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RESUMO: Este artigo tem o objetivo de divulgar algumas reflexões a respeito de pesquisa
em andamento conduzida por docentes e discentes da Universidade Federal de Sergipe
(UFS) junto a docentes de língua inglesa da rede pública do mesmo estado. O que moveu
tal iniciativa foi a necessidade da promoção de formação continuada com foco no papel
crítico e reflexivo que o docente de inglês deve assumir em nossa sociedade cada vez mais
globalizada, tecnológica e imagética, que tem esse idioma como instrumento facilitador
das trocas comunicacionais globais. As teorias dos Multiletramentos, Novos Letramentos e
Multimodalidade, nas concepções dos teóricos Cope & Kalantzis (2000) e Lankshear &
Knobel (2003), dão embasamento teórico a esta pesquisa. Sobre a relação entre
globalização e ensino, buscamos suporte em autores como Edwards & Usher (2008) e
Suárez-Orosco (2004, 2007). Questionários e entrevistas foram aplicados e conduzidos no
sentido de investigarmos a percepção dos docentes a respeito da natureza multimodal da
linguagem e de descobrirmos se eles já apresentam, em suas práticas pedagógicas, postura
crítica a respeito do processo de ensino e aprendizagem de língua inglesa, postura essa
defendida pelas Leis de Diretrizes e Bases (LDB), pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) e pelas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM).
PALAVRAS-CHAVE: ensino de inglês; multiletramentos; formação continuada

ABSTRACT: This article aims at presenting some reflections on an ongoing research that
is being held by teachers and students from Universidade Federal de Sergipe (UFS) along
with English teachers from public state schools in the state of Sergipe. This study was
conducted due to the need of continuous teachers’ training programs with a focus on the
critical role English teachers should perform in face of a society that is more and more
globalized, technologically organized, and affected by the power of image, considering
that English has become a facilitating tool for global communicational exchanges. The
theoretical support comes from the theories of Multiliteracies, New Literacies and
Multimodality, based on the concepts of Cope & Kalantzis (2000) and Lankshear &
Knobel (2003). Regarding the relationship between globalization and teaching, the ideas
of Edwards & Usher (2008) and Suárez-Orosco (2004, 2007) were employed.
Questionnaires and interviews were applied with the objectives of investigating the
perceptions of the school teachers about the multimodal nature of language, and of finding
out if they already present, in their pedagogical practices, a critical approach towards the
teaching-learning process, as highlighted by the documents: Leis de Diretrizes e Bases
(LDB), Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), and Orientações Curriculares para o
Ensino Médio (OCEM).
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Resultado de pesquisa desenvolvida pelo projeto Formação Continuada de Professores de Língua Inglesa em Sergipe a
partir das Teorias dos Novos Letramentos, coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei J. Zacchi, vinculado ao Projeto Nacional
Novos Letramentos, com núcleo sede na Universidade de São Paulo sob a coordenação da Profa. Dra. Walkyria Monte
Mór e pelo Prof. Dr. Lynn Mario T. Menezes de Souza, do Departamento de Letras Modernas da USP.

2

Introdução

O aprendizado de língua inglesa, quando entendido como mais uma ferramenta
facilitadora do processo de inclusão social, aponta para a necessidade de uma prática
pedagógica que habilite o aprendiz a não apenas se comunicar com fluência no idioma
alvo, mas também a refletir a respeito das diferentes práticas discursivas de grupos
dominantes, entendendo que nenhuma cultura deve sobrepor-se à outra. Dessa forma,
programas de formação continuada de professores de língua inglesa que sejam voltados
para o papel crítico e reflexivo que o docente deve desempenhar em face de uma sociedade
cada vez mais globalizada, tecnológica e imagética, marcada por constantes mudanças,
precisam ser desenvolvidos, questão apontada por documentos oficiais que regem o
sistema educacional brasileiro: as Leis de Diretrizes e Bases (LDB), os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio OCEM).

Nesse sentido, as análises aqui apresentadas são fruto de pesquisa qualitativa
conduzida pelo grupo de pesquisa Formação continuada de professores de língua inglesa
em Sergipe a partir das teorias dos Novos Letramentos, da Universidade Federal de
Sergipe, o qual está vinculado ao projeto nacional Formação de professores nas teorias dos
novos letramentos e multiletramentos: o ensino crítico de línguas estrangeiras na escola,
com núcleo sede na Universidade de São Paulo. O universo da pesquisa foi a rede pública
de ensino básico do estado de Sergipe e teve como aporte teórico as teorias dos Novos
Letramentos, Multiletramentos e Multimodalidade, com destaque para as ideias de Cope &
Kalantzis (2000) e Lankshear & Knobel (2003), sendo a língua inglesa compreendida
como instrumento facilitador do processo comunicativo global.

Divulgar reflexões acerca desse estudo que ainda está em andamento, agora em
fase final, é objetivo deste artigo, o qual apresenta como foco principal a investigação a
respeito das percepções de professores e professoras do ensino público de Sergipe sobre a
natureza multimodal da linguagem. Procuramos investigar se eles já apresentam uma
postura crítica a respeito do processo de ensino e aprendizagem de língua estrangeira e, em
caso afirmativo, como isso acontece na prática. Para tal, questionários e entrevistas foram
desenvolvidos. Os questionários foram aplicados no início do projeto junto a 26 docentes e
as entrevistas foram feitas em subgrupos, as quais receberão destaque neste estudo. As
reflexões que serão aqui apresentadas são oriundas do subgrupo Multiletramentos e
Multimodalidade, com 04 integrantes: três docentes que lecionam em escolas do interior de
Sergipe e um que leciona na capital, Aracaju. Os nomes reais foram substituídos pelos
pseudônimos: Érica, Fatinha, Hillary e B. Marchi, por eles/elas escolhidos.

Ensinar e aprender inglês na atualidade: percepções e inquietações

Pensar o papel da escola nesse contexto de constantes mudanças e quebras de
paradigmas em que nos inserimos, levou-nos a refletir sobre as formas de ensinar e
aprender que ainda ocupam os espaços de muitas salas de aula, tomando como pontos para
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reflexão as seguintes questões a respeito do aprendizado que acontece dentro e fora da
escola:

Ensinar e aprender em escolas tendem a ser processos altamente
formalizados – por exemplo, girando em torno de tempo estrito, assunto e
demarcações de nível ou nota – enquanto que o aprendizado fora das
escolas tende a ser mais fluido e informal (...) As escolas geralmente
privilegiam o aprendizado descontextualizado enquanto que o
aprendizado fora das escolas está quase sempre baseado em um contexto
e na prática. O aprendizado nas escolas está frequentemente organizado
para alcançar crescentes níveis de abstração enquanto que o aprendizado
fora das escolas tende a ser aplicado e pensado para resolver problemas
concretos. Em geral, o foco nas escolas está, predominantemente, no
ensinar, enquanto que o foco fora da escola está no aprender (SUÁREZOROZCO; SATTIN, 2007, p. 1, tradução nossa).

Esse descompasso entre o aprendizado que a escola vem oferecendo, com ênfase no
ensino descontextualizado, e com o que é cobrado, de fato, do indivíduo, foi observado nas
falas dos docentes participantes do projeto ao responderem a um questionário aplicado no
início do projeto e a uma entrevista, após seis meses de leituras e de encontros com o
grupo. Foi perguntado a respeito de qual ou quais metodologias eles adotavam para ensinar
língua inglesa. Apesar de três docentes do subgrupo Multiletramentos e Multimodalidade
responderem que, na medida do possível, tentam conduzir atividades com caráter
comunicativo, através de pequenos diálogos, exercícios com músicas, uso de jogos e,
mesmo que raramente, uso do laboratório de informática da escola, o foco maior está no
trabalho com textos e no ensino da gramática. Apenas um disse trabalhar somente com
textos e apostilas.

A explicação comum a todos para tal escolha está na preocupação com a
preparação para o vestibular, acompanhada de queixas a respeito do número excessivo de
alunos por sala, da falta de motivação dos alunos, falta de material didático e, em alguns
casos, da falta de equipamentos adequados. E um tipo comum de prática, mesmo para os
que contam com o suporte do livro didático, é a preparação de apostilas com regras
gramaticais, acompanhadas por exercícios de consolidação estruturais e de frases para
tradução, geralmente apresentados de forma descontextualizada. Na falta das apostilas,
disse uma das participantes (Érica), o quadro é utilizado da seguinte forma: “Sempre inicio
com um texto (...) explico a gramática e faço exercício de compreensão. Só uso o quadro
para explicações. Os textos e exercícios são apostilados (recursos próprios)” (Fonte:
pesquisa de campo). Destacamos aqui que o fato de preparar material com recursos
próprios é uma prática comum observada no contexto do ensino público sergipano.

Entendemos que trabalhar com regras gramaticais ou mesmo com base em
abordagens mais comunicativas, mas que estejam fora de um contexto que seja
significativo para o aluno, que não o leve a refletir por meio da interação com a disciplina,
ajuda a reforçar uma situação de desmotivação, e porque não dizer, de exclusão social
vivida pelos alunos. Levando-se em conta a seguinte reflexão feita por Cope & Kalantzis
(2000, p. 9, tradução nossa) a respeito da missão da educação, de que “seu principal
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propósito seja assegurar que todos os estudantes se beneficiem aprendendo de formas que
os permita participar plenamente na vida pública, comunitária e econômica” e de que,
ainda segundo os mesmos autores, “Pedagogia é um relacionamento entre ensinar e
aprender que cria o potencial para a construção de condições de aprendizagem que
conduzam para a participação plena e de equidade social” (2000, p. 9), o aprendizado de
língua inglesa deve ser pautado em uma prática pedagógica crítica e reflexiva, base de
nosso projeto.

Ressaltamos, portanto, que o processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa
deve ser pautado em um pensar pedagógico consciente da necessidade de que esse ensino
também precisa ser entendido como uma importante ferramenta de transformação social, o
que implica mudança significativa nas práticas docentes, tanto de programas de graduação
quanto de formação continuada, uma vez que:

Quando falamos sobre o aspecto educacional do ensino de Línguas
Estrangeiras, referimo-nos, por exemplo, à compreensão do conceito de
cidadania, enfatizando-o. Esse é, aliás, um valor social a ser desenvolvido
nas várias disciplinas escolares e não apenas no estudo das Línguas
Estrangeiras (BRASIL, 2006, p.91).

Junto a essa questão de cidadania, é preciso entender o momento em que nos
encontramos, de acirramento do fenômeno da globalização. As mudanças pelas quais a
sociedade vem passando criam novas condições de vida, e por consequência, surgem
novos problemas e desafios, bem como são reforçadas antigas questões, como a das
diferenças sociais. É bem verdade que a escola nunca conseguiu atender a todas as
demandas da sociedade capitalista, mas cabe aos que a constituem tomar atitudes que
colaborem no sentido de entender qual o papel que ela precisa desempenhar hoje, em uma
realidade em que o local é afetado pelo global. Um momento em que as pessoas estão se
relacionando de forma antes nunca vivenciada, no espaço da virtualidade, através dos
avanços das novas tecnologias da informação e da comunicação – NTIC, em que a língua
inglesa amplia seu status de idioma da comunicação global.

É importante também destacar o papel da imagem nesse cenário e em diferentes
condições em que a comunicação acontece, como sendo ferramenta de expressão poderosa
e que demanda atenção especial na formação do indivíduo. Uma sociedade que sempre
valorizou a palavra, com especial destaque ao texto escrito, hoje se vê desafiada a
interpretar muito mais do que palavras. Somos desafiados a aprender a lidar com outras
formas de representação da realidade: imagens, sons, movimento, cores etc., ou seja, a
viver em um mundo em que o caráter multimodal da comunicação foi ampliado. Nesse
sentido, sob a ótica dos multiletramentos, destacamos a seguinte reflexão de Lo Bianco
(apud COPE; KALANTZIS, 2000, p. 92, tradução nossa):

Essas mudanças clamam por um novo letramento de base, o qual
implique a habilidade de compreensão de linguagem e de códigos de
letramento cada vez mais complexos; a habilidade de usar os múltiplos
modos através dos quais esses códigos são transmitidos e postos em uso;
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e a capacidade de compreender e de gerar os mais ricos e melhor
elaborados significados que eles carregam.

As entrevistas: uma análise das práticas docentes

Tendo esses pontos como elementos motivadores de nossa reflexão, elaboramos
questões mais centradas nas teorias dos multiletramentos e multimodalidade para a
entrevista com os quatro docentes. Na próxima fase do projeto, com base na análise dessas
respostas, uma unidade de aulas para serem ministradas e gravadas será planejada,
conforme proposta do projeto. Nesta fase, entendemos ser importante investigar se eles
fazem uso de imagens e de áudio em suas práticas pedagógicas e, em caso afirmativo,
como isso acontece. Dos quatro entrevistados, destacaremos as respostas de apenas dois
deles: B. Marchi (leciona na capital) e Hillary (leciona no interior do estado).

B. Marchi diz fazer bastante uso de imagens selecionadas de diferentes fontes e
também as que fazem parte do material didático. Citou como exemplo uma aula cujo texto
trabalhado falava de ervas medicinais. Primeiro, ele disse ter mostrado imagens de
diferentes ervas, perguntando se seus alunos as reconheciam e se já haviam feito uso de
algumas delas. Essa foi uma aula para uma turma de adultos, do ensino médio, do turno
noturno. Muitos responderam afirmativamente e, após breve discussão, ele chamou a
atenção dos alunos para o texto, que era sobre tratamento natural e de suas vantagens e
desvantagens.

Outra experiência por ele relatada foi de uma aula para adolescentes, do ensino
fundamental, do horário vespertino. Ele usou um texto do material didático adotado pela
escola, com o tema família. O objetivo era trabalhar vocabulário relativo a essa temática. O
docente, por entender que a imagem presente no livro não representava o tipo de família
com a qual a turma melhor se identificaria, escolheu outra imagem, pois, em suas palavras:
“Ah, era uma família/ perfeita (risos). Família branca (risos). Era uma família real
(risos)” (Fonte: pesquisa de campo). Perguntado sobre o porquê do tom sarcástico, o
professor explicou que o perfil dos alunos é bastante distante daquele do livro e que,
também por se tratar de adolescentes, ele levou para a aula uma imagem da família
Simpson, justificando que os alunos e alunas se identificariam mais com aquele perfil. Ele
disse que muitos se identificaram com a personagem Bart Simpson por sua personalidade
rebelde.

Ao responder sobre o uso de imagens, a participante Hillary deu dois exemplos.
Um foi com imagens do livro didático. Ela diz explorar sempre as imagens antes de
trabalhar com leitura e interpretação dos textos, pois, no entender dela, isso facilita a
compreensão da leitura em língua inglesa. Ela deu o exemplo de pessoas em uma situação
de compra em uma loja. Ela explorou a ação ali representada e as características físicas das
personagens. Depois chamou a atenção para a forma como as pessoas perguntavam sobre
os valores dos objetos, trabalhando com how much e how many.
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Nenhum trabalho de interpretação crítica da sociedade foi observado em sua fala. O
trabalho com as imagens serviu como um auxiliar do texto, o que aponta para a
necessidade de um trabalho voltado para análise de figuras e imagens compreendendo que
elas próprias carregam sentidos que precisam ser construídos e reconstruídos, bem como o
texto escrito.

Já em outra situação, estabelecendo um paralelo com uma questão feita na primeira
parte da entrevista, que buscava investigar se ela entendia ser possível trabalhar o contexto
global em situações locais de ensino, pensando-se em termos de Sergipe, ela relatou uma
experiência com uso de fotografia como elemento motivador da reflexão a respeito de um
grave problema que afeta todas as partes do globo: a fome. A ideia surgiu de um
questionamento feito por um de seus alunos que desconhecia haver pessoas naquela
localidade que passassem fome.

Ela resolveu, então, tirar uma foto de pessoas que vivem em casas de taipa, em um
povoado bem próximo ao local onde está situada a escola. Ao mostrar a imagem para seus
alunos e alunas, ela perguntou se eles sabiam onde ela havia sido tirada. Alguns arriscaram
dizendo que eram pessoas que vivem na África. Outro palpite foi São Paulo e, por fim,
Salvador. Ao perguntar o porquê dessas associações, eles disseram que a cor da pele
(negra) lembra locais como África e Bahia e pelo fato de as pessoas na foto serem pobres e
de viverem em ambiente que lembra favela, eles pensaram na cidade de São Paulo.

Outro ponto que chamou sua atenção foi a ausência de uma visão ampla da própria
localidade onde moram. Ao ser revelado que tratava-se de local bem próximo, eles ficaram
chocados e quiseram saber o porquê daquela situação e por que a prefeitura não tomava
providências. Com base nisso, ela os levou a refletir sobre a realidade deles, mas a questão
foi encerrada sem que houvesse um desdobramento que envolvesse alguma ação concreta
de intervenção ou de contribuição daquele grupo em relação à delicada e importante
temática.

Questionados a respeito do uso de áudio, B. Marchi respondeu que usa as
atividades de listening do material didático e que, às vezes, trabalha com músicas que ele
e/ou os alunos escolhem. Ao ser perguntado a respeito do tratamento que ele dá às
músicas, ele disse fazer uso de exercícios de preenchimento de lacunas, trabalho com
vocabulário e que também trabalha questões gramaticais. Já a Hillary, apesar de ter
material didático disponível, disse não trabalhar com listening. No máximo, eles repetem o
que ela diz.

Ao ser indagado a respeito do que ele prioriza em suas aulas: texto, imagem ou
áudio, B.Marchi respondeu que o foco está no texto e na imagem. Até usou como
justificativa os exames do MEC, que hoje têm um forte apelo voltado à leitura e
interpretação de textos e imagens diversas. Hillary respondeu que, apesar de explorar as
imagens, ela prioriza o texto.
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Uma última pergunta que merece destaque aqui diz respeito ao processo avaliativo.
Perguntamos se, ao avaliar os alunos, os docentes fazem uso de alguma ferramenta
diferente do teste escrito convencional, como produção de vídeo, banners, desenhos,
apresentações artísticas (música, teatro, dança) etc. A resposta da Hillary foi negativa em
relação ao uso de outras ferramentas que não o teste escrito, mas destacou que às vezes usa
imagens nos testes, mas somente como ilustrações para eles completarem ou escreverem
que tipo de ação a imagem representa. Diz ter a prática de trabalhar com pequenas
encenações, mas quando ministra a disciplina de língua portuguesa. Com inglês, ela até
gostaria de recorrer a essa prática, mas não vê ainda possibilidade de colocar essa ideia em
prática. Este poderá ser um ponto a ser trabalhado colaborativamente durante a fase de
planejamento de aulas.

Já B. Marchi respondeu que, apesar de atribuir alguma pontuação à participação
dos alunos em atividades desenvolvidas em sala de aula, ainda é o teste escrito
convencional a ferramenta principal. Como justificativa, diz que a sociedade ainda dá
muito valor a esse tipo de avaliação.

Considerações finais

Uma análise preliminar permitiu observar que apesar de alguns esforços no sentido
de promover a reflexão sobre assuntos relevantes, como foi a interessante iniciativa de uma
das docentes ao trazer para a discussão de sala de aula uma fotografia que retratava uma
realidade geograficamente próxima, mas simbolicamente distante dos alunos, as imagens,
no geral, ainda são entendidas pelos docentes como um elemento facilitador da
compreensão dos textos em inglês. Nesse sentido, elas são entendidas como um
complemento, um coadjuvante do processo de leitura. Não há, nas falas, indicativos fortes
de um trabalho mais pontual e consciente de construção de sentidos sobre o que está sendo
representado nas imagens, sobre a construção das imagens, com desdobramentos que
possam levar a ações concretas como tentativas de intervenção na sociedade.

Quanto ao áudio, quando utilizado, está associado a um trabalho com objetivo de
reforçar questões linguísticas e gramaticais, presentes no material didático. O trabalho com
música, conforme apresentado anteriormente, também tem propósitos mais instrumentais e
estruturais de ensino de língua inglesa. Sendo assim, os resultados apontam para a
necessidade de um trabalho de análise mais aprofundado, o que continuará a ser feito
através de leituras e encontros com todos os docentes do projeto.

Os dados colhidos até agora proporcionam uma visão mais ampla da percepção
desses docentes a respeito do ensino de língua inglesa e aponta para um trabalho com foco
em um ensino contextualizado, com a preocupação de trazer para o centro das discussões a
realidade local dos alunos, estabelecendo um parâmetro com questões globais.
Pretendemos desenvolver junto aos docentes planos de unidade que contemplem um
trabalho com imagens e áudio, inclusive um trabalho com vídeos (propagandas e filmes),
que levem o aluno a refletir a respeito das diferentes formas de construção e reconstrução
da realidade.
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Dessa forma, esperamos que este projeto possa colaborar para que novos olhares a
respeito do processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa nas escolas da rede pública
de ensino de Sergipe sejam despertados, levando todos os docentes envolvidos (UFS e
escolas públicas) a refletir a respeito de como a língua inglesa possa, efetivamente,
colaborar para análises mais críticas da realidade, com ênfase na construção da cidadania
crítica e reflexiva.
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