, embora não seja possível afirmar
isso por falta de evidências no material apresentado. A proposta de Gabriela,
contudo, pode ser considerada inovadora e, ao mesmo tempo, adequada ao
contexto de trabalho e de vivência de seus alunos. A incompletude de seu material
didático pode ao mesmo tempo sinalizar possibilidades de adaptação e autonomia
face às condições de trabalho de seu ambiente escolar.
Apesar do material de Gabriela poder ser considerado incompleto, visto não
apresentar atividades, mas apenas textos, sua seleção foi mantida por conter
aspectos interessantes e potencialmente importantes para a investigação. Um deles
refere-se à comparação entre amostras de gêneros e textos em português e em
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inglês. De acordo com Kleiman (1992: 99), “a leitura de diversos textos sobre o
mesmo assunto (...) pode promover condições, mediante o contraste e a
comparação, para o aluno desenvolver a capacidade de analisar criticamente o uso
da linguagem”. De fato, a intenção de Gabriela, conforme relatado na entrevista
pessoal, era justamente

“criar uma visão de mundo”, despertando a

conscientização de seus alunos a respeito do uso da linguagem em diversas
situações.
Outro aspecto a discutir no material de Gabriela diz respeito à falta de
registro das atividades desenvolvidas. O material didático efetivamente produzido
por Gabriela compõe-se apenas de textos, sem evidência em forma escrita das
atividades desenvolvidas em aula. O resultado desse procedimento é a ausência de
evidência daquilo que é realizado com os alunos. Um material constituído apenas
do texto dá margem a diferentes usos, de acordo com as necessidades e
dificuldades dos aprendizes, da escola e das condições de produção e uso do
material didático, tornando o registro em forma escrita talvez desnecessário. O uso
de um determinado texto, segundo a entrevista com Gabriela, vai variar de acordo
com o contexto da turma onde é aplicado, com as circunstâncias do momento no
qual é utilizado, e com objetivos traçados e modificados constantemente. Essa
declaração evidencia que o material é possivelmente adaptado e acrescido de
atividades que se mostram necessárias e relevantes, à medida que ele é aplicado
em sala.
Esta característica de abertura pode-se constituir em uma qualidade ou
vantagem. A apresentação do material ao aluno contendo apenas o texto permite
ao professor adaptar as atividades de acordo com o grupo junto ao qual este vai
ser utilizado. Dentro das condições precárias relatadas por Gabriela e pelos outros
professores, esta alternativa não é desprezível, sendo fundamentada na faculdade
de adaptação, maleabilidade e flexibilidade que se pode encontrar em
profissionais experientes e atentos, dispostos a tirar o melhor de situações
aparentemente desfavoráveis.
A aparente incompletude do material de Gabriela reflete as circunstâncias de
trabalho às quais professores e alunos são submetidos diariamente, e que
culminam no que poderíamos classificar de material virtual, compreendendo os
aspectos que aparentemente não estão contemplados no material autoproduzido,
mas que são parte integrante do trabalho do professor durante a atividade
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pedagógica, definindo e moldando o que é ensinado-aprendido durante as aulas.
Isso pode ser comprovado pelo exame dos registros de atividades fornecidos por
Rafaela (Exemplo 14), nos quais estão anotadas atividades que não estão
explicitadas nas folhas de material didático. Os depoimentos de Gabriela e
Daniela durante as entrevistas também corroboram essa possibilidade, pois
Daniela declara que geralmente “coloc[a] os textos nas folhas (...) e os
apontamentos no quadro”. Assim, aquilo que não está explícito no material
autoproduzido, mas que é parte efetiva e necessária do processo de preparação
desse mesmo material, poderia ser denominado material virtual.
A necessidade de definir o material como virtual advém das próprias
condições do contexto da elaboração e preparação dos materiais apresentados
nesta pesquisa. Durante o trabalho de coleta do corpus, muitos professores
relataram obstáculos aos quais estão sujeitos devido às precárias condições de
trabalho que enfrentam. Como foi observado nos três casos analisados aqui, a falta
de material básico de trabalho, o excesso de alunos, além do acentuado desnível
lingüístico dentro das turmas fazem com que muitas vezes o material didático se
resuma ao texto, sendo o restante do trabalho pedagógico feito oralmente ou
colocado no quadro de giz, de acordo com as possibilidades oferecidas pela escola
e as necessidades de cada grupo de alunos. Entretanto, o “não visível” no material
didático autoproduzido não significa não existente; a ausência de evidência
explícita de atividades e procedimentos no material examinado não significa
ausência simplesmente, mas uma contingência que apenas acentua o caráter de
escolha, de liberdade e de autonomia destes profissionais.

4.4. Os questionários e os materiais analisados
Será feita nesta seção a triangulação dos dados dos questionários com os
materiais disponibilizados pelos professores participantes. O questionário
apresenta 12 questões em diferentes formatos, destinando-se à coleta de
informações sobre a prática pedagógica dos professores ouvidos. Algumas
perguntas apresentam opções de resposta, mas, assim como nas questões abertas,
é deixado espaço para a opinião do professor, seja em forma de justificativas ou
de contribuições às respostas. O questionário completo encontra-se no Anexo 2.
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Serão confrontadas questões que apresentam contradições entre o que foi
declarado e aquilo que efetivamente transparece na análise do material coletado.
As declarações nos questionários listam 15 gê neros textuais diferentes como
aqueles selecionados pelos professores para uso em aula (Tabela 1). Apesar disso,
muito mais gêneros estão efetivamente presentes nos materiais examinados. Foi
encontrado um total de 26 gêneros distintos nos materiais das três professoras,
embora haja diferenças marcantes na quantidade de textos presente em cada
material. Essas diferenças encontram-se na Tabela 13.
Tabela 13 - Gêneros textuais presentes nos materiais examinados
Professora

Total de gêneros

Total de textos

Daniela

12

22

Rafaela

10

28

Gabriela

12

12

Embora a quantidade de gêneros textuais que cada professora usa seja
similar, deve-se lembrar que seus materiais cobrem períodos de tempo diferentes.
O material de Rafaela refere-se a 10 meses de aulas (fevereiro a novembro);
Daniela apresenta material cobrindo 7 meses letivos; e o material de Gabriela
engloba 3 meses. O que se pode concluir é que aproximadamente o mesmo
número de gêneros é trabalhado por cada professora, variando apenas a
quantidade de textos utilizada durante o período. A observação das tabelas
referentes aos gêneros utilizados por cada professora pode confirmar essa
suposição. Há várias instâncias do mesmo gênero sendo utilizado repetidamente
ao longo do material: o parágrafo descritivo é usado 7 vezes por Daniela (Tabela
5), assim como o gênero carta em Rafaela (Tabela 9). A exceção é representada
pelo material de Gabriela: cada gênero é utilizado apenas uma vez.
Apesar dessa variedade, muitos dos gêneros citados nos questionários não
estão presentes nos materiais analisados. Sem dúvida, não se poderia esperar que
as professoras trabalhassem todos os gêneros no material entregue para a
pesquisa. Contudo, tomando apenas o gênero “letra de música”, citado por todos
os dez professores nos questionários, vê-se que ele está presente apenas no
material de Rafaela. O mesmo acontece com o segundo gênero mais citado,
“artigos de jornal /revista”, utilizado apenas por Gabriela, e em português.
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Um fator que pode influir na seleção de gêneros está diretamente ligado ao
contexto de trabalho. A escolha de gêneros estaria condicionada às possibilidades
de reprodução destes em forma de material didático; se não é possível obter
cópias, o texto deve ser colocado no quadro de giz, o que limita a variedade de
gêneros àqueles mais facilmente reproduzíveis nesse recurso. Apesar de Gabriela
afirmar no questionário, em referência à Questão 3 (Quais os gêneros textuais que
você costuma selecionar para usar em sala de aula?), que “diante da precariedade
de material didático, diversificar nos tipos de texto ajuda muito”, os gêneros
citados por ela são novamente aqueles de mais fácil reprodução: letras de músicas,
cartas, lembretes e artigos de jornal/revista.
Embora o principal critério citado para a seleção dos textos tenha sido o
interesse dos alunos (Tabela 2), ao examinar os materiais com mais atenção
percebe-se que o critério básico de seleção ainda é o da estrutura gramatical, com
determinados textos ou gêneros sendo usados para trabalhar a estrutura prédeterminada pelo professor. Daniela chega a declarar na Questão 4 (Você usa
diferentes gêneros para diferentes grupos de alunos?) que “certos gêneros são
típicos de uma determinada série”, sendo “um reflexo do conteúdo sistêmico
trabalhado”. O gênero, assim, é utilizado a serviço do conteúdo lingüístico
estabelecido pelo professor, e não como representante de uma instância de
comunicação com existência própria na sociedade.
Os registros de atividades de Rafaela também podem servir como
comprovação da hipótese de que estruturas lingüísticas e/ou lexicais são fatores
determinantes na

escolha dos textos ou gêneros apresentados no material

didático.

Exemplo 19 – Apresentação de estruturas lingüísticas em registro de atividades

O Exemplo 19 representa parte de um registro de atividades no qual uma
estrutura interrogativa (How long, How far) é “trabalhada” através do texto
apresentado no Exemplo 20, material adaptado de um livro didático. Pode-se
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presumir, pela ordem em que as atividades são descritas no registro, que a
estrutura lingüística foi apresentada primeiro, e depois foi utilizado o texto à guisa
de “ilustração”.

Exemplo 20 – Texto utilizado como fixação de estruturas no material de Rafaela

Apesar de subseqüentemente no material da professora ser feito um trabalho
de caracterização do texto como representante do gênero entrevista, não se parte
do gênero para descobrir características lingüísticas e as razões das escolhas feitas
pelos falantes da língua. Ao contrário, é o conteúdo sistêmico que possivelmente
determinou a seleção em termos de gêneros ou textos. Outra evidência disso seria
a repetida utilização dos mesmos gêneros de fácil identificação, como cartas e
parágrafos, cujas características lingüístico-discursivas não são exploradas. Isto
acontece repetidamente no material tanto de Daniela como de Rafaela, os quais,
como apontado acima, apresentam grande número de textos dos mesmos gêneros.
Ainda dentro da seleção de gêneros feita pelas professoras, despertou meu
interesse não a inclusão de algum gênero não esperado, mas a ausência de citações
a um gênero escolar por excelência, especialmente no ensino de idiomas: aquele
que se convenciona chamar “parágrafo”, que pode apresentar características
descritivas ou narrativas, de acordo com a linguagem empregada. Esse gênero se
encontra efetivamente presente nos três conjuntos de materiais apresentados, seja
com características descritivas ou narrativas, sendo encontrado 7 vezes no
material de Daniela e 9 no material de Rafaela (Tabelas 5 e 9, respectivamente).
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Nenhuma das três professoras, contudo, mencionou o gênero nos questionários
respondidos. Nos materiais analisados não são identificados nem trabalhados os
aspectos sócio-comunicativos e funcionais que, de acordo com Marcuschi (2005:
21), caracterizam e definem os gêneros textuais, como autoria, propósito ou
audiência provável. Também não é feito com os alunos um trabalho de
identificação do gênero em si, como pode ser observado nos exemplos já
analisados de Rafaela (Exemplo 11) e Gabriela (Exemplo 16), e no Exemplo 21,
do material de Daniela.

Exemplo 21 – Uso do parágrafo no material de Daniela

Nesse exemplo, são feitas tanto atividades de leitura quanto de ensino de
língua. A leitura é representada pelas questões 1, 2 e 4, nos quais são utilizadas
estratégias de scanning, e pela questão 5, que trabalha com a noção de cognatos.
A atividade 3 representa uma tradução guiada, enquanto a última atividade faz uso
da capacidade lingüístico-discursiva ao apontar o uso de um conectivo como
organizador argumentativo. Em nenhum momento o gênero é identificado, nem
são propostas as atividades de caráter sociointeracional feitas por Daniela em boa
parte de seu material, como visto nos Exemplos 2 e 9 acima.
Embora o assunto do texto seja apresentado no questionário (Questão 9 –
No material didático que você prepara, o que é explorado?) como principal
critério para a elaboração de atividades (Tabela 3), os temas dos textos são pouco
explorados nos materiais analisados. O material de Gabriela, apesar disso, sugere
uma real preocupação com temas que sejam do interesse dos alunos, a par do
trabalho pretendido em relação ao ensino da língua. Em resposta à Questão 5 do
questionário (Como você seleciona os textos?), a professora afirma fazer a seleção
dos textos “procurando juntar o conteúdo a ser trabalhado com um tema de
interesse dos alunos”. Nos materiais fornecidos, o tema da sexualidade foi
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utilizado como forma de praticar estratégias de leitura, e também de
conscientização, através das discussões em sala.
O que pode ser percebido na análise dos materiais das três professoras é que
atividades relacionadas ao tema estão ligadas a textos que têm um propósito
comunicativo mais explícito, como no caso de letras de músicas trabalhadas por
Rafaela e do artigo de revista utilizado por Gabriela. Isso mostra que os textos
escolhidos para o material didático têm influência no tipo de atividades que serão
elaboradas, assim como na abordagem seguida. Uma página de site da Internet,
(Exemplo 9 retirado do material de Daniela) terá um tratamento mais voltado para
seu real propósito comunicativo como gênero em circulação na sociedade e no
dia-a-dia. Gêneros mais tradicionais, como o parágrafo descritivo, terão uma
abordagem mais estrutural, como pode ser observado no Exemplo 22, também
retirado do material de Daniela.

Exemplo 22 – Abordagem tradicional de texto no material de Daniela

Nesse caso, todas as questões referem-se à estratégia de scanning, exigindo
pouca elaboração nas respostas. Nenhuma atenção é dada no material ao fato de
uma famosa atriz brasileira estar radicada nos Estados Unidos, o que poderia dar
margem a atividades ou discussões relativas às migrações de brasileiros para o
exterior ou às opções de carreiras que os alunos pudessem expressar, mesmo em
português.
A ausência de atividades mais explicitamente relacionadas ao tema dos
textos no material pode estar relacionada a vários fatores. Um deles seria o
tradicionalismo ainda presente no ensino. Subestimando ao mesmo tempo a
capacidade dos alunos em refletir criticame nte a respeito do tema apresentado,
isto pode ocasionar por parte do professor uma falta de percepção das
possibilidades que o trabalho a partir dos gêneros pode proporcionar. Outro fator
pode estar relacionado à falta de tempo para uma maior elaboração do material,
que exige mais tempo do professor em sua preparação e mais proficiência do
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aluno na realização da tarefa. Ainda um outro fator repousa no “não visível” como
observado anteriormente: a atividade de discussão do tema pode ter sido
desenvolvida, mas não registrada.

4.5. Considerações finais
Cada conjunto de materiais fornecidos pelos professores selecionados foi
examinado de acordo com os critérios estabelecidos no capítulo anterior. Foram
observados aspectos relativos ao uso e ao trabalho com gêneros textuais,
englobando a caracterização sociointeracional, as atividades de leitura e as
atividades de ensino de língua. As categorias de análise foram adaptadas ao
contexto e cenário do material produzido por professores de ILE em atuação em
escolas públicas municipais de ensino fundamental.
A apresentação do material reflete as condições de improvisação e
impermanência às quais os profissionais são submetidos diariamente em sua
prática. Constantes mudanças fazem do improviso não a exceção, mas a regra,
resultando no professor não manter registros de suas aulas, pois tudo pode e vai
mudar de um ano para o outro, de um semestre para o outro, mesmo de um dia
para o outro. Os materiais aqui apresentados são o resultado e o reflexo desse
contexto cujas características tanto podem ser vistas como limitações em potencial
como, ao contrário, como desafios a serem superados.
A característica de incompletude está presente nos três conjuntos de
materiais apresentados aqui, em maior ou menor grau. Daniela demonstra essa
característica ao declarar na entrevista que “faz folhas só com o texto”, como uma
“forma de tentar preservar (seu) formato original”. A maior parte de suas
atividades, seja de ensino de língua ou de leitura, são colocadas no quadro de giz.
Se por um lado isso dificulta o registro de atividades bem sucedidas, impedindo
sua replicação, por outro lado é dado destaque ao texto e ao gênero do qual ele faz
parte, sendo mantidas ao menos em parte suas características constitutivas.
Nos materiais didáticos das três professoras o que está aparente não
representa tudo o que é efetivamente realizado durante as aulas. Essa afirmativa
pode ser comprovada ao se observar o que foi discutido a respeito dos registros de
atividades de Rafaela (Exemplo 14). Nestes, estão exp lícitas atividades de ensino
de língua que não aparecem no material apresentado. Uma possível razão para
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isso é dada pelas próprias professoras: a dificuldade na preparação do material
devido às limitações impostas pelo ambiente escolar. Gabriela declara na
entrevista que usa “seus próprios recursos” ao preparar seu material, afirmação
similar à de Daniela, que “usava (seu) dinheiro para a reprodução das folhas”. O
material apresentado ao aluno, assim, resume-se àquilo que não pode deixar de
estar em forma escrita, chegando a extremos como no caso de Gabriela, cujo
material é composto, em sua maior parte, apenas pelos textos. Paradoxalmente,
essa mesma característica pode se transformar em uma virtude, se considerarmos,
como Machado e Cristóvão (op. cit: 559), que o modelo didático “jamais é
definitivo, mas sim, que se encontra em um processo contínuo de transformação”.
Durante o processo de análise dos materiais didáticos, outro dado que
chamou a atenção foi uma relativa limitação em relação ao espectro de gêneros
trabalhados em sala. À exceção do diálogo (apresentado em forma escrita), todos
são gêneros do âmbito escrito da língua, definidos mais por suas formas do que
por suas funções na comunicação humana, apesar de sua realidade na vida do
aluno. São gêneros pertencentes à esfera doméstica ou, como coloca Marcuschi
(2006: 31), “gêneros que circulam no âmbito familiar”, como bilhetes, artigos de
jornal, listas e letras de músicas. Não se observa uma tentativa de sair deste
mundo cotidiano e diário, através da utilização de gêneros e textos provenientes
de outras esferas, como a científica ou a literária, por exemplo.
“Um material didático que vise ao desenvolvimento das habilidades do
aluno para ler com competência deve oferecer um conjunto variado de atividades
de compreensão de modo a preparar o aluno- leitor para os desafios de construir
significados em LE” (DIAS, op. cit: 247). Os professores responsáveis pelos
materiais apresentados aqui parecem ter consciência dessa necessidade, e tentam
observar essa orientação, apesar da visão ainda marcada pelo tradicionalismo em
relação ao ensino de língua. Esse ensino ainda pode ser considerado estrutural,
estanque, e desvinculado da realidade que o circunda, daquilo que se pode fazer
com a linguagem, de seu propósito enquanto comunicação, das reais necessidades
e interesses do aluno.
Apesar de específico e contextualizado dentro do ambiente social e
educacional no qual é empregado, o material didático examinado aqui ainda ecoa
o livro didático. Fonte básica de seleção de textos e atividades, como apontado
pelos professores no questionário (seção 4.2.1), a influência do livro didático
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ainda se faz sentir na formatação e na composição dos materiais autoproduzidos.
O Exemplo 16 no material de Gabriela (seção 4.3.3.2), considerado um material
adaptado, seria uma comprovação explícita dessa influência, assim como o
Exemplo 20 de Rafaela (seção 4.4); e não se pode descartar a hipótese de que
parte da produção de Daniela também tenha sido baseada em excertos de livros
didáticos.
Os professores participantes desta pesquisa aceitam o desafio de buscar
meios para proporcionar aos alunos uma aprendizagem significativa da LE. Há
tentativas de incorporar uma tecnologia mais atual ao material autoproduzido,
como o uso de materiais retirados da Internet e reproduzidos através de cópias em
xerox, como no caso de Daniela; e também de usar gêneros em suportes
contemporâneos como faz Gabriela ao apresentar aos alunos textos retirados de
revistas e jornais. As limitações em relação à infraestrutura do ambiente escolar
que são impostas a esses profissionais, contudo, fazem com que ainda seja
freqüente a utilização de tecnologias não só ultrapassadas como até mesmo
danosas ao seu propósito. Um exemplo disso seria o emprego do mimeógrafo na
reprodução dos materiais de Rafaela, que modifica significativamente a
formatação dos gêneros usados. Outro aspecto relativo a essas limitações seria a
prática de colocar atividades no quadro de giz. Como esperar verdadeiro propósito
comunicativo ou interesse genuíno se o aluno deve passar boa parte da aula
copiando atividades que não seriam escritas mas executadas em poucos momentos
em uma leitura normal, como scanning ou a observação de uma ilustração?
Não se poderia deixar de ressaltar contudo, que, ao participar desta pesquisa,
os professores aceitaram expor seu material de trabalho ao presente escrutínio, e,
ao fazê- lo, revelam sua ânsia pelo aperfeiçoamento de sua produção. Apesar dos
muitos obstáculos enfrentados, eles continuam tentando fornecer uma educação de
qualidade a seus alunos.
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5. Conclusão

5.1. Introdução
Nesse capítulo serão apresentadas as conclusões da pesquisa discutidas sob
a perspectiva das questões de pesquisa propostas. Será feito um breve resumo do
trabalho de pesquisa empreendido e dos processos que levaram à criação dos
critérios para a análise do material didático autoproduzido. Serão também
expostas as limitações do presente estudo assim como recomendações para futuras
pesquisas, além de possíveis contribuições para a compreensão dos fenômenos
estudados.

5.2. Ensino de ILE nas escolas públicas – a preparação de material didático
Já são por demais conhecidos os problemas das escolas publicas brasileiras.
Falta de recursos materiais e humanos, turmas com excesso de alunos, evasão
escolar, carga horária reduzida, todos estes fatores são amplamente divulgados e
conhecidos por todos que atuam direta ou indiretamente no sistema escolar, quer
sejam alunos, responsáveis ou profissionais da educação. Como disciplina
integrante do currículo escolar, a LE é refém desse cenário, acrescida de seus
complicadores específicos como disciplina: falta de interesse e de motivação,
ausência de objetivos claros de ensino, dificuldades de aprendizagem devido ao
déficit de conhecimento prévio (em LE ou em LM), desnivelamento lingüístico
dentro das turmas, para citar apenas alguns.
Esta é a situação com a qual me deparo em meu trabalho como professora
de ILE em escolas públicas do Município do Rio de Janeiro. A solução que
encontrei para não me “conformar em me conformar” foi a que vários outros
colegas encontraram: preparar meu próprio material didático. Dessa prática
nasceu o interesse pela preparação e posteriormente pelos processos de elaboração
de material didático, processos esses que enfrentam inúmeros obstáculos mas, que
ao mesmo tempo, são compensadores dentro de seu propósito de proporcionar aos
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alunos um melhor aprendizado da LE, contribuindo para a melhoria de
oportunidades econômicas e sociais para todos.
Dentro da realidade das escolas públicas no município do Rio de Janeiro,
questões econômicas e sociais são fatores relevantes na análise do universo de
ensino de ILE. Limitações financeiras impedem a compra de livros didáticos,
muitos deles importados. Questões de adequação à faixa etária e ao nível de
desenvolvimento lingüístico também dificultam a escolha de um material de
ensino adaptável à diversidade encontrada em turmas grandes, cujos alunos se
encontram em diferentes fases de aprendizagem ou enfrentam problemas
decorrentes de deficiências na aprend izagem.
Este trabalho se propôs a ser uma investigação de um viés da prática
pedagógica de ILE que compreende o ensino de LE através não do livro didático,
mas de materiais didáticos produzidos e utilizados por professores de ensino
fundamental da rede pública municipal do Rio de Janeiro. A metodologia aplicada
seguiu uma abordagem qualitativa, de natureza etnográfica (NUNAN, 1992),
incorporando entrevistas e questionários respondidos por professores de ILE em
atuação na rede pública municipal de ensino, e materiais didáticos produzidos
pelos participantes para uso em suas salas de aula de ILE. Embora abordagens
socioculturais de pesquisa possam gerar polêmicas quanto à generalização e à
confiabilidade, o número de participantes envolvidos neste estudo e o fato de se
ter investigado em ambientes educaciona is genuíno s podem ser respostas efetivas
a esses questionamentos. A aplicabilidade, por outro lado, é respaldada pela
natureza do presente estudo, cujos dados foram obtidos através de profissionais
em atuação em salas de aula do ensino público fundamental, havendo sempre a
possibilidade de adaptação da pesquisa a outros momentos e ambientes.
Para análise do material, foram criados critérios sob a forma de grades,
baseados nas categorias discutidas na Fundamentação Teórica. Essas categorias
apóiam-se em um tripé formado pelas noções de gênero textual como descrito por
Bronkhart, nos modelos sociointeracionais de leitura, e na noção de seqüência
didática proposta por Schneuwly & Dolz (2004), essa última adaptada para o
ensino de LE.
Os materiais autoproduzidos de três entre as dez professoras participantes da
pesquisa foram selecionados para uma análise mais profunda, segundo critérios
que emergiram dos próprios materiais, e que envolveram características de
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quantidade e qualidade de produção, assim como o trabalho desenvolvido a partir
dos mesmos pelas professoras. Esses materiais autoproduzidos foram observados
em quatro momentos, compreendendo:
a) sua apresentação física,
b) o trabalho com gêneros textuais,
c) as atividades de leitura e
d) as atividades de ensino de língua segundo os parâmetros das capacidades de
linguagem que desenvolveriam.
A análise envolveu, também, triangulações com os dados dos questionários
e das entrevistas, analisados com o intuito de corroborar as descobertas ou de
discutir possíveis contradições entre os dados e os materiais autoproduzidos.

5.3. Material didático autoproduzido e perguntas de pesquisa
Neste momento, serão examinadas as questões de pesquisa apresentadas na
Introdução (seção 1.6). As respostas a elas serão propostas à luz da análise dos
materiais autoproduzidos, assim como em referência aos dados dos questionários
e entrevistas.

5.3.1. Questão 1 – Os professores escolhem os textos pelos gêneros?
A primeira pergunta de pesquisa pretende examinar as escolhas feitas pelos
professores em relação aos textos utilizados na preparação do material didático. A
intenção foi de, através da análise do material apresentado, determinar se estes são
escolhidos com uma preocupação com o gênero, ou se out ros fatores influenciam
essas escolhas. Seriam os textos presentes no material autoproduzido escolhidos
sob a perspectiva do gênero ao qual pertencem? Ou seria essa seleção
exclusivamente formal e lingüística, uma escolha baseada nas possibilidades de
ensino de estruturas ou vocabulário específicos?
De acordo com dados dos questionários (Tabela 2), os professores
investigados declaram que o interesse do aluno pelo tema do texto seria o
principal critério seguido na seleção de textos para seus materiais. Na análise
empreendida nos materiais das três professoras, contudo, apenas Gabriela parece
fazer um trabalho mais voltado para uma temática específica. Como observado na
seção 4.3.3.2, seu material apresenta diversos gêneros sobre o mesmo tema geral,
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que é discutido em classe e que gera as atividades de leitura. Quanto aos materiais
didáticos de Daniela e de Rafaela, na maioria dos casos os temas dos textos não
são objeto de atenção maior, centrando-se a ênfase em atividades de leitura ou de
treinamento de estruturas. Isso fica evidente na análise dos Exemplos 4 e 8 de
Daniela (seções 4.3.1.3 e 4.3.1.4, respectivamente), e nos Exemplos 10 e 12 de
Rafaela (seções 4.3.2.3 e 4.3.2.4, respectivamente), nos quais não é feita qualquer
menção à temática dos textos.
O que foi possível depreender da análise dos materiais é que, em muitos
casos, “a escolha não se dá pelos gêneros” (LOPES-ROSSI, 2006: 380), no
sentido de que a escolha dos textos não é baseada em uma clara percepção do
gênero textual ao qual pertencem, ne m na intenção de ensinar o gênero em si.
Retomo aqui a declaração de Daniela na entrevista (seção 4.4), de que “certos
gêneros” seriam “típicos de uma determinada série” por serem “um reflexo do
conteúdo sistêmico trabalhado”. Conclui-se, então, que o texto como
representante de um determinado gênero não é percebido nem ensinado como tal,
não tendo importância no processo de ensino-aprendizagem. Sua função resumese a ser um veículo para a apresentação de estruturas gramaticais, as quais no mais
das vezes não são contextualizadas, apesar de sua presença no texto ser a razão de
sua seleção para o material. Isso pode ser observado no material de Daniela
utilizado como avaliação (Exemplo 8), analisado na seção 4.3.1.4. Nesse caso, o
texto é uma redação cuja estrutura lingüística utiliza o verbo to be na
caracterização de um personagem. Apesar de quase todas as frases do texto
conterem formas desse verbo, a atividade X (Exemplo 23, apresentado a seguir)
explora o uso dessas formas sem qualquer relação com o texto apresentado. A
mesma atividade poderia ter sido desenvolvida de forma mais contextualizada,
utilizando informações e elementos discursivos do próprio texto nas frases a
serem completadas.

Exemplo 23 – Estrutura lingüística trabalhada de forma descontextualizada
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Outro exemplo da predominância das estruturas lingüísticas como critério
na seleção de textos pode ser observado na comparação do registro de atividades
com a folha de material que o aluno recebe de Rafaela (Exemplos 19 e 20 - seção
4.4). De acordo com a anotação do dia 9, a folha que contém o texto é utilizada
“para trabalhar a estrutura”, sendo apresentada depois da explicação gramatical.
Dessa forma, pode transparecer para o aluno que a estrutura não é considerada
uma decorrência do propósito comunicativo do texto (uma entrevista) ou da
intenção do autor/falante.
Na análise dos materiais autoproduzidos, percebe-se que as funções que a
estrutura formal realiza nos textos não são identificadas nem trabalhadas com os
alunos, e que sua função comunicativa não é explicitada. Em outras palavras,
apesar de o propósito principal ser claramente a apresentação e o treino de
estruturas sintáticas, a função dessas nos textos não é reforçada e muitas vezes sua
própria presença no texto não é apontada de ma neira explícita para os alunos. As
atividades e exercícios são desenvolvidos de forma estanque e descontextualizada,
no sentido de não se referirem ao texto do qual são parte integrante e razão de
escolha.
Por não haver uma maior preocupação com o gênero, suas características
definidoras deixam de ser observadas no momento de preparação do material e de
suas atividades. Além disso, a maioria dos textos tem formatação modificada,
fazendo com que estes percam algumas de suas características marcantes em
termos de recursos não-lingüísticos, outra evidência da não utilização do texto
como representante de um determinado gênero. Quanto às informações sobre as
condições de produção e circulação, referentes aos elementos sociointeracionais
presentes em situações de comunicação no mundo real, elas não aparecem na
maioria dos textos dos materiais observados, ou não exploradas em atividades
significativas com os alunos. Isso fica mais claro no material de Rafaela. O uso de
folhas mimeografadas na apresentação do material faz com que ilustrações e
outros elementos gráficos sejam modificados ou simplesmente suprimidos,
alterando a aparência original que o texto teria como representante de um
determinado gênero.
Uma possível exceção a esse procedimento é representada em parte pelo
material de Daniela, que faz um trabalho um pouco mais consistente nessa área,
como observado na análise referente ao Exemplo 9 (seção 4.3.1.4). Como pode
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ser observado, a professora manteve parte da formatação do texto autêntico,
explorando características não-verbais (uso de ilustrações na questão 4) e sua
função no texto. Também foi feita a identificação de suas características
sociointeracionais: identificação do gênero e da autoria do texto, e de seu
propósito comunicativo (questões 1, 2, 4 e 7, respectivamente). Embora nesse
caso as atividades sejam apropriadas e significativas, a observação da Tabela 6
que trata das atividades relativas às condições de produção e circulação do gênero
(seção 4.3.1.2) revela a reduzida quantidade desse tipo de atividades em um
material relativamente extenso e de cuidadosa elaboração em outros aspectos. São
listadas apenas 7 atividades, compreendendo 13 exercícios. Essas atividades
aparecem, em sua maioria, apenas uma vez, recaindo a maior ênfase na
identificação do gênero, utilizada 5 vezes ao longo de um material que
compreende 27 textos e 12 gêneros diferentes. Embora, como já foi dito, não se
possa descartar a possibilidade dessas características definidoras do gênero e de
suas condições de produção e circulação terem sido trabalhadas oralmente, sem
que tenham sido registradas explicitamente no material, permanece a impressão de
um trabalho superficial e de pouca reflexão no que toca aos gêneros textuais.
Observei que, sem haver uma maior atenção ao gênero e às suas
características definidoras, os textos dos materiais analisados são explorados
principalmente em forma de questionários com perguntas fechadas e previsíveis,
numa relação bem tradicional entre perguntas e respostas, sem buscar reflexões
mais aprofundadas da parte dos alunos, como pode ser percebido no material de
Rafaela apresentado anteriormente no Exemplo 12 (seção 4.3.2.4). Neste caso
específico, a maioria das questões destina-se à localização de informações no
texto (scanning). Dado que essa estratégia não exige do leitor uma compreensão
mais completa ou detalhada do texto, seu uso excessivo pode levar o aluno à falsa
impressão de que não é necessário ler todo o texto para compreendê- lo, bastando
identificar as informações pedidas. O texto sob essa perspectiva não é lido para
ser compreendido, mas para cumprir uma tarefa determinada pelo professor.
O atual enfoque do ensino de LE prioriza textos autênticos, “tal como eles
se apresentam no original” (DIAS, 2006: 244), sendo desaconselhável o uso de
textos produzidos pelo professor para a situação de aprendizagem. Isso se deve ao
fato de o texto autêntico ser mais rico em vocabulário e em padrões lingüísticos,
podendo ser explorado de diversas maneiras através de estratégias de leitura e
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dando margem à exploração de usos lingüísticos mais autênticos. Não foi
observada, no entanto, a incidência de textos autênticos e originais com freqüência
nos materiais apresentados, com exceção do material de Gabriela. O texto
autêntico apresentado no Exemplo 9 de Daniela foi modificado e possivelmente
adaptado; e os únicos textos certamente autênticos no material de Rafaela são as
letras de músicas, cujas atividades não foram entregues pela professora, não
podendo, portanto, ser analisadas.
A conclusão a que chego no que se refere à seleção de textos é que, na
maior parte dos casos, a escolha dos textos para uso nos materiais didáticos
autoproduzidos não se detém na questão do gênero. Preocupações com a estrutura
lingüística e lexical, associadas à escolha de temas dentro da esfera de
compreensão e interesse dos alunos, parecem ser os principais critérios
priorizados pelos professores participantes na pesquisa, inclusive daquele que
participaram apenas através dos questionários e entrevistas, pois seus materiais
autoproduzidos foram também examinados, apesar de não terem sido selecionados
para a análise mais profunda. A exploração dos textos nos materiais indica
conhecimento ainda insuficiente a respeito das possibilidades que o trabalho
estruturado a partir da noção de gêneros textuais pode proporcionar ao ensino de
ILE.

5.3.2. Questão 2 - Quais os gêneros textuais usados nos materiais preparados
pelos professores? Por que?
A segunda questão de pesquisa referia-se aos gêneros textuais mais usados
pelos professores no material didático que produzem. A intenção era determinar
se haveria alguma similaridade entre as escolhas feitas por profissionais
trabalhando de forma independente em escolas e comunidades diferentes
(conseqüentemente, em contextos diversos) e, a partir daí, determinar se e como
esse fato influenciaria a produção e a elaboração do material. A partir do exame
dos materiais das três professoras foi possível determinar os gêneros textuais mais
utilizados, apresentados na Tabela 14.
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Tabela 14 - Gêneros textuais mais utilizados nos materiais autoproduzidos
Professora
Daniela
Rafaela

Gabriela

Gênero

Total de textos

Parágrafo descritivo

7

Parágrafo descritivo

7

Carta

7

Parágrafo descritivo

1

Parágrafo narrativo

1

Embora outros gêneros também estejam presentes em quantidades variadas,
detive- me apenas naqueles que foram utilizados o maior número de vezes nos
materiais. O material de Rafaela apresenta um “empate” com dois gêneros
textuais (parágrafo descritivo e carta) sendo utilizados o mesmo número de ve zes.
Em relação ao material de Gabriela, apesar de a professora utilizar cada gênero
apenas uma vez, decidi destacar o gênero que se repete com ligeiras variações em
sua estrutura lingüística (parágrafo), já que suas características são similares.
Chama a atenção o fato de o parágrafo ter sido o gênero textual mais
utilizado por profissionais que não têm contato entre si, trabalhando em locais
distintos e com séries diferentes45 . Uma hipótese a respeito desse fato está
relacionada à questão de pesquisa anterior (Os professores escolhem os textos
pelos gêneros?). Por não haver uma maior preocupação com o gênero textual e
sim com os aspectos relacionados ao léxico e à gramática, utiliza-se repetidamente
o mesmo gênero, desprovido de propósito comunicativo. Reforça-se assim a
hipótese que são as estruturas formais e/ou o conteúdo sistêmico os principais
fatores na escolha de textos.
O exame dos dados permitiu também determinar quais os gêneros utilizados
igualmente pelas três professoras, apresentados na Tabela 15. Deve ser lembrado
que o material de Rafaela apresenta maior quantidade de textos devido ao fato de
cobrir quase a totalidade do ano letivo (fevereiro a novembro).

45

Esse gênero será discutido mais profundamente a seguir.
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Tabela 15 - Gêneros textuais presentes nos três materiais examinados
Gênero

Textos por professora
Daniela

Rafaela Gabriela

Total de
textos

Parágrafo (descritivo/narrativo)

7

9

2

18

Carta

3

7

1

11

Diálogo

2

1

1

4

Embora sejam utilizados em séries diferentes, há três gêneros que são
comuns às três professoras: o parágrafo (descritivo ou narrativo), a carta e o
diálogo didático, utilizados respectivamente 18, 11 e 4 vezes ao longo dos
materiais. Todos podem ser considerados gêneros tradicionalmente pedagógicos
no ensino de LE ou de LM. Também podem ser considerados gêneros do
quotidiano, apesar de ser possível questionar sua existência no mundo real da
comunicação, especialmente em relação à carta, progressivamente substituída pelo
telefone, e mais recentemente pela comunicação eletrônica via Internet.
O uso extensivo desses gêneros no material examinado pode ser atribuído a
várias circunstâncias não excludentes. Uma delas seria um certo tradicionalismo
ainda presente na formação e no trabalho do professor em atuação no ensino
público, um profissional que confia principalmente em sua experiência e que já
está formado há mais de dez anos, conforme apurado nas entrevistas (seção 3.5).
Deve ser ressaltado que foi justamente nessas últimas décadas que o gênero
ganhou destaque no processo de ensino-aprendizagem de línguas. Devido à falta
uma reciclagem mais constante e condizente com as necessidades do profissional
em atuação, muitos professores mantêm critérios datados e os perpetuam em sua
prática, critérios esses que raramente priorizam o gênero.
Outro fator a ser levado em consideração aqui seria a contingência de
preparar material em circunstâncias longe das ideais, com o improviso e a falta de
tempo atuando como fatores preponderantes. Isso faz supor que os textos sejam
escolhidos não por pertencerem a um determinado gênero, nem pela intenção de
ensinar o gênero em si, nem mesmo por seu propósito comunicativo, mas sim
porque são gêneros que se prestam melhor a objetivos pedagógicos diversos,
sejam eles gramaticais, sintáticos ou lexicais. Gêneros como a carta pessoal, usada
extensivamente por Rafaela, por exemplo, se adaptariam a esses objetivos.
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O diálogo, gênero oral por definição, não tem neste contexto respeitadas
suas características comunicativas, sendo destituído das marcas inerentes à
conversação espontânea como hesitações, tomadas de turno, incompletudes e
mesmo aberturas e fechamentos. A explicação para a forma que assume no
material preparado pelos professores pode estar relacionada ao fato de ser extraído
ou adaptado de livros didáticos, conforme dados dos questionários (Questão 6 –
Onde você procura / encontra os textos que utiliza para dar aula?), nos quais
todos os professores declararam utilizar livros didáticos como fontes para
selecionar os textos usados.
Relacionando novamente esta questão de pesquisa com a anterior, uma outra
justificativa para o repetido uso dos mesmos gêneros estaria em uma visão ainda
tradicional de ensino de ILE que não percebe no texto/gênero a intenção e o agir
social e a interação que ele favorece. O diálogo utilizado nos materiais não
representa uma interação entre falantes da língua, mas a apresentação de
vocabulário ou de estruturas gramaticais em um formato didático familiar ao
aluno.
No diálogo do Exemplo 24, retirado do material de Daniela, percebe-se a
mesma natureza descontextualizada dos diálogos presentes em materiais didáticos
tradicionais: a ausência de abertura ou conclusão, a indeterminação do contexto de
produção e circulação, a própria artificialidade da linguagem, desprovida de
propósito comunicativo ou interacional.

Exemplo 24– Utilização de diálogo no material de Daniela
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Nesse exemplo não há uma caracterização inicial da situação nem dos
personagens que participam da interação, cuja “conversa” é apresentada sem
abertura e sem as características próprias da linguagem oral, tais como
interrupções, tomadas de turno ou hesitações. O leitor é forçado a recorrer a um
trabalho de adivinhação para suprir as lacunas de informação, como a relação
entre os dois personagens ou as circunstâncias que levaram ao diálogo
apresentado. Nos exercícios que acompanham o texto do Exemplo 24 não há
qualquer menção ao gênero nem ao fato de que os personagens estão
“conversando” para tentar chegar a uma solução para um problema.
A utilização do diálogo desvinculado das práticas sociais de comunicação
faz com que o texto torne-se um mero veículo didático para transmissão de
conhecimentos gramaticais e lexicais. Como afirma Paiva (2005: 3),
“[a] predominância do conceito de língua como um conjunto de estruturas
sintáticas isoladas de seus contextos de uso tem como conseqüência um ensino que
sonega dos aprendizes práticas sociais da linguagem autênticas e significativas”.

Essa ausência de “práticas de linguagem autênticas e significativas” parece
atingir o auge na utilização, nos três conjuntos de materiais analisados, do que se
denomina “parágrafo”. Considerado em sua manifestação natural na comunicação,
o parágrafo constitui parte de um texto maior, podendo estar contido em vários
gêneros diferentes como romance, artigo de jornal ou verbete de enciclopédia,
mantendo uma formatação geralmente constante e variando na estrutura
lingüística de acordo com os propósitos comunicativos do texto do qual faz parte.
Não é desta forma, contudo, que o parágrafo é apresentado ou utilizado no
material analisado nesta pesquisa.
Seja com características descritivas ou narrativas o parágrafo, como é
utilizado na sala de aula de ILE, constitui-se no veículo por excelência de
estruturas sintáticas e elementos lexicais a serem ensinados, tão constantemente
empregado com funções didáticas que seu propósito comunicativo se perde. No
entanto, ou talvez por isso, nenhum dos professores ouvidos mencionou sua
utilização. Seria esse uso tão difundido que nem é mais considerado como gênero
independente, com características comunicativas próprias? Ou seriam suas marcas
constitutivas tão difusas que é difícil identificá- lo como um gênero textual
específico? Se acreditarmos, como Marcuschi (2006:28), que “os gêneros são em
primeiro lugar ‘fatos sociais’ e não apenas fatos lingüísticos com tal”, qual seria o
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fato social que dá origem ao parágrafo como é usado na aula de ILE? Se
tomarmos como principal critério para definição de um gênero o fator propósito
comunicativo, sem duvida seria difícil atribuir ao parágrafo uma categoria de
gênero textual.
Schneuwly

e

Dolz

(2004)

identificam

na

situação

escolar

um

desdobramento que transforma os gêneros utilizados; de instrumento de
comunicação tornam-se objetos de ensino-aprendizagem, ocorrendo “uma
inversão em que a comunicação desaparece quase totalmente em prol da
objetivação, e o gênero torna-se uma pura forma lingüística, cujo domínio é o
objetivo” 46 (p. 76). Dessa forma, o gênero perde qualquer relação com a situação
de comunicação autêntica que o originou. Nessa visão, torna-se extremamente
difícil identificar o parágrafo, seja com características descritivas ou narrativas,
como instrumento de comunicação, ao mesmo tempo em que se torna aparente seu
uso como objeto de ensino não do gênero, mas de elementos formais da língua.
Concluo minha discussão em relação a esta questão de pesquisa fazendo
uma relação com a primeira questão (Os professores escolhem os textos pelos
gêneros?). Os gêneros mais utilizados nos materiais didáticos investigados nesta
pesquisa não parecem ser selecionados devido a suas características como
instrumentos de interação social, mas puramente como objetos de ensino,
descontextualizados de suas funções comunicativas originais. O objetivo, como
visto, é a exploração da forma lingüística, sem haver sequer a identificação da
prática social que deu origem ao texto. O texto não é lido pelo aluno com
verdadeiro objetivo comunicativo, mas para cumprir tarefas determinadas pelo
professor. Dessa forma, o gênero em si é desprezado. Seu uso torna-se de pouca
importância, podendo o mesmo gênero ser repetido quantas vezes o professor
julgar necessário, já que sua reincidência terá sempre o objetivo de atender às
necessidades do conteúdo programático.

46

Ênfase no original.
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5.3.3. Questão 3 – Quais os pressupostos teóricos que embasam as escolhas
dos professores?
Em relação aos pressupostos teóricos que norteiam o trabalho do professor,
esfera da terceira questão de pesquisa, este estudo baseou-se nas teorias de
descrição de modelos de leitura, com ênfase nos modelos interativos e
sociointeracionais, complementares em uma visão de língua (tanto materna quanto
estrangeira) como parte formadora de processos sociais, mentais e lingüísticos.
Foram também discutidos na Fundamentação Teórica conceitos relativos a
pedagogias de gêneros relacionadas a uma compreensão da língua como
fenômeno social, tais como a LSF e o ISD. Essas teorias foram adaptadas à
situação específica de ensino de ILE, abrangendo a noção de capacidades de
linguagem que seriam ativadas nos aprendizes através de atividades e exercícios
elaborados para os materiais didáticos autoproduzidos. Assim, a análise dos
materiais das professoras selecionadas teve também como objetivo a exploração
da base teórica que seria subjacente à produção desses materiais.
Conclui-se que, em relação aos modelos de leitura, as três professoras
priorizam estratégias descendentes, como pôde ser observado nas Tabelas 7 e 10
(capítulo anterior). Os depoimentos dos outros participantes nos questionários
(Tabela 4) corroboram a hipótese de que os professores têm conhecimento das
várias estratégias relacionadas aos modelos interativos de leitura, com
favorecimento também do modelo descendente. Essa afirmativa pode ser
comprovada pela Tabela 16, que relaciona as estratégias apresentadas na seção
4.2.1. O total inicial representa a quantidade de menções feitas a cada estratégia,
sendo apresentado também o total de estratégias de cada modelo.
Tabela 16 – Atividades de leitura citadas pelos professores nos questionários
Estratégias ascendentes

Total

Estratégias descendentes

Total

Presença de cognatos

10

Conhecimento anterior

9

Uso de dicionário

8

Skimming

9

Tradução

6

Scanning

8

Predição

8

Inferências

8

Trab. com elementos paralingüísticos

2
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Referência pronominal
Total de estratégias
ascendentes

3

Total de estratégias desce ndentes

1
7

O modelo sociointeracional de leitura compreende a atenção às condições de
produção e circulação dos textos, à sua autoria e audiência provável, e ao seu
propósito como instrumento de comunicação. Esses aspectos puderam ser
observados apenas no material de Daniela (Tabela 6). Contudo, como já foi dito,
nem tudo que é feito em sala de aula está presente de forma explícita nos materiais
autoproduzidos aqui investigados. Gabriela declarou na entrevista fazer esse
trabalho sociointeracional (seção 4.3.3.2), e não pode ser descartada a hipótese de
Rafaela também fazer uso de alguns desses elementos, embora sem comprovação
pelos dados obtidos.
Devido ao que já foi exposto nas respostas às questões 1 e 2 com relação à
escolha de gêneros e de sua exploração nos materiais autoproduzidos, parece
haver ainda grande desconhecimento a respeito das teorias de gêneros textuais e
de seus usos em sala de aula de ILE. Isso pode ser atribuído, em parte, ao fato de
os profissionais ouvidos estarem formados há vários anos, sem tempo ou
condições de fazer cursos de atualização nesse campo ainda novo ou de ter acesso
fácil a materia is de leitura relativo s a esse aspecto. Apesar de as três professoras
declararem nas entrevistas pessoais que fazem atualizações sempre que possível,
os materiais analisados não apresentam com regularidade atividades que
comprovem o conhecimento dos pressupostos teóricos relativos a gêneros
textuais. O fato de a grande maioria dos professores não ter sido exposto a uma
abordagem baseada em gêneros em sua formação acadêmica poderia ser um fator
a ser considerado. É possível supor que os professores não aplicam
consistentemente uma pedagogia de gêneros por não terem sido guiados a
considerar essa perspectiva: seria necessário conhecê- la mais a fundo para poder
utilizá- la com segurança em sua prática.
Essa hipótese poderia ser corroborada pelos dados da entrevista (seção 3.5),
na qual os professores consideraram sua própria experiência pedagógica como a
maior influência em sua prática, estando as teorias de ensino-aprendizagem de
línguas em posição secundária. Embora não se possa desconsiderar o valor da
experiência, na situação específica das pedagogias baseadas em gêneros textuais o
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conhecimento do embasamento teórico seria fundamental para dar suporte a essa
nova maneira de entender o ensino de ILE.
À guisa de conclusão, pode-se dizer que a natureza funcional e interativa da
língua como atividade social, histórica e cognitiva não é apresentada ao aluno,
limitando a leitura aos aspectos lingüísticos e de conteúdo, ao aspecto formal e
estrutural de cada texto, entendido, na maioria das vezes, não como exemplo de
comunicação mas como veículo didático para ensino de gramática e vocabulário.
O texto não é lido para ser entendido e sim para responder questões e memorizar
vocabulário. Como coloca Lopes-Rossi (op. cit: 380), “as atividades de leitura
propostas ainda não exploram devidamente as características constitutivas dos
gêneros”. O mesmo poderia ser dito a respeito das atividades de ensino de língua,
ainda voltadas para a forma e não para a comunicação, ensinadas e aprendidas
sem que seu real propósito comunicativo seja percebido pelo aluno porque sequer
é apontado pelo professor.

5.4. Possíveis contribuições e limitações
Tendências atuais atribuem à língua inglesa posição central na comunicação,
conferindo- lhe um status próximo ao de uma língua franca. Fatores econômicos e
políticos, associados ao advento de novas tecnologias, em especial a Internet,
fazem dela a opção mais usada nas comunicações internacionais. Seu ensino como
LE em nossas escolas públicas torna-se, em vista disto, não apenas uma opção,
mas um direito de nossos alunos. Kramer (2002: 162) parece deixar isto claro ao
dizer que devemos “lutar para que a escola pública da esquina, comum e de todos,
ganhe em qualidade, na medida em que reforça lenta mas radicalmente seus
alicerces, ou seja, seus professores.”
Este ganho na qualidade, tão necessário neste momento em que nossas
escolas públicas sofrem com críticas e problemas, poderia ser alcançado, como já
salientado nesta pesquisa, pelo “envolvimento do professor na reflexão sobre a
sua prática em sala de aula”, como recomendam os PCNs (1998: 109). A teoria e a
pesquisa formariam as bases para uma reflexão aprofundada e aberta, que poderia
resultar, se necessário, em mudanças a serem efetuadas pelo próprio professor.
Como sugere Moita Lopes (1996: 86), “é o foco no estudo do processo de
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ensinar/aprender línguas que identifica a tendência atual da pesquisa na área de
ensinar/aprender línguas, ou seja, pesquisa na sala de aula de línguas”.
A partir da necessidade de pesquisar as práticas de professores em atuação
no ensino público, uma possível continuação do presente estudo seria expandir
seu foco para outras unidades escolares no município do Rio de Janeiro, ou
estender seu âmbito para abranger instituições estaduais ou federais de ensino
fundamental. As respostas poderiam iluminar futuras considerações a respeito da
atuação do professor de ILE nas escolas públicas, mostrando o que já está sendo
feito, e propor alternativas de trabalho mais compensadoras e eficientes no ensinoaprendizagem de ILE.
As limitações do presente estudo têm duplo aspecto. Um deles relaciona-se
à falta de observação do funcionamento do material autoproduzido em condições
reais de uso. Essa observação permitiria, entre outros aspectos, verificar a
execução de atividades sociointeracionais de forma oral, comprovando o
conhecimento e o uso destas pelos professores participantes. Outra limitação desta
pesquisa envolve o educ ando, para quem o material é dirigido. A opinião do aluno
poderia ajudar nas reflexões a respeito das escolhas e da preparação do material
didático, visto que ele é o alvo a ser atingido. Essas alternativas de pesquisa,
apesar de pensadas inicialmente, não foram levadas a cabo devido às dificuldades
em relação aos horários e agendas de trabalho, tanto dos professores quanto da
pesquisadora.

5.5. Considerações finais
Ao longo de meu texto, tenho enfatizado o caráter de escolha inerente ao
trabalho educacional exercido na escola pública. Essa escolha manifesta-se tanto
em relação ao professor quanto em relação à metodologia a ser seguida. Apesar
das orientações dos PCNs e das sugestões contidas nas diversas legislações
educacionais a nível nacional ou local, o que permanece são orientações,
parâmetros, guias – não modelos ou regras. Não há leis que prescrevam o que
deve ser ensinado na sala de aula, nem como fazê- lo. Nesse sentido, a escolha do
professor se manifesta na seleção de objetivos, de abordagens, de metodologias e
de práticas de trabalho. A opção pela preparação de seu próprio material didático
se encaixa nessas escolhas.
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A opção de trabalhar com materiais didáticos personalizados e diferenciados
pode ser uma forma de emancipação do professor com possíveis repercussões no
aprendiz. Ela foge dos estereótipos e generalizações presentes em livros didáticos
que circula m no mundo; dá possibilidade ao professor de trabalhar temas e
situações específicos de cada escola, de cada turma, quase de cada aluno. É ao
mesmo tempo um instrumento de libertação da voz do professor, que vê
legitimizada sua própria prática, assim como uma alternativa para alcançar este
objetivo maior que é a educação de qualidade para seus alunos.
Esse passo em direção a uma educação de maior qualidade pode ser dado,
tendo como resultado a construção de conhecimentos e a autorização do trabalho
pedagógico já realizado em nossas escolas, embora não reconhecido, nascido da
prática, embora não destituído de reflexão. Aspectos relativos à autono mia do
professor, à autoria e à adequação às realidades encontradas nas escolas públicas
podem ser contemplados nos materiais autoproduzidos. O que se faz necessário é
capacitar o professor com um embasamento teórico que o auxilie a produzir um
material de ILE que reflita as tendências cientificas nas áreas da leitura e do
gênero. Nas palavras de Kumaravadivelu (1994: 30), “promover a autonomia do
professor significa capacitar e dar poder a professores para que possam teorizar a
partir da prática, e praticar aquilo que teorizaram”

47

.

O caminho percorrido neste trabalho não é, nem pode ser, exaustivo ou
completo. O trabalho de pesquisa, análise e reflexão iniciado aqui levou à reflexão
que conduz ao entendimento, à percepção da necessidade de ajustes ou mesmo de
mudanças mais profundas. Ao mesmo tempo, há também a necessidade de
respeitar o professor que tem sua prática respaldada pela experiência e suas
tentativas justificadas pela intenção de acertar. Reside nele a oportunidade de
fazer de sua sala de aula não apenas um lugar de construir sentidos mas também
de construir educação e vida.
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“(...) promoting teacher autonomy means enabling and empowering teachers to theorize from
their practice and practice what they have theorized.”
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ANEXO 1 - ENTREVISTA
Esta entrevista destina -se a traçar um perfil profissional dos professores participantes da pesquisa.
Obrigada por participar.
1. Há quanto tempo você trabalha em escolas públicas?
________________________________________________________________________________
2. Quais os fatores que influenciam / afetam seu trabalho como professor de Inglês em escolas
públicas?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Fale sobre o material que você usa em suas aulas. Justifique suas opções, por favor.
(

) Se você usa livro didático: O aluno compra o livro? A escola fornece o livro? Desenvolva seus

argumentos/idéias.

_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(

) Se você usa material didático preparado ou adaptado por você:
a. Por que você faz isso? _________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
b. Que tipo de material é esse? _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
c. Quais são os critérios seguidos durante a elaboração do seu material? O que você privilegia ao
prepará- lo? _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. Dos itens abaixo, quais são os que têm um papel importante em sua prática pedagógica como
professor de língua inglesa? Numere por ordem de importância.
(

)

Teorias de ensino/aprendizagem de línguas

(

)

Sugestões/ experiências de colegas

(

)

Sua experiência pedagógica

(

)

Exigências da direção da escola

(

)

Sua própria aprendizagem de Inglês

(

)

Orientação da coordenação pedagógica

(

)

A aprendizagem de seus filhos/ pessoas

(

)

Livros didáticos

conhecidas (sucessos/dificuldades)
(

)

Outras. Quais?_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
5. Gostaria de acrescentar algum comentário?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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ANEXO 2 - QUESTIONÁRIO
Este questionário destina-se a saber um pouco mais sobre sua prática pedagógica. Numere as opções
por ordem de freqüência ou uso. Obrigada por participar.
1. O material didático que você usa em sala privilegia primordialmente qual hab ilidade: ler, ouvir,
falar ou escrever? Por que?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Você usa textos nos materiais que prepara? Por que?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. A expressão gêneros textuais se refere a tipos de textos que são lidos. Por exemplo, cartas,
artigos, lembretes, listas, páginas de diário, relatórios, letras de música, etc são gêneros textuais.
Quais os gêneros textuais que você costuma selecionar para usar em sala de aula? Por que?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Você usa diferentes gêneros para diferentes grupos de alunos? Você costuma usar certos gêneros
textuais tipicamente em determinadas séries? Por que?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Como você seleciona os textos?
(

) Familiaridade do aluno em relação ao tema

(

) Pelo conteúdo a ser trabalhado

(

) Provável intere sse do aluno pelo tema

(

) Nível de dificuldade do texto

(

) Outros. Quais? ______________________________________________________________

Justifique suas respostas.

________________________________________________________

________________________________________________________________________________
6. Onde você procura / encontra os textos que utiliza para dar aula?
(

) Usa textos originais

(

) Outros. Quais? ______________________________________________________________

(

) Usa textos de outros livros/materiais didáticos

7. Você cria seus textos? Por que?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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8. Você faz algum tipo de modificação ou adaptação nos textos que seleciona? Qual e por que?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9. No material didático que você prepara, o que é explorado?
(

) Tema / assunto do texto

(

) Vocabulário sem relação com o texto

(

) Vocabulário presente no texto

(

) Estruturas gramaticais presentes no texto

(

) Estruturas gramaticais sem relação com o texto

(

) Outros ______________________________________________________________________

10. Quais estratégias você emprega ao trabalhar os textos em sala de aula?
(

) Prediction

(

) Presença de cognatos / palavras transparentes / falsos cognatos

(

) Previous knowledge

(

) Inferências

(

) Skimming

(

) Uso de materiais extras (dicionários, gramáticas)

(

) Scanning

(

) Tradução

(

) Outras. Quais? _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________
11. Você tem suporte material ou ajuda da escola para produzir seu material didático? Justifique.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
12. Como você apresenta seu material para os alunos?
(

) Xerox

(

) Só o texto, recolhendo depois

(

) Folha mimeografada

(

) Só o texto, ficando com o aluno

(

) No quadro de giz / branco

(

) Texto e questões para o aluno copiar

(

) Texto original

(

) Texto e questões para o aluno trabalhar

(

) Outros. Quais? ______________________________________________________

______________________________________________________________________________
13. Gostaria de acrescentar algum comentário?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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MATERIAL DIDÁTICO – DANIELA
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MATERIAL DIDÁTICO – RAFAELA
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MATERIAL DIDÁTICO – GABRIELA
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