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RESUMO 

BORTOLOTTI, Fernanda Seidel. O ensino de inglês na Educação Infantil: Práticas 
Pedagógicas em escolas do município de Guarapuava – PR. 2020. 194 p. 
Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual do Centro-Oeste, 
Guarapuava, 2020. 

 

A presente pesquisa situa-se na área da educação, contando com aportes teóricos 
da linguística aplicada e da educação linguística, e foi proposta para responder ao 
questionamento sobre o modo como se dá o ensino de inglês na educação infantil 
(EI) de Guarapuava – PR, sendo seu objetivo geral a análise das diferentes práticas 
adotadas para o ensino de inglês na educação básica deste município. Para 
embasar este trabalho, utilizou-se dos referenciais da Teoria Histórico-Cultural 
(VYGOTSKY, 2012), a concepção de língua como fenômeno social (BAKHTIN, 
2011), da educação bilíngue (GARCÍA; WOODLEY, 2014) e da translinguagem 
(GARCÍA; FLORES, 2012; BUSCH, 2014). O primeiro objetivo específico teve 
cunho quantitativo, apresentando o cenário da oferta da língua para estas crianças. 
Outros três objetivos específicos qualitativos foram estipulados: identificar as 
práticas pedagógicas nas escolas participantes, seus pontos em comum e 
diferenças; discutir a adequação das práticas em relação ao desenvolvimento das 
crianças; e proporcionar reflexões sobre as práticas e as implicações para a 
formação de professores. O estudo se inicia a partir da revisão bibliográfica do 
contexto das legislações, pesquisas e atuações com o ensino de inglês na EI, em 
âmbito internacional, nacional, regional e local. Em sua dimensão metodológica, 
compreende o contato com as escolas para o levantamento da etapa quantitativa, 
bem como a realização de observações, entrevistas, questionários e análise 
documental para a qualitativa. Por ser uma análise não total do município, utiliza-
se o estudo de caso, apoiado na triangulação para geração dos dados. Fizeram 
parte do levantamento 63 escolas municipais e 26 privadas, das quais 17 tinham a 
iniciativa de ofertar inglês na EI, todas privadas. Para análise qualitativa convidou-
se a escola A (privada, turma de 4 anos) e a B (pública, beneficiada por um projeto 
voluntário da escola de idiomas C, turma de 5 anos) a participarem por meio de 
deus professores. Adotaram-se 9 categorias para análise das práticas em A e B: 
plano de aula; material didático; métodos e práticas; uso das línguas; implicações 
da presença de terceiros; correções; dificuldades; facilidades; e opinião sobre área 
de atuação. Ao final apresentam-se as considerações que esta pesquisa permitiu 
traçar, contribuindo desde as práticas de sala de aula, com o amparo do fazer dos 
professores e a alusão às oportunidades de formação, até as políticas públicas, 
incentivando a implantação e ampliação da oferta de inglês na EI. Por meio do 
levantamento da oferta no município revela-se a disparidade entre escolas privadas 
e públicas, sendo que a escola pública só pode ser analisada por conta de um 
programa de voluntariado que a atende. As categorias estipuladas para a análise 
das práticas transparecem pontos em comum e distinções entre as escolas A e B, 
diferenças que aparecem relacionadas a inexistência de uma legislação específica, 
ausência esta que reflete também na adequação da abordagem pedagógica em 
respeito ao desenvolvimento infantil e na formação de professores. Ainda, 
mencionam-se as fragilidades desta pesquisa e sugerem-se estudos futuros, no 
sentido de somar para o tema proposto e nomear as principais tendências do 
ensino de línguas estrangeiras para crianças. 

 

Palavras-chave: educação infantil; ensino de inglês; práticas pedagógicas. 



 
 

xi 

 

ABSTRACT 

BORTOLOTTI, Fernanda Seidel. English teaching at Early Childhood Education: 
Pedagogical Practices at schools from the municipality of Guarapuava – PR. 2020. 
194 p. Dissertation (Master of Education) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, 
Guarapuava, 2020. 

 

The present research is situated in the educational area, relying on applied 
linguistics and educational linguistics theoretical approaches, and it was meant to 
answer how English teaching takes places at early childhood education (ECE) in 
Guarapuava - PR, being its aim the analysis of the different pedagogical practices 
adopted to teach English in the basic education in this city. The Cultural-Historical 
Theory (VYGOTSKY, 2012), the conception of language as a social phenomenon 
(BAKHTIN, 2011), of bilingual education (GARCÍA; WOODLEY, 2014) and of 
translanguaging (GARCÍA; FLORES, 2012; BUSCH, 2014) were applied to support 
this paper. The first specific objective was quantitative, presenting the scenario of 
the English language education offer to these children. Other than that three 
qualitative specific objectives were proposed: to identify the pedagogical practices 
at the participant schools, its common points and differences; to discuss the 
accordance of the practices and the development of the children; and to provide 
reflections about the practices and their implication to teacher education. The study 
begins with a bibliographic review of legislations, researches and English teaching 
at ECE performances, in international, national, regional and local terms. When it 
comes to methodology, it involves the contact with the schools for the quantitative 
survey, as well as the observations, interviews, questionnaires and documentary 
analysis for the qualitative. As a non-overall analysis of the city, a study case was 
conducted based on triangulation of data. There were 63 municipal schools and 26 
private involved, from which 17 had the initiative to offer English at ECE, all of them 
private schools. For the qualitative analysis school A (private, 4 years old group) 
and B (public, attended by a volunteer project of language school C, 5 years old 
group) were invited to participate represented by its teachers. To analyze the 
practices 9 categories were adopted: syllabus; courseware, methods and practices; 
languages usage; influence of external participants; corrections; difficulties; eases 
and opinion about the field. The considerations obtained through this research were 
presented at the end, contributing from the classroom practices, supporting the 
teaching and the education of the teachers, to the extension of public policies, 
mobilizing the promotion and enlarging the offer of English at ECE. The survey 
about the offer in the city posits the variance between private and public schools, 
that being so the public school could only be analyzed due to a volunteer program 
holding it. The established categories show evidence of accordance and distinctions 
between school A and B, discrepancies that seem related to the lack of specific 
lawmaking, being this absence reflected also in the appropriateness of the 
pedagogic manner regarding children development and the teacher education. In 
addition, the weaknesses of this paper and suggestions to further ones were 
indicated, bearing in mind the development of the field and naming the main biases 
of English teaching at ECE. 

 

Keywords: early childhood education; English teaching; pedagogical 

practices.
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da minha atuação com o ensino de inglês como língua estrangeira 

(LE) para crianças de até 6 anos de idade, inúmeras vezes despertava-me o 

interesse por relacionar de forma científica aspectos que vivenciava no cotidiano 

escolar. No contínuo da minha prática, fui notando certa recorrência de alguns 

temas, nos diversos tipos de instituições em que atuei e até em diferentes países. 

As mudanças na sociedade geram novos desafios para a educação mundial, 

sendo um dos mais atuais o trabalho das escolas influenciado pela globalização. 

As crianças necessitam aprender sobre como acessar e lidar com as informações 

que vem de toda a parte do mundo (VERDUM, 2013). Leffa (2003) trata do papel 

que o inglês pode ocupar está para além de trazer informações e conhecimento do 

centro para a periferia, atuando também no sentido oposto. Por isso, reitero como 

um dos aspectos importantes do conhecimento da língua a finalidade que o autor 

sugere: para que todos possam se comunicar e produzir conhecimento enquanto 

sujeitos atuantes no mundo.  

De fato, Ortiz (2008) defende que o inglês seria parte de um processo de 

mundialização, que se distingue da globalização por respeitar as características 

únicas de cada contexto. Enquanto a globalização caberia para descrever 

fenômenos econômicos e tecnológicos, a mundialização descreveria melhor os 

aspectos culturais, mantendo a singularidades dos mesmos. Assim, a língua 

propiciaria o conhecimento de certos cenários pelo mundo todo, sem implicar 

necessariamente na impregnação deles por fenômenos em alta, oriundos das 

grandes potencias. Com o respaldo de Lima, Borghi e Souza Neto (2019), também 

penso nas línguas estrangeiras (LE) sempre como adicionais, ou seja, sem subtrair 

ou substituir a materna ou oficial e este aprendizado deve ampliar as fronteiras a 

partir do conhecimento de outras possibilidades. Assim, aprender uma nova língua 

não deve ser confundido com a impressão da cultura, valores e crenças de 

determinados países, como Estados Unidos ou Inglaterra, entre outros. 

Neste sentido, no caso do inglês como segunda língua (L2), a sua escolha 

caracteriza-se hoje como a principal para os que decidem expandir suas 

habilidades linguísticas, apesar da ocorrência de outras com relevância 

significativa, como por exemplo o Mandarim. Crowley e Bowern (2010) 

compartilham duas maneiras de entender a opção pelo inglês, primeiramente por 
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este ser uma combinação de outros idiomas importantes e, em segundo lugar, pela 

característica do alfabeto, comum aos ocidentais e às influências políticas, 

econômicas, acadêmicas, e etc. Aproveitando este último aspecto problematizo 

também o outro lado da moeda, sustentado por Bourdieu (2008) através de um 

olhar que incide sobre a “escolha” pelo inglês de maneira mais crítica. Assim como 

o autor, entendo que a língua pode implicar em dominação, adicionando outras 

discussões aos seus argumentos, por parte de linguistas que explicam a opção pelo 

inglês como razoável mediante a estrutura da língua, e colocando em pauta os 

aspectos políticos, econômicos e acadêmicos.  

Independente dos possíveis interesses por detrás da língua, a demanda está 

posta: atualmente buscam-se profissionais para o ensino de inglês para crianças 

cada vez mais jovens, estes que, vez ou outra, encontram dificuldade em cumprir 

tais expectativas. Eles, em alguns casos, são egressos de uma formação que não 

necessariamente compreende o público da Educação Infantil (EI), abordada pelas 

graduações em Pedagogia, e o saber em questão, o conhecimento de Inglês 

proporcionado pelos cursos de Letras. Certas vezes, pode haver descompasso 

entre as teorias e práticas da Pedagogia, bem como em suas habilidades em Inglês, 

ou vice versa. Alguns ainda não conseguem cumprir plenamente seu trabalho com 

crianças tão jovens, com idade inferior a 6 anos.  

Ainda existem aqueles que, assim como eu, se identificam com a profissão 

professor de inglês ao longo dos anos. Percebo que uma grande parcela dos 

professores e colegas de trabalho com quem convivi haviam passado por isso, 

optando por uma formação ou carreira distinta, mas, por fim, trabalhando com a 

educação. É comum que alunos de determinadas escolas recebam convites para 

fazer parte do grupo de professores destas após anos de estudo. O domínio do 

material didático, o conhecimento da metodologia e a característica deste recurso 

humano como financeiramente viável parecem ser alguns motivos para as 

contratações que seguem este padrão. 

Além dos desafios enfrentados pelo próprio professor, pelos motivos 

anteriormente elencados relativos à carência na formação (em nível de inglês, 

conhecimento do público infantil e/ou referenciais pedagógicos para que 

desenvolva sua prática), este ainda pode se encontrar pouco amparado pelos seus 

superiores. É comum que os coordenadores enfrentem as mesmas dificuldades 

que eles, domínio exclusivo ou com maior propriedade de apenas um dos três 
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saberes acima descritos (LIMA; SANTOS, 2017). Esta também é uma vivência que 

coleciono, de coordenadores que nem ao menos tinham uma língua em comum 

comigo – seja o português, como língua materna (L1), ou o inglês, como L2 - 

àqueles que simplesmente preferiam o universo do ensino de línguas para adultos 

ao infantil. 

Além destas, somaria outra inquietação à lista de razões que me instigam à 

pesquisa: sobre como o inglês havia se tornado tão presente e, aparentemente, tão 

importante pelo mundo todo – impactando, por consequência, inclusive na esfera 

educacional. Por ser, assim como Marcelino (2009), uma defensora desta língua 

como tendência e não modismo, o crescente número de outdoors com o marketing 

das escolas destacando a importância de um ensino bilíngue, que em verdade não 

era o praticado portão da escola adentro, também me incomodava. Sem contar a 

própria lacuna na regulamentação das escolas bilíngues - por exemplo, com 

relação ao tempo de exposição à L2 - criando margem para os desencontros na 

definição de uma escola como bilíngue enquanto as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Bilíngue, as quais começaram a ser elaboradas em 

2020, não são concluídas (MÖLLER; ZURAWSKI, 2017). 

À criança, às vezes tão pequena que mal havia aprendido a dizer “mamãe” 

ou “papai” claramente, começaram a ser apresentadas apostilas – muitas ao ano – 

para que pudessem se preparar para o futuro no mercado de trabalho, que ela a 

essa altura nem faz ideia do que significa, e muito menos tem condições de opinar 

sobre o que pensa/quer. Claro, fora a questão da disparidade na oferta e interesse 

de preparar de forma diferente as crianças das instituições públicas versus as 

crianças que estudam em instituições privadas, diferença essa que, para autores 

como Assis-Peterson e Cox (2007), as vezes não parece surgir ao acaso e ter 

inclusive sua função na manutenção do poder dos que têm acesso a oportunidades 

como a de aprender o inglês. Autoras como Megale e Liberali (2016) me fazem 

acreditar no papel da pesquisa para problematizar o acesso pleno dos sujeitos a 

vida econômica, social e política, o qual não se entende mais como possível 

atualmente sem uma formação multilíngue universal, distinta da educação bilíngue 

de elite que estamos acostumados a observar. 

No entanto, compreendo que é preciso cautela ao julgar o ensino público, 

peculiarmente por conta da influência que o discurso recorrente sobre a sua 

(in)eficiência pode causar em seus atores. Como Vianini e Miccolli (2012), percebo 
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as crenças dos professores intrinsecamente ligadas ao seu fazer. Muitos acabam 

absorvendo e conformando-se, por exemplo, com a dita impossibilidade de sair das 

aulas baseadas na gramática dos livros, partindo para uma aquisição significativa 

com a abordagem comunicativa. Desse modo, este estudo se dedica a mostrar as 

potencialidades do ensino público, gratuito e de qualidade; contrariando as 

impressões e prejulgamentos negativos.  

Parte-se de uma compreensão de desenvolvimento dos indivíduos atrelado 

ao ambiente social, construído historicamente conforme a Teoria Histórico-Cultural 

de Vygotsky (2012), de língua como fenômeno social em uma concepção do ensino 

de línguas pelo viés da interculturalidade (BAKHTIN, 2011), do desenvolvimento de 

processos de educação bilíngue (GARCÍA; WOODLEY, 2014) e dos recentes 

estudos voltados à translinguagem (GARCÍA; FLORES, 2012; BUSCH, 2014).   

Na perspectiva de Vygotsky (2012) não bastaria a maturação biológica, mas 

também a interação com o meio, as quais levariam juntas à aprendizagem, que por 

sua vez levaria ao desenvolvimento. Assim, um indivíduo não se encontraria 

sozinho ou isolado ao aprender, mas mediado por outros capazes de levá-lo ao 

desenvolvimento. Conforme Bahktin (2011), as significações se encontram em 

negociação social permanente, assim há sempre novos dizeres que podem ser 

acionados, reestabelecendo os sentidos para os temas em pauta nas pesquisas. 

Para García e Woodley (2014) na educação bilíngue o objeto de estudo não 

seria a língua em si, ainda que esta pudesse ser caracterizada como uma 

ferramenta para o aprendizado. O conteúdo e a língua seriam indissociáveis e a 

relação com as práticas culturais das línguas em questão também seria um objetivo 

de estudo, estimulando os alunos a viver a interculturalidade. Concomitantemente, 

a prática translíngue auxiliaria na desconstrução do entendimento da existência de 

uma linguagem unitária por nação (BUSCH, 2014). O ambiente mobilizaria 

repertórios linguísticos distintos, estimulando a criatividade e quebrando com o ciclo 

linear em que uma nova língua implicaria na extinção da anterior, apresentando as 

línguas em seu aspecto dinâmico e complexo de atravessamento para possibilitar 

inúmeras formas de expressão (GARCÍA; FLORES, 2012).  

Elaboro então a presente pesquisa com o propósito de abordar a realidade 

de Guarapuava, partindo do pressuposto que cada realidade será sempre única e 

que pesquisas semelhantes no estado, país ou muito menos de outras nações vão 

descrever o aqui e o agora deste município do centro-oeste paranaense. Com 
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frequência, os pesquisadores brasileiros se vêem sem alternativas além da adoção 

de referências internacionais, as quais acredito terem seu papel e importância, 

porém não refletem dados e muito menos aplicações para nosso nível local. 

Tomamos realidades emprestadas para um país tão diverso e repleto de 

peculiaridades quanto o Brasil.  

No caso do município em questão, as discussões acerca do ensino de inglês 

na Educação Infantil (EI) tendem a ser incipientes ou mesmo ausentes. As 

propostas pedagógicas em andamento são pouco debatidas na literatura, e as 

iniciativas parecem ser esparsas. Assim, surgiu o problema desta pesquisa: “De 

que modo se dá o ensino de inglês na Educação Infantil no município de 

Guarapuava?”, que se situa na área da educação, contando com aportes teóricos 

da linguística aplicada e da educação linguística, com o objetivo geral de analisar 

as diferentes práticas pedagógicas de ensino de inglês na EI em instituições de 

educação básica no município de Guarapuava - PR. Como objetivos específicos 

traço: 1) fazer o levantamento de escolas que ofertam inglês na EI; 2) identificar as 

práticas pedagógicas comuns às escolas, bem como as principais diferenças entre 

as mesmas; 3) discutir a adequação das práticas pedagógicas adotadas em relação 

à fase de desenvolvimento das crianças; 4) proporcionar reflexões sobre as práticas 

pedagógicas voltadas ao ensino de inglês na EI e implicações destas para a 

formação de professores. 

No primeiro capítulo inicio a revisão bibliográfica com a discussão das 

legislações para a EI e para o ensino de línguas no Brasil. Articulo a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394 (BRASIL, 1996), a qual versa 

sobre o ensino obrigatório de, no mínimo, uma língua estrangeira a partir dos anos 

finais do EF, e a Medida Provisória n° 746 (BRASIL, 2016), que anos mais tarde 

efetiva o inglês como a língua contemplada a partir do sexto ano. Discuto os 

objetivos e finalidades da EI com base nos documentos que a regem: o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI (BRASIL, 1998), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - DCNEI (BRASIL, 2009) e a Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017). 

Em seguida abordo a formação de professores, inicial e continuada, suas 

lacunas e desafios para o profissional interessado em ensinar línguas para crianças 

de até 5 anos. Discuto as potencialidade e fragilidades das graduações em 

Pedagogia e Letras-Inglês. Para encerrar o primeiro capítulo faço um levantamento 
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sobre as práticas pedagógicas e o percurso histórico dos métodos de ensino de 

ensino de línguas, suas pertinências para o trabalho com crianças e o caráter não 

diretivo que se sugere que assumam nas salas de aula. Valorizo o professor 

enquanto sujeito reflexivo e autônomo para delimitar o que é válido para seus 

alunos. 

No segundo capítulo dou sequência à revisão bibliográfica, caminhando para 

discussões de contextos mais distantes para, pouco a pouco, aproximar-me da 

realidade da América do Sul, do Brasil, do Paraná (PR) e, por fim, do município de 

Guarapuava. Discuto as diversas características que o inglês pode assumir no 

sistema educacional, conforme seu papel para a sociedade em questão, que 

influencia a frequência do uso e os contextos em que pode ser empregada. 

No terceiro capítulo apresento a metodologia do estudo de caso proposto 

(GIL, 2008), bem como os elementos da etnografia (LUCENA, 2012) e da 

triangulação de dados que contribuem para a pesquisa (TUCKMAN E HARPER, 

2012). Primeiramente, por conta da inexistência de estudos locais sobre o ensino 

de inglês na EI, realizo um levantamento quantitativo a respeito da oferta nas 

escolas privadas e municipais. De posse dos dados, realizo o convite às escolas 

para participação da etapa qualitativa, priorizando uma de cada setor. Diante da 

inexistência de uma escola pública com as características desejadas (ou seja, 

oferta por iniciativa própria) considero as escolas atendidas pelo projeto voluntário 

de uma escola de idiomas, chegando aos nomes e aceites das escolas A (privada) 

e B (pública), que indiretamente envolve a escola C (de idiomas). Dessa forma, 

inicio a geração de dados qualitativos com a observação de uma aula por escola, 

previamente agendada e consentida pelas responsáveis. Na ocasião forneço o 

questionário de trajetória profissional, solicito que as respondentes o façam até a 

data da entrevista, combino o dia para esta e esclareço eventuais dúvidas. No 

encontro marcado para entrevista, além de seguir o roteiro estabelecido, retomo 

alguns pontos do questionário de trajetória profissional que ficaram dúbios. Por fim, 

em visita às escolas analiso o PPP e os materiais didáticos. 

No quarto capítulo, apresento as informações geradas e sua análise, 

organizadas em compromisso como objetivos específicos desta dissertação. Para 

tal, retomo e amplio as discussões da literatura presente nos capítulos iniciais, 

atrelando as práticas das escolas A e B – e superficialmente, das demais 
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instituições do município envolvidas no levantamento quantitativo - à realidade em 

outros contextos. 

Por fim trago minhas considerações a respeito da realidade pesquisada. 

Caracterizo as práticas pedagógicas em destaque, de forma que possam ser 

norteadoras (não delimitadoras, já que cabe a cada contexto pensar a forma que 

mais se adequa a ele) de modelos a serem criados por escolas que ainda não 

oferecem inglês na EI, facilitando assim a democratização do acesso e a discussão 

de tendências em educação. 
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1. O ENSINO DE INGLÊS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

O presente capítulo marca o início das discussões propostas neste trabalho 

sob os pontos de vista políticos e legais do tema, bem como pedagógicos. 

Conforme nos lembra Krause-Lemke (2012), quando um pesquisador se 

compromete em estudar as práticas pedagógicas deve inquestionavelmente atrelar 

às suas investigações também os aspectos políticos, já que estes estão sempre 

sustentando, legitimando, e/ou desautorizando aquelas. Para tanto, nos parágrafos 

seguintes, detenho-me à análise das legislações nacionais e estaduais que tratam 

da temática da educação infantil. 

 

1.1. A LEGISLAÇÃO NACIONAL 

 

O direito à EI foi instituído a partir da Constituição da República Federativa 

(BRASIL, 1988), do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (BRASIL, 1990) 

e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (BRASIL, 1996), 

que oficialmente a definiu como primeira etapa da educação básica no Brasil. 

Assim, a educação nesta etapa assume caráter pedagógico no atendimento de 

crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, na tentativa de superar a identidade 

assistencialista vinculada a ela até então (BRASIL, 1998). 

Desse modo, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - 

DCNEI (BRASIL, 2009) vêm corroborar para a revelação de uma EI atrelada a dois 

fenômenos indissociáveis: o cuidar e o educar. O binômio descreve cada ação do 

professor para com a criança, de modo que por trás de, por exemplo, uma postura 

que inicialmente poderia ter como foco o cuidar da criança, sempre haverá o 

aspecto educar imbricado – e o contrário igualmente. Em contrapartida, Azevedo 

(2007) compartilha constatações de suas pesquisas e problematiza a dicotomia que 

surge sobre “cuidado versus educação”. A autora aponta que essa separação entre 

os dois aspectos tem relação direta com o status social que desempenhar cada 

função garante ao professor, motivando os profissionais da EI a adotarem posturas 

cada vez mais espelhadas nas do Ensino Fundamental (EF), buscando prestígio 

ao ensinar conteúdos e não estritamente cuidar. 
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Rocha, Lessa e Buss-Simão (2016) ressaltam as diferenças que, apesar do 

redirecionamento da EI, claramente persistirão sempre que a compararmos com o 

EF. A Pedagogia da EI tem como objetivo os processos gerais de constituição da 

criança: a expressão, o afeto, a sexualidade, a socialização, o brincar, o movimento, 

a fantasia, o imaginário, a linguagem, entre outros – aspectos que não os ligados 

diretamente à “criança escolar”, mas à formação humana.  

As DCNEI (BRASIL, 2009) validam tal abordagem, apontando três princípios 

como orientadores das propostas pedagógicas da EI. Seriam eles os éticos (da 

autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao 

meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades), políticos (dos 

direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à democracia) e 

estéticos (da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de 

expressão). Quanto aos objetivos desta proposta pedagógica, aparecem a garantia 

do acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos 

e aprendizagens de diferentes linguagens, bem como o direito à proteção, à saúde, 

à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à 

interação com outras crianças. 

Além das DCNEI, dois outros documentos versam sobre a EI no Brasil: a 

Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017) e o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI (BRASIL, 1998). A BNCC 

(BRASIL, 2017), por sua vez, apresenta para esta primeira etapa da educação 

básica os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-

se. O cumprimento destes seis direitos da criança implicaria em condições de 

aprender e se desenvolver não só enquanto criança da EI, mas em toda a trajetória 

que se sucede.  

Considerando os seis direitos da criança, elaboram-se para a BNCC 

(BRASIL, 2017) cinco campos de experiência que facilitam o delineamento de 

estratégias para alcançar os seis primeiros. Tais campos têm relação com o que as 

DCNEI apresentam e descrevem os saberes e conhecimentos fundamentais a 

serem proporcionados para as crianças. Os cinco seriam: o eu, o outro e o nós; 

corpo, gestos e movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento 

e imaginação; e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
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Por questão de espaço, permito-me o direcionamento para dois dos campos 

de experiência, os quais cabem na discussão que se traça aqui. Quanto a “escuta, 

fala, pensamento e imaginação”, a síntese das aprendizagens da EI compreende:  

Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de 
interação, por diferentes meios. Argumentar e relatar fatos oralmente, em 
sequência temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao 
contexto em que é produzida. Ouvir, compreender, contar, recontar e criar 
narrativas. Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, 
demonstrando compreensão da função social da escrita e reconhecendo 
a leitura como fonte de prazer e informação (BRASIL, 2017, p. 53). 

 

Em conjunto com “o eu, o outro e o nós”, a adoção do ensino de línguas além 

da materna poderia contemplar os dois campos de experiência, propiciando uma 

educação linguística voltada para a ampliação de letramentos e interculturalidade, 

reconhecendo e respeitando as diferenças, já que: 

[...] na Educação Infantil, é preciso criar oportunidades para que as 
crianças entrem em contato com outros grupos sociais e culturais, outros 
modos de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais 
e do grupo, costumes, celebrações e narrativas. Nessas experiências, 
elas podem ampliar o modo de percebera si mesmas e ao outro, valorizar 
sua identidade, respeitar os outros e reconhecer as diferenças que nos 
constituem como seres humanos (BRASIL, 2017, p. 38). 

 

Sabe-se que a aquisição de uma língua perpassa inúmeros saberes além 

dos linguísticos, os quais parecem estar em evidência na BNCC. Apropriar-se do 

inglês poderia significar para estas crianças, pouco a pouco, o desenvolvimento de 

uma percepção que vai além da do seu contexto de vida atual, favorecendo uma 

visão plural de mundo (LIMA; BORGHI; SOUZA NETO, 2019). 

Na BNCC constam também recomendações por idade, para cada campo de 

experiência, as quais devem ser de conhecimento do professor. Trabalhar como 

adultos exige obviamente uma abordagem diferente do que com crianças, porém o 

grupo geral “crianças” apresenta desdobramentos por idade e ainda cada 

comunidade e/ou criança possui suas características. Todavia, a BNCC por si 

própria sofre críticas (ABRAMOWICZ; CRUZ; MORUZZI, 2016), por não abrir 

espaço para a diversidade, preconizando a uniformização; por buscar um padrão 

nacional homogêneo, não respeitando as diferenças locais; e por limitar educação 

à aprendizagem de conteúdos – críticas as quais serão evitadas neste trabalho por 

meio de abordagem distinta. 
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Além do respeito à educação longe das propostas neoliberais1, reforça-se a 

pertinente atenção às crianças, alvos deste estudo. Conforme o RCNEI (BRASIL, 

1998), é entendida a criança como protagonista na construção do próprio saber, 

sendo o brincar atividade fundamental para o desenvolvimento da identidade e da 

autonomia dela. Na BNCC (BRASIL, 2017) a concepção de criança é como ser 

observador, questionador, levantador de hipóteses, que faz conclusões e 

julgamentos, analisa valores, constrói e se apropria de conhecimentos 

sistematizados, agindo e interagindo com as dimensões físicas e sociais do mundo. 

Por sua vez, as DCNEI (BRASIL, 2009) tratam da criança como: 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, 
questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo 
cultura (BRASIL, 2009, p.12). 

 

As DCNEI (BRASIL, 2009) também explica as linguagens passíveis de 

serem utilizadas para atingir esse sujeito da EI, as quais devem ser diversas, 

promovendo o domínio de vários gêneros e formas de expressão que vão desde a 

gestual e verbal até a plástica, dramática e musical. Portanto, o destaque que o 

educar passa a ganhar no cenário da EI não tira da criança o direito de ser quem 

ela é, sujeito infantil. O RCNEI (BRASIL, 1998), contudo, parece não argumentar a 

favor da infância de fato, apresentando logo na justificativa uma proposta de ensino 

com intencionalidade em consonância com os vários níveis do EF, a 

pedagogizando a EI. A brecha que o documento abre é para o início do trabalho 

com escolares, porém Pasqualini e Martins (2008) lembram que a instituição de EI 

deveria ser um lócus educativo, o que é diferente de um espaço escolar. Justifica-

se assim a necessidade de fazer referência aos que a frequentam como crianças, 

                                                             
1 Com a proposta neoliberal “A educação deixa de ser encarada como um direito, tornando-

se uma mercadoria escrava dos princípios do mercado, atrelada a um reducionismo economicista 
de sua função. Dentro da lógica neoliberal do Estado mínimo, a política educacional é norteada por 
dois eixos centrais: a centralização e a descentralização. A descentralização é caracterizada pela 
inserção da escola no mercado competitivo, passando a ser vista enquanto empresa educacional, 
eximindo o Estado da função de mantenedor financeiro do atendimento. [...] Neste ponto surge o 
caráter centralizador das políticas neoliberais para a educação, pois cabe ao governo e somente a 
ele definir sistemas nacionais de avaliação, promover reformas educacionais, parâmetros de um 
Currículo Nacional e estabelecer estratégias de formação de professores centralizadas 
nacionalmente. O Estado assume minimamente os financiamentos e ao seu máximo a definição dos 
conhecimentos que devem circular entre os indivíduos. Neste momento, é claro, não há espaço para 
incertezas, para crise ou críticas ao uso da racionalidade técnica que se torna o instrumento perfeito 
para a realização da reforma neoliberal na educação” (ARCE, 2001, p.256).  
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e não como alunos a quem um conteúdo de uma disciplina deve ser ministrado 

(ROCHA; LESSA; BUSS-SIMÃO, 2016). 

Ao mesmo tempo em que, evidentemente, não se quer afirmar ou defender 

que a educação ofertada a partir do EF deva ser disciplinar, Freire (2014) discorre 

sobre os perigos da educação bancária, na qual o professor transfere saberes para 

os alunos como se em uma relação vertical, do que mais sabe para o que pouco 

ou nada conhece. A alternativa à que se costuma fazer referência nos dias atuais 

é antagônica à tal visão tradicional, a educação dialógica ganha espaço, 

possibilitando a troca de saberes e o compartilhar de vivências. Sob essa 

perspectiva a imposição do conteúdo perde espaço, cedendo lugar à construção 

conjunta do conhecimento. 

Desse modo, também buscamos mais adiante apresentar a ideia do ensino 

de inglês para este público, e por isso a necessidade não apenas de inclusão deste 

conhecimento no cotidiano das crianças, mas de se refletir para adotar práticas 

pedagógicas que tornem esta inserção adequada. Dito de outra maneira, do mesmo 

modo como outras aprendizagens são trabalhadas na EI, com igual respeito e 

seriedade, espera-se que o inglês também possa ser. É justamente prezando por 

este respeito com as crianças da EI que “inglês” aparece neste texto grafado em 

minúsculo, já que a ideia não é a apresentação da língua enquanto uma disciplina 

nos moldes da educação que se sucederá nos anos seguintes da escolarização. 

Apesar de todo o cuidado que a temática merece, atualmente a legislação 

brasileira não reconhece a importância do ensino desta língua para a faixa etária, 

deixando o assunto passar por despercebido. Diferente de outros países, como os 

europeus (maiores informações e detalhes sobre o cenário internacional 

encontram-se descritos no capítulo 2), no Brasil ainda não existem documentos 

oficiais de abrangência nacional que forneçam orientações específicas quanto à 

oferta de LE para essas crianças (SARMENTO, 2019). 

Lima, Borghi e Souza Neto (2019) compartilham suas preocupações acerca 

da qualidade do ensino de inglês para crianças, que é diretamente afetada pelo 

caráter facultativo que as leis impõem a este, e que consequentemente não 

repercute em mobilizações significativas para suprir as necessidades do campo - 

por exemplo, a reestruturação das grades curriculares para oferta de formação 

inicial (FI) com devido amparo. Diante da inexistência de maiores esclarecimentos 

sobre como se deve proceder com o ensino desta língua para crianças de até 6 
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anos, frequentemente há um desencontro entre objetivos escolares dos 

professores, pais e crianças. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394 (BRASIL, 1996), 

tornou o ensino de no mínimo uma língua estrangeira moderna obrigatório desde 

então, contudo apenas no segundo ciclo do EF. O inglês, que já era a língua 

frequentemente escolhida para ser ensinada, passa efetivamente a ser a língua 

adotada nos currículos a partir do sexto ano segundo determinado na Medida 

Provisória n° 746 (BRASIL, 2016). A responsabilidade da EI recai sobre o 

município, que de acordo com lei atual é quem deve tomar iniciativas sobre esta 

etapa, bem como financiar, organizar propostas pedagógicas, concursos públicos 

e todos os processos que seriam necessários para uma possível inclusão do inglês 

no currículo destas crianças.  

Deste modo, nota-se uma minoria de escolas públicas que ofertam inglês na 

EI, principalmente quando comparadas às escolas particulares, onde tal prática 

vem se tornando cada vez mais comum, visto que o mercado as pressiona nesse 

sentido (CRISTOVÃO; GAMERO, 2009; QUEIROZ; CARVALHO, 2010).A 

discrepância do público versus o privado reforça a desigualdade social, uma vez 

que não assegura a todos uma formação que é considerada atualmente como 

cidadã (ROCHA, 2012), ou com outras palavras, a educação (em inglês) é direito 

que conduz aos demais direitos, conhecimento que permite acessar outras fontes, 

diferentes modos de ser e pensar. 

Este cenário vem sendo denunciado há anos, contudo as mudanças – quase 

insignificantes - não atingem as expectativas no sentido de uma democratização do 

ensino da língua. Gimenez (2013) adverte que seria papel do Estado atuar nessa 

regulação de mercado, porém as medidas do governo se enquadram mais como 

reativas (ou facultativas) do que proativas. É como se, desde muito cedo, o sistema 

educacional estivesse conspirando para o fracasso declarado aberta e 

drasticamente por Assis-Peterson e Cox (2007), que se resume à escola pública 

colaborando há anos a fio para a reprodução da atual ordem econômica e social ao 

ser incapaz de fazer os oriundos das classes menos favorecidas sentirem-se 

confortáveis para utilizar o inglês. 

A propósito, o aprendiz além de confortável para utilizar o conhecimento já 

aprendido, precisa primeiramente sentir-se motivado para aprendê-lo. Essa 

abertura para a aprendizagem do inglês e/ou qualquer conteúdo precisa ser 
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despertada nele e o conhecimento precisa antes de tudo fazer sentido para então 

o sujeito motivar-se a adquiri-lo. Assim, irrompe novamente a discrepância entre as 

escolas privadas e públicas, já que enquanto nas primeiras o interesse pela língua 

é presente, nas outras parece não fazer sentido na realidade em que vivem 

(LONGARAY, 2009). 

Longaray (2009) nos lembra de outro fator que pode prejudicar as aulas: 

quando se deixa de lado o contexto social daqueles alunos, como no exemplo que 

a autora cita sobre uma atividade em que questionava “What´s your address? 

What’s your phone number? (Qual é o seu endereço? Qual é o seu número de 

telefone?)” para crianças que viviam na periferia e não possuíam uma ou, muito 

menos, a outra informação de contato. A autora cita que certas aulas de inglês 

parecem abrir espaço apenas para mostrar ao aluno que ele desconhece do 

assunto, colocando-o ainda mais distante do conhecimento e colaborando para o 

fracasso escolar. 

Talvez uma saída seja a apresentação do inglês nos currículos da EI como 

uma oportunidade de conhecer outras culturas, países e povos, tornando os 

momentos de aprendizagem não só uma ocasião para se aprender sobre a língua 

em si, mas tudo que a rodeia e constrói. A interculturalidade e interdisciplinaridade 

têm sido apontadas como aliadas de uma educação emancipadora, possível a partir 

do ensino de um segundo idioma (ARAÚJO; FERREIRA, 2019) e fazem parte da 

abordagem que consta na versão atual da BNCC (BRASIL, 2017) para o EM e o 

segundo ciclo do EF, a qual poderia embasar futuros documentos destinados à EI 

também. Marcelino (2009) contribui para o entendimento do processo de ensino de 

L2, de forma diferente de como ocorre com a L1. Assim sendo, não bastaria 

simplesmente expor as crianças a professores com boa fluência em inglês 

utilizando a língua durante a maior parte do período em que estão com suas turmas, 

exige-se aqui uma estruturação pedagógica e metodológica mínima.  

Recentemente, no ano de 2020, foi iniciado um processo de consulta pública 

através de edital disponível no site do Ministério da Educação, aberto para 

contribuições entre sua data de publicação (02 de junho) e o prazo final após 

prorrogação (09 de junho). Foram aceitas sugestões de acréscimos, de supressões 

e de alterações em relação às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Bilíngue, publicadas no mesmo endereço. No relatório encontram-se o histórico; a 

análise dos fundamentos legais, do conceito de bilinguismo, e das escolas bilíngues 
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na América Latina e no Brasil, da BNCC e da educação bilíngue; o voto favorável 

do relator; e a decisão da câmara ainda em aberto (BRASIL, 2020c). 

Por estar em um processo extremamente inicial de desenvolvimento e ainda 

não serem conclusivas, não se pode discutir plenamente sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Bilíngue. De fato, as diretrizes são 

necessárias e esperadas para dar sentido à oferta do ensino de LE para além de 

um formato intensivo, com maior carga horária semanal. Espera-se ser delineada 

também uma abordagem sistemática e periódica de supervisão das escolas 

bilíngues, e indicadores comuns à avaliação de desempenho de todas (MÖLLER; 

ZURAWSKI, 2017). 

A falta de políticas nacionais, de direcionamentos específicos tanto nas 

escolas de EI públicas quanto nas privadas, resulta em geral em um professor que 

acaba desorientado, já que as escolas igualmente não proveem de abordagem 

destinada ao ensino de línguas na EI e transferem sua responsabilidade para o 

próprio profissional (LIMA, 2004). Deve-se lembrar, contudo, que esta lacuna diz 

respeito ao caso específico desta língua para este público, já que é de 

conhecimento que na educação básica em geral há e sempre houve uma série de 

documentos e orientações preocupados em orientar os profissionais da área. 

Os cenários internacionais são descritos no capítulo 2 como forma de 

reflexão acerca da diversidade de perspectivas pelo mundo, influenciadas pelas 

ideologias políticas e pelos valores culturais de cada país, e sobre como tais 

características implicam nas políticas de educação infantil. Os caminhos traçados 

pela educação em cada nação permitem que seja compreendido que não há 

apenas o certo e o errado, mas uma infinidade de possibilidades. É de extrema 

relevância que o Brasil se posicione abertamente sobre os rumos que acredita que 

o ensino de inglês deva tomar na EI, uma vez que, conforme Saviani (2016) nos 

lembra, agir como se a educação fosse imparcial à política é colocar-se a serviço 

das classes dominantes – e o próprio ato de não comunicar uma posição é uma 

forma de responder às demandas da educação. É preciso pensar e falar sobre o 

ensino de inglês na EI, encontrar possibilidades entre os opostos: os currículos 

engessados com atividades apostiladas e o desamparo total dos professores que 

atuam com o ensino de Inglês na EI. Esse avanço deve passar pelo 

desenvolvimento de leis e documentos específicos para o ensinar inglês na EI, 

acompanhado de uma formação de professores condizente. 
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1.2. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA ATUAR COM O ENSINO DE 
INGLÊS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Azevedo (2007) traça a linha histórica de desenvolvimento da educação na 

infância, que iniciou em asilos onde adultos com afinidade pelas crianças eram 

responsáveis pelo atendimento que se resumia ao cuidar. Já atualmente, as 

instituições educativas exigem profissionais com formação condizente para o 

trabalho (em termos gerais é um requisito, porém a discussão será retomada alguns 

parágrafos a seguir) que vai além do puro zelar pelos pequenos. Entre os dois 

momentos, surgiram ainda as creches, que eram associadas estritamente ao 

cuidado para as famílias menos abonadas, e as instituições pré-escolares, com 

propostas pedagógicas para a elite. 

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), vem se debruçando à criação de legislações que orientem acerca 

da formação de professores desde a aprovação da LDBEN (BRASIL, 1996) - a qual 

especificamente com os artigos entre 61 e 67, além do Artigo 87, tratava deste 

percurso formativo. Nos anos finais do último século, publicaram-se os Referenciais 

para a Formação de Professores (BRASIL, 1999), contudo, já naquela época, 

entendeu-se que o documento não passou de um “retrocesso” (ARCE, 2001) uma 

vez que parecia discriminar ainda mais o profissional da EI ao prover um conjunto 

de “receitas”, uma espécie de manual para a realização de seu trabalho. 

Semelhantemente, percebe-se que o RCNEI (BRASIL, 1998), tenta ser tecido com 

recortes de teorias e autores que na verdade não combinam. Os chavões presentes 

nele, assim como as ditas receitas já mencionadas, acabam sendo adotados pelos 

professores visto que as concepções teóricas que tentam ser explicitadas em 

ambos os documentos não contribuem para o entendimento das práticas, já que 

não são apresentadas de modo inteligível. 

A ideia de um documento que inspire e ancore a prática do professor parece 

válida, porém até certo ponto e sem deixar para trás a importância da formação do 

professor, eixo em que o profissional vai se basear para olhar criticamente ao que 

está posto no papel e decidir se/o que é pertinente para a realidade com a qual ele 

trabalha (HADDAD, 1998). Desde os anos de publicação dos RCNEI (BRASIL, 

1998) e dos Referenciais para a Formação de Professores (BRASIL, 1999) já se 

anunciavam críticas à formação como um todo, por exemplo: por considerar que 
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quanto menores fossem as crianças, igualmente inferior seria a necessidade de 

formação de quem trabalhasse com elas. Portanto, a luta pela valorização e 

profissionalização digna da classe de professores da EI não é recente e continua-

se em busca do respeito à complexidade, responsabilidade e relevância do 

educador nos primeiros anos de vida (CUNHA, 2013). 

Dentre as últimas resoluções do CNE há uma discrepância sobre os valores 

deste profissional, refletida nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

de Professores (DCNFP), estando de um lado a Resolução CNE/CP nº 2, de 1 de 

julho de 2015 e de outro a Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019. 

Apesar da contemporaneidade da última, a comunidade educacional, por meio de 

suas entidades representativas, recebeu muitíssimo melhor a primeira, que 

infelizmente foi aditada formalmente por duas vezes consecutivas. A Resolução 

CNE/CP nº 2/2015 foi concebida com significativo esforço coletivo dos educadores, 

e contemplava na íntegra o que estes pensavam e defendiam. De acordo com 

Bazzo e Scheibe (2019), o texto convidava a reflexões teóricas, filosóficas, políticas 

e éticas sobre o que seria a docência e seus inúmeros desdobramentos, 

acrescentando o papel do Estado na formação dos professores. 

Contudo, com a Resolução CNE/CP nº 2/2019, expôs-se nitidamente que o 

grande motivador para que implantação da anterior tenha sido adiada 

sistematicamente foi o Governo, embasado em seus próprios princípios e 

fundamentos. Com a aprovação da BNCC (BRASIL, 2017) revelou-se um modelo 

de currículo tecnicista, pertinente aos interesses do setor privado e à formação de 

trabalhadores, não de indivíduos autônomos e críticos. Com o pretexto de alinhar 

a formação de professores ao currículo nacional recém publicado, alterou-se 

substancialmente o conteúdo da Resolução CNE/CP nº 2/2015 – que tanto 

agradava os educadores. A publicação da Resolução CNE/CP nº 2/2019 entregou 

à lógica neoliberal e à privatização a responsabilidade pela solução dos problemas 

de equidade social, pensando na formação de educadores para atender ordens ao 

invés de resistir aos seus direitos. Especialmente a valorização dos profissionais 

da educação, que já vinham de uma longa jornada em busca de reconhecimento, 

ficou prejudicada pelas novas DCNFP que atingiram, por exemplo, diretamente a 

formação continuada (FC) (BAZZO; SCHEIBE, 2019). 

A omissão de detalhes em relação à FC foi certamente uma das grandes 

perdas que as DCNFP sofreram. Se antes havia espaço para ela desde o Capítulo 
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I - Das Disposições Gerais, como um dos princípios de formação compreendido 

“[...] como componente essencial da profissionalização inspirado nos diferentes 

saberes e na experiência docente, integrando-a ao cotidiano da instituição 

educativa, bem como ao projeto pedagógico da instituição de educação básica” 

(BRASIL, 2015, p.5) e inclusive para discorrer-se exclusivamente sobre o Capítulo 

VI - Da Formação Continuada dos Profissionais do Magistério, na última versão 

(BRASIL, 2019) já não se encontrava assim. 

Outro conteúdo relevante que também foi extinto em 2019 foi o do Capítulo 

VII - Dos Profissionais do Magistério e sua Valorização. Nele constava, por 

exemplo, como meio de valorização dos profissionais nos planos de carreira e 

remuneração, a “oferta de programas permanentes e regulares de formação e 

aperfeiçoamento profissional do magistério e a instituição de licenças remuneradas 

e formação em serviço, inclusive em nível de pós-graduação, [...]”(BRASIL, 2015, 

p.16). Destaca-se que ao utilizar a denominação “em serviço” não está sendo 

tolerada uma FI que fosse restrita ao saber-fazer, já que o professor é digno de 

receber uma formação sólida que o habilite para refletir e assumir o compromisso 

social que o cabe, mas fala-se de uma possibilidade de aprimoramento de saberes 

já consolidados. Esta luta na busca por um antídoto para a formação aligeirada que 

algumas instituições estariam promovendo, seria uma resistência em prol da 

capacitação plena do profissional. Uma tentativa de poupá-lo de uma formação que 

precisasse se apoiar no contínuo do trabalho para tentar se estabelecer, ou, como 

Lima, Borghi e Souza Neto (2019) explicam, direcionando a aprendizagem da 

docência equivocadamente para práticas de tentativa-erro quando já inseridos 

formalmente como professores em sala de aula.  

Diferente do cuidar dos pais, familiares e demais cuidadores informais, há 

intencionalidade no trabalho do professor. A interação do professor com a criança 

deve ter como finalidade a educação e ser planejada para tal, por isso a formação 

deste profissional ganha novamente destaque, para que ele possa exercer sua 

tarefa de forma adequada (AZEVEDO, 2010). Esse argumento refuta a imagem da 

mulher como aquela nascida apta ao cuidado que se preza na EI, como se fosse 

habilidade exclusiva do gênero feminino, relacionada geneticamente aos 

cromossomos XX. Afinal, ser professor não é um dom natural, é um contínuo 

processo de formação para exercer o trabalho didático (LOPES, 2020). 
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Flach (2013) afirma que a desvalorização salarial, o sentimento de 

inferioridade perante os demais profissionais da educação e de outras áreas, a 

vinculação do trabalho que exercem como doméstico e a deficiência na formação 

são todos reflexos desse pensamento desajustado que desmerece os educadores. 

Nascimento e Lira (2019) argumentam que, no caso das Licenciaturas, ainda 

parece haver um maior entendimento da necessidade de se “estudar para ser 

professor”, provavelmente por conta dos saberes específicos (como seria o caso 

do domínio da língua inglesa). Em contrapartida, a Pedagogia praticada na EI não 

seria vista pela comunidade em geral ou política com a mesma seriedade, já que a 

própria LDBEN (BRASIL, 1996) permite a atuação de professores com a formação 

mínima em magistério, nível médio.  

Para Libâneo (2015) o estudo sobre formação de professores é uma 

tendência mundial, e a gama de aspectos foco dessas pesquisas é ampla: políticas 

curriculares, FI e FC, os saberes docentes, salários, condições de trabalho, 

modalidades específicas de ensino, identidade profissional, entre outros. Acredita-

se que estes objetos estejam interligados e o olhar a respeito de um deles acabe 

por envolver inevitavelmente o outro. 

As experiências dos professores afetam as práticas pedagógicas e podem 

ser entendidas como diretas, quando acontecem em sala de aula, e indiretas, no 

caso de serem influenciadas por situações externas. Dentre as experiências diretas 

estão as pedagógicas, envolvendo decisões sobre o ensino da língua; as sociais, 

sobre a interação com os estudantes; e as afetivas, com relação aos sentimentos 

que afloram em sala de aula. Já as experiências indiretas são classificadas em 

duas: contextuais, englobando o papel do professor perante a sociedade; e 

conceptuais, as quais dizem respeito às crenças e teorias que os professores vão 

construindo ao longo de sua formação, como alunos, ou atuação, já na figura de 

professores (VIANINI; MICCOLI, 2012). Desse modo, entende-se o processo de 

formação de professores constituído por suas trajetórias pessoal e profissional, 

somadas aos percursos formativos iniciais e continuados (ISAIA; BOLZAN, 2008), 

contudo, nesta pesquisa, opta-se por debater apenas os dois últimos. 
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1.2.1. Formação Inicial 

 

Inicia-se a análise de cada uma das etapas de formação com Cunha (2013), 

discorrendo sobre o período de FI como aquele que gera a licença para o exercício 

da profissão, bem como reconhecimento legal deste profissional. Pimenta (2008) 

propõe que o professor, durante sua formação, deveria desenvolver o domínio de 

três saberes inter-relacionados: o da matéria; o pedagógico; e o da experiência - 

que diria respeito ao conhecimento que começaria a ser adquirido desde sua 

graduação e se alastraria por todo o contínuo da prática profissional. 

No entanto, em nome de certa fragilidade dos profissionais, Libâneo (2013) 

e Saviani (2009) buscaram esclarecer as dificuldades dos professores em articular 

os conteúdos de disciplinas (o saber da matéria) com as habilidades de ensino (o 

saber pedagógico). Provavelmente esse seria um reflexo das falhas pertinentes ao 

modo como costumavam ser estruturadas as licenciaturas. Por exemplo, tinha-se 

de um lado a Pedagogia, que trabalhava metodologia de ensino por vezes 

dissociada dos conteúdos em si, e do outro, as Licenciaturas Específicas (como 

seria o caso de Letras Inglês) reféns dos conteúdos e geralmente pouco 

preocupadas com a formação pedagógica. Existia ainda o formato 3+1 de formação 

(GATTI, 2013), ofertando a possibilidade de avançar de um bacharelado para 

licenciatura “emendando” um ano após os três primeiros requisitados. Contudo 

sabe-se que é preciso pensar no processo formativo sem emendas, pensamento 

este que vem refletindo nas reformulações dos cursos de graduação através de 

matrizes e ementas que entrelacem fio a fio o “como ensinar” com “o que ensinar”. 

Gatti (2013) vem somar com outros dois aspectos que não devem ser 

esquecidos quando pensamos o que as práticas educativas significativas exigem 

do professor: a capacidade de criar relacionamentos didáticos frutíferos e de 

estimular atitudes éticas dos interlocutores - além dos já mencionados 

conhecimentos específicos e pedagógicos. A formação dos alunos depende dos 

valores de quem quer transmiti-la, podendo cumprir a função de reprodutora, 

reguladora e legitimadora do sistema social. Conforme Lopes (2020) lembra, ser 

professor não se trata de uma atribuição neutra ou isolada, compreendendo uma 

dimensão ético-política - a qual não deve ser confundida, por meio de um 

julgamento raso, como um poder do docente para a doutrinação dos estudantes. 
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No caso dos cursos de Pedagogia, Azevedo (2007) acredita que a FI 

comumente trata da teoria sem atentar para a associação dela à prática. Ou ainda, 

as crianças da EI costumam ser vítima da pedagogização, fenômeno descrito por 

Lira (2008) como marcado por prescrições disciplinares e regulatórias, que se 

encontram enraizadas, já naturalizadas nas escolas. Apesar das melhorias 

necessárias, o curso de Pedagogia merece o reconhecimento que busca, inclusive 

legalmente, como único lócus de formação em nível superior para atuação na EI 

(NACIMENTO; LIRA, 2019). 

De acordo com Côco, Galdino e Vieira (2017), trata-se inclusive de um 

(re)conhecimento dos próprios acadêmicos de um curso de Pedagogia como sendo 

este um espaço de formação para atuar com crianças de até 6 anos. Em pesquisa 

realizada com ingressantes em uma universidade pública da região sudeste no ano 

de 2006, as autoras apuraram que 95% não tinha conhecimento de que os estudos 

acerca da EI fariam parte da matriz curricular do curso. Consequentemente, os 

acadêmicos entrevistados não traçavam planos sobre a atuação nesta etapa, o que 

remete ao trabalho na EI como um plano alternativo, caso os demais não ocorram 

com sucesso. Em 2017, felizmente, os resultados apontaram para uma reversão 

no quadro deste desconhecimento, com todos os calouros participantes afirmando 

conhecer o estudo da EI como integrado à Licenciatura em Pedagogia. 

Já quanto as Licenciaturas em LE, Salgado et al (2009) consideram a 

formação adequada em linhas gerais, porém com um déficit no que tange à 

educação bilíngue. Na concepção de Luce e Andrade (2017), as fraquezas da 

educação básica são oriundas dos pontos fracos da formação de professores no 

ensino superior. Ainda que o número de profissionais com o título tenha crescido, 

a qualidade do trabalho às vezes merece atenção, bem como sua especialização. 

Algumas áreas, como a de LE, têm déficit de representantes – aqui em termos 

quantitativos. 

Com relação à qualidade do processo formativo pelos quais os futuros 

professores são submetidos, durante muito tempo e inclusive atualmente as 

licenciaturas duplas são alvo de críticas por conta da má distribuição de carga 

horária. Como exemplo, a habilitação em língua inglesa e portuguesa, que com 

uma frequência alarmante privilegiava a nossa L1, criando a impressão de que a 

primeira seria uma espécie de apêndice para o processo da segunda (GIMENEZ; 

CRISTOVÃO, 2004). 
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Nos últimos anos têm-se observado um processo de reconhecimento desta 

lacuna, que vem sendo preenchida com a reformulação dos cursos e limitação de 

muitos para apenas uma habilitação. É o caso da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), que apesar de continuar a ofertar dupla habilitação da língua portuguesa 

com outras línguas, oferta licenciatura plena em inglês e em italiano. A mais recente 

alteração (2020) quanto a redução das habilitações repercutiu significativamente 

no perfil dos alunos e consequentemente dos egressos, já que em versões 

anteriores a ela era comum encontrar em uma mesma sala de aula estudantes de 

diversas habilitações, inclusive de bacharelado e licenciatura.  

Outro redirecionamento no novo curso de Letras-Inglês da UFPR, por 

exemplo, diz respeito à ênfase na formação do aluno enquanto docente, ao invés 

de puramente na LE. Costa e Marinelli (2008) insistem na obrigatoriedade do início 

da formação do futuro professor de Letras desde o ingresso na graduação, 

refletindo sobre o ensinar e aprender com base na sua própria experiência ainda 

em construção. Embora o curso venha sendo ofertado em inglês, a estratégia que 

vem sendo colocada em prática permite que os acadêmicos se desenvolvam por 

meio do inglês, porém em disciplinas que debatam a linguística aplicada 

(FERNANDES et al, 2019).  

Atualizações do mesmo gênero foram realizadas no curso de Letras Inglês 

da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro). Em relação ao ementário 

de 2010, a versão de 2020 enfatiza as “práticas didático-pedagógicas para o ensino 

de língua inglesa na educação básica” em 5 disciplinas anuais, enfoque que não 

era mencionado anteriormente. O curso, contudo, preserva sua característica 

essencial de preparo de profissionais para atuarem a partir dos anos finais da EF, 

e não apresenta nenhuma nova possibilidade de formação para a EI (UNICENTRO, 

2020). 

Nesta dissertação, a discussão acerca da formação dos professores 

ultrapassa o âmbito do conhecimento de inglês e engloba também o trabalho com 

a EI, uma vez que se enfoca profissionais capacitados nos dois sentidos, todavia 

parece não existir um curso que contemple as duas questões. Apesar da iniciativa 

de reorganização dos conteúdos como nos exemplos dos cursos de Letras da 

UFPR e da Unicentro, o fato de atrelar o pedagógico ao conhecimento da língua 

ainda não supre a demanda do público infantil. Cirino e Denardi (2019) acreditam 

existir espaço para a acolhida sutil das questões da EI nos cursos de Letras, 
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destacando a importância da formação atualizada às novas demandas para os 

professores formadores também. No caso da Pedagogia, há pouca ênfase no 

desenvolvimento linguístico dos alunos-professores (FERNANDES et al, 2019), 

porém, o curso fornece aos futuros pedagogos o aporte teórico necessário para 

entendimento da aquisição da linguagem pelas crianças pequenas, permitindo um 

posicionamento diferenciado destes profissionais (BOLZAN; FIGHERA, 2011).  

Em pesquisa realizada no ano de 2013, Tutida eTonelli (2014) analisaram os 

currículos das universidades públicas do PR em busca da oferta de disciplinas 

específicas a respeito do ensino de inglês para crianças (neste levantamento não 

necessariamente da EI) nos cursos de Licenciatura em Inglês ou Dupla (Português 

e Inglês). Na época, a única a ofertar foi a Universidade Estadual de Maringá 

(UEM), em seu curso de Letras a distância, como parte das obrigatórias e carga 

horária de 34h, a disciplina intitulada “Ensino de língua inglesa para crianças e para 

portadores de necessidades especiais educacionais”. As autoras também fizeram 

referência à UEL, pela oferta de disciplinas durante a graduação em Letras, porém 

nesta universidade, como optativas.  

Os casos da UEM e da UEL trazem um pouco de ânimo para esta área do 

conhecimento, porém ainda são isolados e observa-se que a carga horária 

representada neles é reduzida, quando não passível de escolha. Lima e Santos 

(2017) explicam que dar aulas para crianças seria muito diferente de para um adulto 

- ainda mais ao considerar-se o ensino de uma LE - já que elas se encontram em 

formação, principalmente em relação ao comportamento em sociedade, e o 

professor atuaria inclusive nessa esfera. Outro desafio para o licenciado seria 

adaptar sua prática, metodologia e postura às diferentes crianças e seus 

comportamentos, idade, condição social, maturidade e demais características. 

Ainda que o trabalho com crianças envolva a importante missão de participar no 

desenvolvimento de um ser humano, é importante ressaltar que a proposição acima 

não objetiva colocar o trabalho com o crescimento do ser humano em determinadas 

faixas etárias como de maior relevância do que em outras. No entanto, acredita-se 

que às crianças pequenas caiba atenção e respeito especial, de modo a assegurar 

suas demandas e possibilitar a continuidade do desenvolvimento ao longo do curso 

da vida. 

O professor precisa conhecer seu público, no caso as crianças com quem 

trabalha, seus gostos e preferências. A partir deste entendimento ele poderá 
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estruturar os momentos de ensino de inglês, partindo dos interesses daquele grupo, 

ganhando a atenção dele. A atenção aparece ao lado da memória como processos 

básicos essenciais e interligados para a aprendizagem. Quando a criança se atenta 

para alguma atividade, a informação presente nela é apropriada pelo cérebro, 

mantem-se ativa na memória de curto prazo, e ela recupera as informações na 

memória de longo prazo (BOLZAN; FIGHERA, 2011). Por isso, Graddol (2006) e 

Bahtiar (2017) nos lembram sobre a motivação das crianças como parte do trabalho 

dos professores, já que assuntos que motivam as crianças também as mantém 

atentas.  

Miccoli (2007) acredita nas vantagens do trabalho com iniciantes ou 

crianças, que são frequentemente apontados com alto índice de motivação. 

Infelizmente uma das explicações para o grande interesse no início do processo de 

aprendizagem é que o sujeito ainda não tenha passado por experiências negativas 

relacionadas com aquele contexto, situações que podem estar atreladas ao 

despreparo de alguns professores – e reforçam o cuidado necessário com a 

formação dos profissionais. 

Para Cristovão e Gamero (2009), o mundo digital levou as crianças a um 

estado de inquietude contínuo, despertando ainda mais o interesse delas por 

descobertas, interações e desafios, agora em contato com a tecnologia, inclusive 

no âmbito escolar. Assim, a escolha dos professores por gêneros textuais deve 

incluir tais características. O interesse dos professores envolvidos no ensino é 

certamente outro aliado no processo, de modo que a formação profissional 

adequada tenha um papel relevante, mas não seja garantia de boas práticas por si 

só. Sobretudo, a falta de reconhecimento profissional supracitado é também 

apontada como grande desmotivadora para os que atuam em sala de aula. 

Mozzillo (2015) valida a necessidade de atentarmos para os fatores 

motivacionais extrínsecos envolvidos na aquisição da língua por crianças, como as 

próprias expectativas e conhecimento dos pais sobre o desenvolvimento da 

linguagem dos filhos. Dimer e Soares (2012) consideram que as escolas, por meio 

dos professores, devem preocupar-se em esclarecer junto aos pais como ocorre a 

aquisição de uma L2 para as crianças, de modo que o desenvolvimento dela possa 

ter continuidade também em suas residências. Dentre as principais características 

que as autoras apontam como merecedoras de atenção está o caráter espontâneo 

do uso e do aprendizado, pois segundo elas não se deve esperar que as crianças 



 
 

36 

 

se sintam interessadas em traduzir palavras aleatoriamente. Diferente e muito mais 

interessante seria que, na presença de objetos em uso nas situações cotidianas, 

as crianças fossem instigadas a lembrarem da palavra equivalente em inglês. 

Matusov (2011) corrobora a hipótese anterior, defendendo que a aprendizagem não 

pode ser orientada por atividades e objetivos sistematicamente planejados. Certas 

ações do professor, contudo, poderiam incidentalmente levar à aprendizagem, 

desde que este fosse capaz de incitar nas crianças a vontade de aprender – 

conhecido por professor perturbador, que propõe desafios que levam à 

aprendizagem autônoma.  

Considerando a variedade de atributos que são esperados dos futuros 

profissionais, destacam-se dois programas de formação de professores ofertados 

por meio de edital aos acadêmicos matriculados em licenciaturas em geral. O 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) foi instituído em 

2007 e visa uma aproximação dos futuros licenciados com as escolas públicas, 

ainda na primeira metade da formação. Bolsas de estudo são concedidas àqueles 

interessados em desenvolver projetos de iniciação científica, estimulando a 

observação e a reflexão sobre as práticas adotadas na educação básica. Outra 

proposta é a Residência Pedagógica, desta vez voltada para os acadêmicos a partir 

da segunda metade da graduação, lançada em 2018. De certa forma funcionando 

nos moldes de um estágio curricular supervisionado, porém a Residência tenta ir 

além, oferecendo oportunidade de regência de sala de aula e intervenção 

pedagógica para os bolsistas (BRASIL, 2018). 

A iniciativa de inserir o acadêmico desde cedo no contexto que depois 

poderá se tornar seu ambiente de trabalho pode ser uma aliada na superação de 

eventuais inconsistências presentes nas matrizes curriculares, a exemplo do 

modelo de formação 3+1, explicitado anteriormente. Oportunidades como as do 

PIBID e da Residência Pedagógica podem, principalmente no caso das 

licenciaturas específicas, construir pontes entre os saberes teóricos e pedagógicos 

que por vezes podem ser abordados de forma descontextualizada. Ainda, os 

programas poderiam ser organizados de maneira a formar equipes de trabalho multi 

ou preferencialmente transdisciplinares, viabilizando a aproximação dos 

acadêmicos dos cursos de Pedagogia e Inglês. 
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1.2.2. Formação Continuada 

 

É certo que a FI consiste, conforme nomeia-se, em apenas um começo. 

Porém, uma base propriamente construída facilitará a continuidade do 

desenvolvimento profissional, e os professores devem estar cientes desta 

necessidade de aprimoramento constante (TUTIDA; TONELLI, 2014; CÔCO, 

2018). Dando sequência à discussão, passamos à FC, entendida como aquela 

frequentada na sequência da habilitação para o trabalho, ao longo da carreira do já 

professor (CUNHA, 2013). Luce e Andrade (2017) delineiam o triângulo da 

formação, que também se aplicaria à inicial, mas que parece fazer ainda mais 

sentido no caso da continuada. Nas três pontas dele estariam ensino, pesquisa e 

extensão, e para chegar-se à excelência nestes âmbitos o caminho a ser percorrido 

passaria por programas nas escolas, com parcerias em nível de coordenação 

pedagógica das instituições, secretarias de educação e universidades. 

O governo brasileiro, através do site do MEC (BRASIL, 2020a), reúne alguns 

programas de educação continuada, muitos dos quais se destinam ao EF e ao 

Ensino Médio (EM). Outros ainda seriam desenhados pensando nas escolas de EI, 

porém nada teriam a somar em relação ao ensino de Inglês. São exemplos 

encontrados no site o Pro Infantil, curso em nível médio, a distância, para 

profissionais que atuam com a EI, que não possuem a formação específica; o Plano 

Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor), que fomenta 

a educação superior gratuita (segunda licenciatura e formação pedagógica) para 

professores em exercício na rede pública de educação básica, para que os 

profissionais já em atividades possam portar o título exigido pela LDBEN; a Rede 

Nacional de Formação Continuada de Professores, no intuito de melhoria da 

formação , tendo como público prioritário os professores de educação pública; e a 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), com cursos para qualificação de professores, 

a distância e gratuitamente. 

No Paraná, o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) possui 

grande destaque entre as políticas de FC para os professores do Estado, não 

apenas por sua abrangência, mas pelo engajamento de todos os departamentos 

da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED). Todavia, este programa 

encontra-se suspenso, em seu formato original, desde 2016. Implantado em 2007, 

em cooperação com as Universidades Públicas Estaduais e Federais do Paraná e 

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/parfor
http://www.capes.gov.br/educacao-basica/parfor
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=86&id=231&option=com_content&view=article
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=86&id=231&option=com_content&view=article
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a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), o PDE 

tem como objetivo a progressão na carreira e a melhoria na qualidade da educação 

(PARANÁ, 2005). Por meio dele, investe-se na melhora do processo de ensino-

aprendizagem e, apesar de não envolver os professores vinculados às redes 

municipais, há de se valorizar o reconhecimento do PDE a respeito do professor 

como produtor e não mero reprodutor de conhecimento (STEIN, 2020).  

El Kadri e Passoni (2020) entendem que, ainda que distante de ser perfeito, 

o PDE se caracterizou como um espaço significativo de FC, estreitando os laços 

entre teoria e prática na formação de professores. As autoras apontam caminhos 

para melhorias, como o não distanciamento do professor da escola, seguido por 

um período de implementação das práticas aprimorada, porém entendem que tal 

abordagem não chega a caracterizar o PDE como um programa fragmentado, como 

um curso solto e desconexo da realidade de sala de aula. 

A partir de Côco (2018) entende-se que é necessário investir na formação 

dos pedagogos, o que repercutirá no fortalecimento do contexto de atuação e 

consequentemente no reconhecimento da EI e dos anos iniciais do EF. Os estudos 

da autora revelam que os formandos em Pedagogia não se sentem preparados 

para a atuação, apesar de reconhecerem a graduação como parte importante da 

formação. Continuamente, os recém formados afirmam que outras etapas são 

necessárias para avolumar a bagagem que recém começaram a acumular. 

No caso particular da FC para licenciados em inglês o British Council (2019) 

também apresenta em recente publicação o Programa de Desenvolvimento 

Profissional para Professores de Língua Inglesa (PDPI), abrangendo todo o 

território nacional. O documento menciona ainda algumas possibilidades de 

formação que abrangem localidades específicas – porém, mais uma vez sem 

acolher simultaneamente as demandas da língua e da faixa etária - a exemplo do 

Distinguished Awards in Teaching Program for International Teachers (DAI, em 

português Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Inglês), presente em 

dez estados brasileiros e do International Leaders in Education Program (ILEP, em 

português Programa Líderes Internacionais em Educação), em sete estados. Os 

três programas têm parceria com a Comissão Fullbright e consistem em, sobretudo, 

um período de aprimoramento nos EUA para professores de língua inglesa do 

Brasil.  
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Passoni (2018) escreve sobre a Abordagem do Ciclo de Políticas, que auxilia 

na compreensão crítica da trajetória das políticas públicas, sendo os integrantes 

principais deste ciclo três contextos: o de influência, da produção de texto 

(parâmetros, diretrizes, orientações, leis, decretos, entre outros) e da prática (dos 

sujeitos em contato direto com os textos políticos, que interpretam e recriam os 

mesmos). O British Council (BC), como um dos órgãos integrantes dos grupos de 

influência, tem sede no Reino Unido e parcerias com diversos países, liderando 

discussões que posteriormente definem políticas de educação e linguísticas sobre 

o inglês e a cultura que permeia a língua. Tais estratégias de investimento no 

preparo do professor são de suma importância, principalmente para os que 

idealizam o trabalho na EI, já que possíveis frustrações que as crianças venham a 

enfrentar costumam marcá-las e a insatisfação com os momentos de inserção na 

língua inglesa pode influenciar os desgostos pelo inglês por anos a fio, quiçá por 

toda a vida (GRADDOL, 2006). Deve-se frisar também que o professor de inglês 

brasileiro – assim como outros professores que não tenham o inglês como primeira 

língua - merece ser capacitado, buscando superar o pensamento ultrapassado que 

supervaloriza os “nativos”.  

Feak (2013) discorda da necessidade de distinção entre professores nativos 

ou não, acreditando ser uma definição não construtiva. Para a autora, com o grande 

espalhamento da língua inglesa ao ponto de se tornar uma língua franca - aquela 

que não representa mais exclusivamente a cultura, normas e identidade dos 

“falantes nativos” – o número de pessoas que se comunicam em inglês, sem que 

essa seja a primeira língua que aprenderam, supera os que a adquirem em primeiro 

lugar. Assim, atualmente fala-se de uma adequação necessária justamente no 

sentido oposto: se há alguns anos os que estudavam inglês precisavam se 

submeter às regras imbricadas na língua, hoje fala-se sobre as nações que utilizam 

o inglês como língua oficial aprenderem a se adequar aos demais.  

A repercussão desses fatos pode ser notada também em sala de aula, haja 

vista a crescente representatividade de professores de inglês de diversas 

nacionalidades. A pesquisa de Rodrigues (2016) revela a contratação de 

professores estrangeiros para ensinar em escolas de idiomas no Brasil como uma 

estratégia para alavancar matrículas, iniciativa essa que por vezes acaba sendo 

fracassada. Os “professores nativos”, os quais na verdade não costumam ter um 

percurso formativo que os habilita para ensinar, costumam ser altamente 
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requisitados pelos alunos. Porém, a rotatividade desses profissionais é apontada 

como elevada e é um dos grandes aspectos desmotivadores para os alunos, que 

acabam percebendo que, ao final, ainda preferem os professores brasileiros – 

mesmo com os pontos que estes precisem aprimorar. 

Além das estratégias nacionais, no PR merece destaque a Formação em 

Ação Disciplinar para a Língua Inglesa (FAD), encontros anuais de 8h cada, 

realizados por técnicos da secretaria ou professores da rede convidados. Quanto 

aos conteúdos trabalhados, não há delimitação de temas, variando entre práticas 

pedagógicas e conhecimentos específicos da língua. Os professores participantes 

têm liberação prevista para tal, sendo a substituição organizada pela equipe 

pedagógica da escola (BRITISH COUNCIL, 2019). 

No norte do estado paranaense, formação dos professores integrantes do 

Projeto Londrina Global (PGL) ocorre desde a sua criação, dispondo de parceiros 

externos para contribuições e discussões sobre metodologias, pressupostos 

teóricos e práticos de ensino. Procura-se viabilizar uma troca entre os pares, que 

compartilham e adquirem experiências, ressignificando suas dinâmicas de ensino, 

crenças de aprendizagem, maneiras de planejar e conduzir as aulas. A formação é 

sobretudo uma oportunidade de gerar reflexão e conhecimento, já que o PGL 

envolve crianças da EI e séries iniciais do EF, sobre as quais as práticas 

pedagógicas para o ensino de LE ainda não são tão palpáveis (PERES, 2018). 

Na região de abrangência da Associação dos Municípios do Oeste do 

Paraná (AMOP), esta tem contribuído para a oferta de inglês para crianças 

pequenas em instituições públicas. A LE vem sendo incluída por meio de leis 

municipais e parcerias com escolas de idiomas, institutos de ensino superior ou 

projetos de trabalho voluntário (VERIDIANO; TONELLI, 2011). Porém a iniciativa 

da associação não se resume à adição do inglês ao currículo, envolvendo também 

a FC dos professores já que, uma vez que não é conteúdo obrigatório na EI e nos 

anos iniciais do EF, há poucos recursos financeiros para se investir nos professores 

e materiais didáticos para o ensino de inglês nesta faixa etária (DUTRA; 

BELL’AVER, 2018). 

Os cursos de formação do departamento de educação da AMOP constituem-

se de momentos pontuais, com cerca de cinco encontros anuais, insuficientes para 

a demanda de formação que os professores apresentam. Outra problemática está 

relacionada à possibilidade de participação dos professores, que devido à alta 
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carga de trabalho apresentam dificuldade para conciliar uma oportunidade (ou 

melhor, um direito) com os deveres da profissão. Por conta da grande área de 

abrangência da AMOP, os docentes residentes em municípios diferentes e 

frequentemente distantes da sede regional levantaram uma queixa com relação a 

este formato, atendida pelo projeto de Dutra e Bell’aver (2018) através da criação 

de um ambiente virtual de ensino e aprendizagem (AVEA). Assim, a FC passou a 

ser ofertada online, e chamar-se AVEA Teachers Thinking Together– em 

português: Professores Pensando Juntos. 

Os resultados de Santos (2011) também reforçam a FC por meio de cursos 

e participação em eventos, especialmente enquanto oportunidades de socialização 

de experiências pedagógicas. No entanto, questiona-se se tais iniciativas estariam 

de fato somando, já que Kramer (2006) afirma que o contínuo da formação é um 

desafio para o qual devem juntar forças às esferas nacionais, estatuais e 

municipais. Neste último âmbito, o que se nota são os percalços resultando em 

formações eventuais, episódicas e emergenciais, que não costumam refletir em 

mudanças significativas dos professores (não em termos pedagógicos, nem de 

carreira).  

Com o intuito de conhecer as opções disponíveis para os profissionais 

graduados interessados em atuar com o ensino de inglês na EI, foram feitas buscas 

no Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior, disponível 

no site do MEC na aba Consulta Avançada (BRASIL, 2020b). Como opção de 

busca foram selecionados o campo “Cursos de Especialização” e a área 

“Educação”. Na primeira rodada digitou-se como nome do curso procurado 

“crianças”, gerando 47 resultados que foram filtrados através da ferramenta de 

busca (Ctrl+F) pela palavra “inglês”, apontando então para o nome de 1 

especialização lato sensu: “Ensino de Inglês para Crianças”, pela Universidade 

Estadual de Londrina (UEL). Em seguida, a busca deu-se por “educação infantil” e 

nesse caso 1913 especializações foram encontradas e selecionadas por meio da 

busca por “inglês”, restando 3 cursos com nome idêntico: “Ensino de Língua Inglesa 

para a Educação Infantil”, todos pela Universidade Estácio de Sá (UNESA), 

distribuídos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina – e por isso 

recalculados para o total de 1 curso. 

O primeiro dos resultados foi investigado mais a fundo, já que anunciava a 

categoria geral “crianças” e não permitia o entendimento da faixa etária destas. 
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Após a apuração junto aos responsáveis e confirmação de que ele envolveria a EI 

e o primeiro ciclo do EF, oficializou-se o resultado final de 2 cursos de 

especialização sobre o ensino de inglês para EI em território nacional: um através 

da UEL e outro da UNESA. 

Ainda que o formato dos cursos seja a distância e permita, portanto, a 

participação de pessoas de outros locais, certamente a oferta é baixa considerando 

as proporções do Brasil. Esse dado nos leva a questionar o motivo de uma 

quantidade tão restrita de opções de formação: baixa procura por parte de alunos, 

descompromisso com o tema, descrença no conhecimento formal, falta de 

motivação das instituições em que atuam para que busquem aperfeiçoamento, e 

assim por diante ou ainda porque não atinge grande público de interessados e isso 

se dá basicamente pela baixa oferta de inglês nas faixas etárias iniciais.  

Alguns cursos de extensão podem contribuir para esta trajetória de 

aprimoramento profissional na busca por habilidades para atuar com o ensino de 

inglês para crianças. O centro de idiomas da Universidade Estadual de Goiás 

desenvolve como ação extensionista o projeto English for kids (Inglês para 

crianças), por meio do qual oportuniza a FI e FC para estudantes e professores 

universitários das áreas de Pedagogia e Letras. A iniciativa diz respeito à atuação 

com crianças de 7 a 10 anos, referente ao primeiro ciclo do EF e, apesar de não 

ser voltada para a EI, merece destaque por reunir profissionais e acadêmicos das 

duas áreas (SILVA; BROSSI, 2016).  

No entanto, Bolzan e Fighera (2011) consideram que o trabalho com o 

ensino do inglês, sem distinção de faixa etária, deve envolver algo além do domínio 

da língua e das práticas de ensino. Os espaços de formação devem promover o 

entendimento do profissional professor como alguém sempre em construção, 

atuando de forma crítica e sendo capaz de refletir, reorganizar, construir e 

desconstruir sua prática. Por fim, conclui-se com Salgado et al (2009), que é 

mandatório que professores sejam investigadores, pesquisadores das questões 

que não só pedagógicas, mas também sociais e psicológicas pertinentes ao seu 

cotidiano profissional – e que mesmo que as pedagógicas não devem passar 

despercebidamente, ainda que já tenham sido discutidas e pareçam resolvidas.  

 Também Lima e Santos (2017), ultrapassando demarcações quanto à 

responsabilidade das formações iniciais e continuadas, entendem que é 

imprescindível que este professor conheça necessidades, capacidades, 
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habilidades e o desenvolvimento de cada faixa etária da criança para então 

desenvolver sua prática. 

 

1.3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA O ENSINO DE LÍNGUAS: 
MÉTODOS, ABORDAGENS E O PÓS-MÉTODO 

 

As pesquisas que se centram na formação dos profissionais e apontam os 

aspectos a serem trabalhos nesse sentido podem demorar a efetivamente surtirem 

efeito no cotidiano educacional. Supondo um contexto em que o professor sentisse 

necessidade de se aperfeiçoar em algum aspecto que não fez parte do currículo da 

sua FI (até mesmo porque toda formação é um contínuo e nunca se basta), este 

precisaria buscar uma oportunidade de formação específica para satisfazer seu 

interesse – formações as quais debatemos anteriormente e notamos não serem tão 

comuns. Por outro lado, a pesquisa sobre a prática pode trazer reflexões imediatas 

sobre o que se deve continuar a fazer e o que precisa evoluir a nível emergencial 

no cotidiano de sala de aula. Nesse sentido, o estudo em questão preocupa-se em 

contribuir para a reinvindicação, o estabelecimento e a consolidação dos direitos 

das crianças da EI visando terem acesso ao ensino de inglês, com qualidade.  

Abordar a qualidade deste ensino é certamente uma discussão controversa 

e bastante desafiadora, visto que a noção de língua não é um conceito unânime e, 

consequentemente, o entendimento do que é saber uma. De acordo com as 

diferentes perspectivas teóricas de compreender a língua, pode-se citar o 

estruturalismo de Ferdinand Saussure, o qual abordava a língua como um sistema 

de signos, enquanto o mentalismo de Noam Chomsky defendia a existência de uma 

gramática universal, comum a todos e relevando a diversidade dos fenômenos 

linguísticos como ilusória. Anos mais tarde, devolvendo a língua ao contexto de 

uso, o pós-estruturalismo de Mikhail Bahktin chegava ao ocidente apresentando o 

conceito, utilizado até os dias atuais, principalmente no ensino plurilíngue – o qual 

será abordado adiante. Desde então passou a se encarar a ação dos falantes como 

integrante de um contínuo projeto de construção de sentido interativo, reforçando 

o elo entre a língua e as práticas sociais (SILVA, 2017). 

Nesse sentido, se por um lado alguns compreendem a língua como um 

sistema independente composto por partes separadas, outros já a consideram uma 

prática social. Em uma visão fracionada, o aprendizado funcionaria de igual 
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maneira, bastando ao professor apropriar-se da língua, já desmontada por 

especialistas, para na sequência tentar transmitir estes fragmentos aos alunos. Em 

sua perspectiva social, a língua não seria passível de sofrer este desmonte, visto 

que ela só existiria como um todo, intrinsecamente dependente do contexto de 

comunicação. No ambiente de aprendizagem, o segundo entendimento de língua 

implicaria na interação como forma de percebê-la e incorporá-la, e o aprendiz 

precisaria estar inserido nesta prática, que, para além de pedagógica ou linguística 

seria social (LEFFA, 2012). 

As práticas pedagógicas são aqui compreendidas como qualquer ação do 

professor no espaço de sala de aula (SACRISTÁN, 1999). Já Leffa (1988, 2012) e 

Uphoff (2008) escrevem sobre os métodos de ensino de inglês e a história deles no 

Brasil, que cronologicamente ficariam organizados em: 1 - Método de Gramática e 

Tradução, com foco na escrita e aulas na L1; 2 - Método Direto, direcionado à 

oralidade, em que a tradução perde importância e há a tentativa de aulas na LE. 

Por meio desse método, o ensino de gramática deveria acontecer por indução e o 

aluno ensinado a pensar na língua nova; 3 - Método Audiolingual ou Estruturalista, 

que não aborda a gramática explicitamente. Usa exclusivamente a LE, seguindo o 

material didático à risca e focando na oralidade e escrita. O nome tem relação com 

a ideia de fazer o uso de áudios para aprendizagem por imitação; 4 - Método 

Comunicativo, precursor do desenvolvimento das quatro habilidades linguísticas 

(expressão oral e escrita, compreensão oral e escrita), no qual a gramática pode 

ser colocada em segundo plano já que o objetivo é a comunicação, ou seja, saber 

dialogar em situações reais, por isso há um papel ativo do aluno. O uso da L1 é 

permitido para que o aprendiz se sinta confortável e não deixe de se expressar – 

porém, o uso da LE é obviamente incentivado. 

Os métodos acima dificilmente podem ser articulados e implantados para o 

ensino de crianças em geral e especialmente as da EI, contudo o último deles 

parece mais próximo do contexto em questão. Conhecido em inglês como 

Communicative Language Teaching (CLT) – em português, Ensino Comunicativo 

de Língua - há um razoável desapego à gramática nele, e a ordenação dos 

conteúdos pode ser realizada segundo o critério do professor, observando as 

intenções comunicativas e as demandas específicas daquelas crianças. A fluência 

também ganha evidência em relação à precisão e à busca por perfeição no 

processo de escolha das palavras (DÖRNYEI, 2009). 
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A partir do surgimento do CLT foi atribuído um entendimento muitíssimo mais 

dinâmico ao ensino, com a adoção de jogos e brincadeiras na tentativa de vencer 

as repetições mecânicas do método que o precedia. É justamente por esse caráter 

lúdico, somado ao abandono da rigidez e temor por erros da gramática estrutural, 

que ele pode ser reconhecido como um dos mais adequados para a EI. De acordo 

com Becker e Ross (2016), quanto mais o ambiente de aprendizagem faz sentido 

para as crianças e a língua é aprendida por meio de atividades comunicativas, mais 

efetivo será o aprendizado. 

Este formato de ensino propôs uma revolução no ensino de línguas, porém 

sua popularidade conferiu algumas falhas na interpretação do que ele se basearia 

de fato. Thornbury (2016) resume tais ideais falaciosas sobre o CLT em quatro 

principais: que significaria não ensinar gramática; ensinaria apenas a falar; 

restringiria o trabalho a duplas, com as quais se empregariam basicamente role 

plays (encenações); e depositaria altas expectativas nas habilidades do professor. 

Apesar das vantagens do CLT, entende-se que suas potencialidades foram 

passíveis de desenvolvimento por conta do aprendizado que foi sendo acumulado 

a respeito dos pontos negativos das abordagens anteriores, e que ele também 

precisaria ser aprimorado ao longo do caminho. O Task-based Language Teaching 

(TBLT) – em português, Ensino de Idiomas Baseado em Tarefas - foi desenvolvido 

nesta lógica, como uma implementação da versão comunicativa ou mesmo um 

desdobramento dela. Voltado para o ensino de estudantes em nível avançado, foi 

elaborado pensando na exposição e negociação que ocorre diante do uso da 

linguagem como a melhor maneira de desenvolvê-la. Durante as práticas neste 

modelo de aula, alternadamente seriam propostos momentos de foco na forma da 

língua, com pausas para explanações. Evidências sobre a efetividade do TBLT, 

entretanto, continuam em estudo (UR, 2013). 

Para as crianças, atualmente o Total Physical Response (TPR) – ou 

Resposta Física Total - vem envolvendo-as ativamente e proporcionando o 

desenvolvimento da aprendizagem de maneira mais prazerosa. Quando refletimos 

sobre o modo como as crianças aprendem o que está ao redor certamente 

precisamos incluir como instrumentos as mãos, os olhos e os ouvidos delas, ou 

seja, o mundo físico. É por isso que a TPR se baseia na coordenação do discurso 

com a ação, exigindo que as crianças respondam aos comandos de voz com 

movimentos físicos. Suas características essenciais são o trabalho com a oralidade 
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de iniciantes, o uso da compreensão como um caminho para a fala e o uso de 

comandos de instrução no formato imperativo – com algumas limitações, 

especialmente quanto ao trabalho com conceitos mais abstratos (BAHTIAR, 2017). 

As práticas pedagógicas com a TPR reforçam novamente as vantagens do 

ensino de línguas para crianças, para Bahtiar (2017) relacionadas ao próprio 

funcionamento cerebral que ainda operam com mecanismos que também foram 

utilizados para aquisição da L1. Buose (2016) defende a imersão tão logo quanto 

possível, para que a criança tenha condições de consolidar esse aprendizado no 

decorrer da vida escolar e extrapolar o uso deste conhecimento para outros meios 

além do acadêmico, trazendo a possibilidade de atuar com criticidade nas esferas 

sociais e marcando a passagem de espectadora para protagonista de sua história. 

Ademais, Lima (2008) corrobora o fato de a própria L1 ser beneficiada pelas 

experiências com uma L2 e Lightbown e Spada (2013) explicam que as limitações 

das crianças bilíngues costumam estar muito mais ligadas às más condições de 

ensino do que à falta de capacidade cognitiva. 

A propósito, há de se considerar ainda a Hipótese do Período Crítico (HPC), 

colocada por Montero e Rodríguez-Chaves (2017) como um período 

biologicamente determinado para a aquisição facilitada de idiomas, seja o materno 

ou outras línguas, habilidade esta que as crianças tenderiam a perder após esta 

fase. Porém, Silva e Costa (2018) acrescentam que esta seria apenas uma 

hipótese, conforme a própria nomenclatura, e que o ideal seria não levantar 

conclusões extremas ou generalizadas sobre a HPC, tema que ainda corre em 

discussão por pensadores, linguistas e neurocientistas. 

Graddol (2006) entende que a promoção do Inglês para Jovens Aprendizes 

– English for Young Learners (EYL) – não seria apenas um modismo da educação, 

mas parte de um grande projeto com causas ligadas à política e à economia. Vários 

chefes de Estado declaram não só a necessidade urgente de a população ter 

domínio de idiomas além da L1, como também de tornarem seus países bilíngues. 

O EYL engloba um período em que a vida escolar é menos atarefada, sendo 

compreendido como uma excelente oportunidade para introdução da língua, que 

poderia se desenvolver no contínuo de toda a vida escolar. Ao ensinar crianças tão 

jovens é oferecido o alicerce para a transição em direção a um modelo de 

Aprendizagem Integrada de Conteúdo e Idioma - Content and Language Integrated 

Learning (CLIL), um termo guarda-chuva que abrange experiências de ensino 
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envolvendo conteúdo e língua, e que se acredita ser um desdobramento do CLT, 

assim como o TBLT (MORTON, 2016). Salgado et al (2009) reforçam que, para tal, 

os professores precisam ser formados para lecionarem “a” língua e “na” língua. 

Existe um efeito dominó causado pela exposição das crianças ao ensino de 

inglês desde a EI, o qual urge ser debatido para que medidas cabíveis sejam 

implantadas em tempo hábil, questões educacionais que precisarão ser revistas 

para o futuro caso, desde já, comecem a ser aplicados novos padrões 

educacionais. Quando se ensina, o passado e o presente ficam de lado, enquanto 

o futuro deve permanecer em mente, bem como as possibilidades que a educação 

ofertará adiante (LEFFA, 2012). Nos contextos em que as crianças deixam a pré-

escola com uma bagagem de L2 relevante, os anos seguintes de estudo de inglês 

precisam ser repensados. A longo prazo, entende-se que a proficiência de sujeitos 

cada vez mais jovens pode levar a necessidade de implantação do ensino de 

matérias escolares em inglês. Lorenzo, Casal e Moore (2010) avaliaram um grande 

programa de CLIL para alunos do EF e EM do sul da Espanha, o qual superou 

programas que não se baseavam no ensino de conteúdos e idioma nos aspectos 

da fala, escuta, leitura e escrita. Também se observaram vantagens a respeito da 

expansão do uso de variação estrutural na língua e do aprimoramento do discurso 

típico acadêmico. 

Porém, Morton (2016) reforça que não há receita para o sucesso, seja no 

uso do CLIL ou demais estratégias de ensino, mesmo porque a ideia de um único 

formato de abordagem integrada inexiste. O CLIL depende das adequações que os 

professores propõem para as suas disciplinas, tornando o uso de outras línguas um 

meio de instrução. Conforme lembra Uphoff (2008), não se trata de taxar certos 

métodos como ruins e outros como certeiros, já que o andamento das aulas 

dependerá sempre da organização do professor e receptividade das crianças. 

A propósito, a ideia de adotar um único método e segui-lo fielmente é um 

desafio, que não raro é abandonado durante o percurso de sala de aula. Jalil e 

Procailo (2009) explicam que certa flexibilidade é recomendada para poder 

enxergar as realidades individuais que não estão compreendidas nestes pacotes 

prontos. Souza et al (2008) ressaltam a necessidade da agilidade da professora 

para aproveitar as oportunidades que aparecem ao longo da aula, retomando 

conteúdos já ensinados e apresentando novos relacionados com o momento. 
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O Método Comunicativo vem a colaborar como um sistema em que o 

professor pode adaptar suas práticas, fugindo do ensino artificial e situações 

modelo construídas para a prática da língua. Sobre isso, Kumaravadivelu (2012) 

explica que, frequentemente, os métodos marginalizam os estudantes, já que 

partem do professor como referencial absoluto ou ainda o próprio material didático, 

o que parece ser ainda mais preocupante. Na era dos métodos, o conceito de um 

bom professor se resumiria àquele que segue fielmente a metodologia. Se o 

professor estivesse livre dessas amarras, as aulas ao menos poderiam contar com 

uma dose da criatividade dele, porém o que se observa muitas vezes ainda é o 

trabalho do educador como aquele que constrói a aula com base no método e 

parece que em algumas situações a aula não seria apenas “por” ele, mas 

infelizmente “para” ele.  

Desse modo, começa a idealizar-se o Pós-método (KUMARAVADIVELU, 

2012), um sistema tridimensional que para alguns seria simplesmente outro 

método, enquanto que para os demais seria uma condição - já que conforme Hall 

(2016) o conceito de método, se não completamente enterrado, foi ao menos 

problematizado nos últimos anos. O primeiro de seus três elos seria a 

particularidade, que se opõe às generalizações. Pensa-se em um professor 

particular, um grupo de alunos particular e um contexto que os circunda que 

também é particular. O outro ponto seria a prática, questionando a teoria produzida 

por estranhos, pesquisadores alheios àquela realidade. Aqui o professor seria 

autorizado a deixar de ser um implementador e tornar-se um criador de conteúdo, 

um formador de opiniões. A terceira, a pedagogia da possibilidade inspirada em 

Paulo Freire. Lutando contra as desigualdades sociais e empoderando os 

oprimidos, o professor poderia tornar a sala de aula um espaço para fazer uso do 

que julga relevante em termos de tendências linguísticas, pedagógicas e didáticas. 

O segundo elo proposto por Kumaravadivelu (2012), a prática, traz à tona 

uma discussão importante sobre a dualidade entre ela e a teoria. Se de um lado 

existem experts em determinadas áreas, os quais discorrem a respeito de como 

professores devem atuar em sala de aula, de outro existe o dia a dia do trabalho e 

as práticas que de fato são adotadas pelos professores. Essa distinção seria 

basicamente a definição de método (teórico) e metodologia (prática). Ur (2013) 

deposita suas apostas na valorização das metodologias empregadas por cada um 

como a verdadeira possibilidade de sucesso, com o aprendizado dos alunos e a 
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própria realização profissional dos professores. Em outras palavras, Hall (2016) 

também defende as estratégias que classifica como bottom-up (de baixo para cima) 

em detrimento das top-down (de cima para baixo), muitas vezes impostas por 

superiores que desconhecem a especificidade da turma em questão. 

O uso do hífen em Pós-método, conforme proposto por Kumaravadivelu 

(2012), mostra que as ideias percorrem diversos âmbitos, e que ensinar línguas 

deve incluir necessariamente outras áreas de conhecimento e interesses. Na 

verdade, Linguevis (2007) propõe que o planejamento do ano letivo seja construído 

pouco a pouco, com base nas preferências das crianças e suas demandas 

educativas, ao invés de ser elaborado previamente, antes mesmo do primeiro 

contato. 

Assim, as pesquisas em educação seriam muito mais construtivas se 

propusessem uma variedade de princípios e práticas que podem levar a bons 

resultados em termos de ensino-aprendizagem nos mais diversos contextos, do 

que insistir na promoção de um método específico (UR, 2013). Tantas críticas aos 

métodos nos fazem questionar se ainda é relevante estudá-los e pesquisá-los. 

Larsen-Freeman e Anderson (2011) propõem que o conhecimento de métodos 

(mas não simplesmente de um único) contribui com a reflexão sobre as práticas 

adotadas, inspirando novas abordagens em sala de aula e promovendo por fim o 

desenvolvimento do profissional. Assim sendo, os métodos ainda são um tema que 

merecem atenção.  

Ao apresentar a distinção entre eles e as metodologias, cabe uma ressalva 

importante a ser feita em relação a mais uma confusão comum: entre método e 

material ou livro didático. Por conta das metodologias em que as aulas se resumiam 

a vencer o conteúdo disposto nos livros, pode-se vir a pensar que em todos os 

casos os dois são sinônimos (UPHOFF, 2008).  A falta de liberdade do professor 

nos casos deste método (que seria o Audiolingual) passou a ser vista 

negativamente, e também os alunos passaram a perder a iniciativa de questionar 

o conteúdo aprendido, já que muitas vezes ouviam frases como “Isso não cabe 

agora, vamos seguir o livro e tratar deste assunto no próximo capítulo”. Inclusive, a 

supervalorização do livro didático costuma ser relacionada a lacunas deixadas na 

formação, de modo que o profissional que não encontra suporte suficiente na 

graduação pode vir a sofrer em termos de autonomia frente às práticas 

pedagógicas. 
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O professor que não visualiza sua atuação para além de um livro corre sérios 

riscos de se tornar um colonizador, alguém que, acidentalmente ou não, utiliza o 

espaço de aula para a transmissão de discursos culturais alheios. Para além de 

valores oriundos das diversas culturas - e principalmente das vistas como “de 

referência”, ou seja, ditas como melhores do que a brasileira ou tantas outras - o 

professor precisa estar consciente de seu papel político em sala (RODRIGUES, 

2016).  

Bolzan e Fighera (2011) discorrem sobre a influência do professor de inglês 

como um formador de cidadãos, já que se entende que a comunicação na língua 

confere ao sujeito a possibilidade de exercer sua cidadania. A possibilidade de 

comunicar-se, expressando ideias, interesses, necessidades e buscando direitos, 

é uma prova de que o domínio de uma língua com tamanha influência como a 

inglesa abre outros caminhos além dos linguísticos, para o acesso a bens materiais 

e culturais produzidos pela sociedade (GOERGEN, 2013). 

Miccoli (2011) aborda o potencial transformador do professor, o qual deve 

ter consciência do seu papel de liderança, como uma espécie de modelo para os 

que o cercam, promovendo transformações pessoais capazes de se expandirem 

para o campo social como um todo. Ele tem em mãos, através de suas escolhas e 

relações que estabelece em sala, o poder de transformação da sociedade para um 

lugar melhor: mais igualitário, justo e democrático.  

Tais palavras nos remetem ao conceito de decolonização, definido por 

Colaço e Damázio (2012) como um posicionamento sobre a colonização como algo 

a ser transgredido, que deve insurgir por meio de uma luta contínua. Longe da 

intenção de negar ou reverter o colonial, o propósito principal seria de ruptura e, 

conforme Busch (2014) coloca, a escola seria a chave para a implementação de 

políticas educacionais como as linguísticas, capazes de quebrar o processo de 

homogeneização das populações. Ou seja, segundo Kumaravadivelu (2005), se 

uma língua pode ser produto do colonialismo, então ela também pode ser 

igualmente capaz de descolonizá-lo, caso exista um interesse coletivo. 

Em se tratando do ensino de inglês, Ríos e Seltzer (2017) apoiam uma 

abordagem alternativa na tentativa de afastar a língua do caráter hegemônico que 

acaba por perpetuar narrativas coloniais. Sob o mesmo ponto de vista, Halu e 

Fogaça (2018) argumentam sobre o incômodo que o uso de livros didáticos 

importados os causa, sempre que seguidos indiscriminadamente por escolas 
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brasileiras. Problematiza-se assim, a questão da disponibilidade praticamente 

unânime das informações científicas e tecnológicas em inglês, e a provável 

idealização dos valores e da cultura dos países de onde a língua deriva que estaria 

imbricada na adoção destes referencias. Para Phillipson (2015), estes seriam 

traços do linguicismo, termo que designa a imposição sofrida pelo dominado, que 

se vê fadado a adquirir as características de seu dominador. 

Conforme Leffa (2005) alerta, o professor que pode ser substituído, seja por 

livros de qualquer origem ou tecnologias diversas, deve o ser. Certamente não se 

procura defender com essas palavras a retirada do professor das salas de aula, 

inclusive das que sejam virtuais, mas pelo contrário, reforçar que a postura do 

professor precisa ir além. Existem dicionários e livros dos mais variados, impressos 

ou online, disponíveis para a grande maioria de alunos, e a atuação deste 

profissional professor não pode se limitar a um porta voz das linhas destes escritos.  

Deve-se considerar que no âmbito da EI nem sempre há indicação de um 

material a ser utilizado pelo professor, ou ainda, como ocorre também em outras 

etapas da educação básica, o material disponível não seria exatamente o que o 

professor gostaria de trabalhar (MICCOLI, 2007). Tais exemplos reforçam o preparo 

que o professor precisa receber, desde sua FI, para saber trabalhar com autonomia. 

Ao mesmo tempo em que a figura do professor deve se fazer presente, Leffa 

(2012) destaca que a atuação ideal seria invisível, em uma espécie de camuflagem. 

Em termos de educação, a transparência do profissional abre caminho para a livre 

passagem entre o aluno e o conteúdo, ou melhor, entre a criança e o objeto de 

estudo. Quando esse exercício de ocultação é cumprido, o professor assume uma 

nova posição em sala, ao lado do aprendiz e ambos de frente para o conhecimento. 

A questão da formação profissional discutida anteriormente volta a surgir, já 

que atrelada diretamente às práticas em sala de aula. O impacto da formação que 

não desenvolve o professor plenamente e restringe seu potencial é um dos fatores 

que o leva ao apego às questões teóricas dos livros didáticos, em detrimento ao 

trabalho com a oralidade da língua. Há inúmeros relatos de professores que não se 

sentem suficientemente preparados para utilizarem a língua com fluência em sala 

de aula, o que retroalimenta o ciclo de aterem-se à teoria (BRITISH COUNCIL, 

2019). 

No Brasil, a história do ensino de inglês é marcada pelo foco gramatical, 

apesar das tendências atuais procurarem tornar o idioma uma ferramenta de 
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acesso ao saber ao invés de um conhecimento abstrato. Entende-se que é uma 

demanda urgente calibrar o ensino da língua para que tenha maior significado 

prático para o aprendiz, e que para tanto o trabalho em sala de aula gire em torno 

do ensino pelo e para sua utilização. Portanto, a preocupação com categorias como 

adjetivos, artigos, preposições, tempos verbais, entre outros, deve ceder espaço 

para a prática social da língua, ou seja, o preparo para situações cotidianas através 

do já mencionado Método Comunicativo ou CLT (BRITISH COUNCIL, 2019). 

Nota-se que certas tendências de ensino (seja de inglês ou não, e para a EI 

ou não) são mundiais. Certos formatos são admitidos em países de referência e 

então, pouco a pouco, vão se espalhando pelo globo. Porém, nem todas as 

medidas podem se tornar universais, visto que nem sempre a realidade de um local 

condiz e permite a aplicação de determinadas práticas pedagógicas, métodos de 

ensino, materiais didáticos, entre outros recursos. A seguir serão apresentadas 

aproximações de contextos distintos e de suas especificidades para o ensino de 

inglês na EI; e, mais adiante, também serão exploradas em profundidade as 

realidades do Brasil e do Paraná. 
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2. DO INTERNACIONAL AO LOCAL: CONTEXTUALIZANDO REALIDADES DO 
ENSINO DE INGLÊS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Este capítulo apresenta diferentes realidades a respeito das práticas de 

ensino de inglês para crianças de até 6 anos, partindo de exemplos de outros 

continentes ou porções diferentes da América, para então aproximar-se do nosso 

país, estado e por fim da cidade de Guarapuava - PR. 

Antes de partir para a referida imersão, pode ser de relevância antecipar a 

discussão de alguns conceitos que possivelmente deverão ser notados por meio 

do relato destes contextos. Inicia-se discorrendo acerca do modelo de Kachru (1985 

apud FARIAS et al, 2008), o qual representa através de três círculos de tamanhos 

progressivos as populações falantes de inglês. Na camada mais interna encontram-

se os países de origem da língua, onde ela é a materna para a maioria da 

população, como nos Estados Unidos, Canadá e no Reino Unido como um todo. A 

seguir, o círculo intermediário envolve países como a Índia e Singapura, antigas 

colônias britânicas que utilizam a língua em instituições nacionais ou como uma L2. 

Por fim, na camada mais externa deste sistema de círculos em expansão, o inglês 

surge como uma língua estrangeira ou internacional, exemplificados pelo autor por 

meio da Rússia, Japão e Egito – mas que nos dias atuais envolveria um número 

significativamente maior de países, o que é justamente a proposta de Kachru, 

círculos em movimento crescente. 

Nos países da Europa e da América do Norte, onde a imigração é um 

marcador importante, o inglês costuma ser ensinado para estrangeiros como uma 

segunda língua – English as a Second Language (ESL). Tal denominação diz 

respeito ao ensino formal de uma língua em instituições de países onde a esta 

língua também é fundamental para a vida cotidiana. Uma das características 

marcantes destes contextos é o fato de as crianças, em geral, possuírem algum 

entendimento anterior da língua, por mais simples que seja, e frequentarem as 

escolas com o objetivo de lapidarem o conhecimento que já detêm, além de dar 

sequência neste aprendizado. A alternância entre línguas é comumente observada, 

uma vez que as pessoas costumam se identificar com mais de uma língua - L2 

como adicional à L1 (GRADDOL, 2006).  

Por outro lado, no Brasil e em outros países da América do Sul, o inglês 

aparece como uma língua estrangeira - English as a Foreign (EFL) – posicionando 
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o aprendiz em uma posição externa, ou, conforme a própria definição explicita, um 

estrangeiro. Contudo, essa abordagem vem sendo alvo de críticas justamente por 

conta do papel de colocar o estudante, como alguém que se esforça para adquirir 

uma língua que jamais será sua língua oficial. Apesar de ter sido lapidada ao longo 

dos anos, muitos educadores continuam entendendo-a como programada para o 

insucesso da aprendizagem (GRADDOL, 2006).  

Infelizmente a história do ensino de LE no Brasil tem sido marcada por ideais 

hegemônicos. A característica do inglês como uma LE vem sendo reforçada desde 

o tempo em que era ensinada exclusivamente para a elite, a única parcela da 

população que supostamente poderia fazer uso dela, já que a grande massa da 

sociedade estaria bastante distante de possibilidades de viagens internacionais 

(GRADDOL, 2006). 

Apesar de o Brasil ter sido território de grandes movimentações migratórias, 

os estrangeiros que para cá se mudaram não foram favorecidos por políticas de 

incentivo bilíngue. O bilinguismo que se desenrolou por nossas terras foi definido 

como subtrativo, levando os estrangeiros a perderem a língua que traziam de suas 

terras. Imposições por parte do governo favoreceram com que as demais línguas 

minguassem para dar lugar unicamente ao português (ALTENHOFEN, 2013). 

Em contrapartida, especialmente na Europa onde os países experimentam 

fronteiras não restritivas com diversas nações e, portanto, contanto intenso com 

outras línguas, o usual são as práticas de bilinguismo aditivo. As duas ou mais 

línguas envolvidas costumam ser encaradas como de igual respeito, sendo 

valorizadas também as respectivas culturas. Assim, a L2 não surge para tomar o 

lugar da L1, apenas para somar ao repertório dos falantes (MÖLLER; ZURAWSKI, 

2017). 

Por sua vez, a educação bilíngue é compreendida por García e Woodley 

(2014) como um programa de ensino totalmente diferente daqueles relacionados à 

aprendizagem de uma L2 ou de uma LE. Também comum na Europa e na América 

do Norte, seu diferencial é o fato de o objeto de estudo não ser a língua em si, mas 

esta ser uma ferramenta para o aprendizado. Conteúdo e língua encontram-se 

integrados, fora a relação que se procura construir com as práticas culturais das 

línguas em questão, estimulando os alunos a, além de aprender sobre, viver em 

meio as duas ou mais culturas. Marcelino (2009) enxerga na escola bilíngue a 

possibilidade de uma nova concepção de educação, capaz de equilibrar o 
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descompasso entre ensino de conteúdos e formação de sujeitos que algumas 

instituições parecem enfrentar. Sob esta perspectiva, as crianças e adolescentes 

cresceriam preparados para o mundo globalizado, rompendo fronteiras e 

adquirindo conhecimentos para além dos compartilhados em seus países.  

Wei (2007) aborda as vantagens do bilinguismo em três campos, sendo um 

deles o comunicativo, à medida que o sujeito teria a possibilidade de estabelecer 

vínculos diferenciados e íntimos com outras comunidades linguísticas. A esfera 

cultural seria a segunda a se beneficiar, fortemente ligada à comunicativa, 

promovendo através do entendimento de outra língua uma visão mais empática do 

mundo. Por último, a dimensão da cognição, sobre a qual as pesquisas com 

bilíngues têm revelado ganhos na consciência de línguas, fluência, flexibilidade e 

elaboração do pensamento, além de criatividade – principalmente quando a nova 

língua é entendida como um recurso adicional. Bialystok (2011) ratifica os efeitos 

positivos da educação bilíngue sob os pontos de vista do desempenho cognitivo, 

considerando as mudanças nas conexões neurais, e também do desenvolvimento 

comportamental e neuropsicológico. 

García e Flores (2012) afirmam existir um quarto tipo de pedagogia 

multilíngue (além dos já relatados ensino de L2, ensino de língua estrangeira e 

ensino bilíngue): o ensino plurilíngue, praticado em programas educacionais 

dinâmicos, com heterogeneidade linguística, no qual é comum uma prática de 

linguagem mais fluída, denominada translinguagem. Diferente do code-switching 

dos programas bilíngues tradicionais, que apresentam a alternância entre as 

línguas envolvidas, o ambiente translíngue visa a mobilização de repertórios 

linguísticos distintos na construção dos sentidos (YIP; GARCÍA, 2018). 

García e Wei (2014) esmiúçam o translinguajamento nas escolas como uma 

prática que possibilita o uso e desenvolvimento dos repertórios das crianças. Ao 

estimular a criatividade, o significado vai sendo construído independente da língua 

escolhida e, muito embora a língua escolhida não seja uma preocupação, a 

pedagogia plurilíngue é marcada pelas intenções do professor e planejada 

cuidadosamente por ele. Esta perspectiva não é vista como linear, adicionando 

outra língua ou removendo-a (bilinguismo aditivo ou subtrativo); ao invés disso é 

percebida como um atravessamento dinâmico e complexo das inúmeras 

possibilidades nas quais o ser humano pode se expressar (GARCÍA; FLORES, 

2012). 
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Consequentemente, a prática translíngue, que parte de uma desmistificação 

da existência de uma linguagem unitária por nação (BUSCH, 2014), ultrapassa as 

paredes das salas de aula e os muros das escolas, ao despertar para a emergência 

e reconhecimento de outros modos de ser e de dizer, antes subalternizados na 

sociedade moderna e colonial (GARCÍA; FLORES; WOODLEY, 2012). 

Por hora, suspende-se a discussão teórica dos bilinguismos aditivo e 

subtrativo, das abordagens EFL e ESL, e bem como dos modelos de educação 

bilíngue e plurilíngue, para abrir espaço para a exposição e debate dos respectivos, 

através de relatos de pesquisas contidos nas linhas que se sucedem. 

 

2.1. O CENÁRIO INTERNACIONAL: ALGUMAS INFORMAÇÕES 

 

2.1.1. Mundo Afora 

 

Para Swales e Feak (2012), a revisão sistemática é um método bastante 

rigoroso de levantamento de pesquisas a serem analisadas, o qual previne 

escolhas livres tendenciosas e permite ao leitor a repetição das etapas tal e qual 

descritas, chegando aos mesmos resultados. Por isso, com o intuito de conhecer 

os estudos mais relevantes sobre o tema ao redor do mundo, realizou-se uma 

busca na base de dados Scopus sem restrição quanto ao ano de publicação ou ao 

país de origem. A escolha pela base deu-se dentre as opções disponíveis para a 

exportação já pretendida para o programa VOSViewer, conforme descrito no 

parágrafo abaixo. As palavras-chave adotadas foram “early childhood education 

(educação infantil)”, “english (inglês)” e “bilingualism (bilinguismo)”, gerando como 

resultado 8 publicações. Utilizaram-se as palavras-chave em inglês com o objetivo 

de alcançar o maior número possível de contextos, e consequentemente todos os 

resultados obtidos foram neste idioma. A busca foi realizada em janeiro de 2020. 

Para continuidade do levantamento, os resultados foram carregados no 

programa VOSViewer, responsável pela análise sistemática dos dados. As 

configurações do programa foram ajustadas para que somente os documentos 

(unidade de análise) relacionados por meio de referências compartilhadas 

continuassem na amostra – ajuste disponível no programa sob o comando 

bibliographic coupling. Optou-se por permitir que mesmo os documentos que, 
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hipoteticamente, nunca tivessem sido citados constassem nos resultados caso 

suas referências fossem comuns. Essa medida foi reafirmada ao notar-se que 

dentre os resultados levantados dois artigos tiverem suas publicações feitas cerca 

de um mês antes das buscas, o que praticamente inviabilizaria a citação destes. 

Por fim, os 8 trabalhos encontrados através da Scopus permaneceram nos 

resultados da análise realizada por meio do VOSViewer, sendo realizada a leitura 

de seus resumos para confirmação da relação deles com o tema ensino de inglês 

na EI. Precisaram ser eliminados dois trabalhos que envolviam crianças mais 

velhas, um que abordava EI especial e um que não pode ser acessado na íntegra. 

O último caso trata-se de um capítulo de livro, que em geral implica em maior 

dificuldade de acesso, sendo os demais artigos científicos. A seguir encontra-se 

uma imagem que demonstra a relação entre todos os documentos (traçada pelo 

programa VOSViewer) e em seguida serão apresentados os principais elementos 

dos 4 artigos que restaram após a seleção, por ordem cronológica de publicação. 

 

 
Figura 1: Resultados da Análise Bibliométrica - Fonte: Programa 

VOSViewer 

 

Tekin (2014) discorre sobre a realidade de Oman, um país árabe em 

desenvolvimento, que antes de 1970 possuía apenas três escolas formais 

instaladas e até o ano de publicação do referido artigo, contava com mais de mil. A 

iniciativa do governo estaria apenas começando e seria no sentido de matricular 

cada vez mais alunos, inclusive absorvendo o público da EI. Para tal, a proposta 

seria a inclusão de turmas deste segmento nas escolas primárias, e assim 

formalmente a EI ao sistema público educacional. 

O autor segue defendendo a educação das crianças pequenas pelo viés do 

bilinguismo, correlacionado a necessidade do domínio do inglês para o mundo dos 

negócios, educação e inclusive a mídia. Os pais são colocados como cada vez mais 

conscientes e a favor do ensino na língua. A grande discrepância continua sendo 
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que apesar das inciativas emergentes a realidade da EI ainda é ser ofertada 

exclusivamente no setor privado.    

Nesse contexto, em 2007 surge um projeto piloto vinculado à Universidade 

Sultan Quaboos disponibilizando educação bilíngue nos primeiros anos de vida, e 

o propósito central do artigo vem a ser a análise e descrição dos resultados deste 

programa. Da pesquisa de Tekin (2014) fazem parte 11 crianças de 5 anos e seus 

respectivos pais, que são acessados respectivamente por meio de dois 

instrumentos: uma pesquisa de língua (sobre o nível de inglês e as habilidades na 

L1) e uma entrevista (sobre o uso das línguas fora do contexto escolar). A pesquisa 

com as crianças é feita em árabe e em seguida em inglês, permitindo a avaliação 

delas em termos de recepção e expressão nas duas línguas. Aos resultados é 

atribuída a nota máxima 6, sendo em árabe as notas de recepção exatos 6 e de 

expressão 5,8, e em inglês 5,7 e 5,1 nas categorias referidas. 

As respostas dos pais revelam que o uso do árabe no dia a dia das crianças 

continua sendo mais conveniente quando elas brincam com amigos, conversam 

com irmãos ou adultos e expressam suas vontades ou necessidades – em todos 

os casos usam sua L1 91% das vezes. O uso do inglês cresce ao nomear objetos 

familiares, comidas e partes do corpo (36%), bem como assistir programas de 

televisão (45%) e, ultrapassando o apego à L1, quando na maioria das vezes 

solicitam histórias no idioma estrangeiro (55%). 

As conclusões do autor (2014) apontam o incremento no uso do inglês na 

rotina das crianças sem, contudo, prejudicar a L1. Algumas ressalvas levantadas 

referem-se às limitações do estudo com relação à idade das crianças e contexto 

familiar, já que os pais apresentaram alto nível de formação. No entanto, o trabalho 

que vem sendo realizado nesta universidade tem qualidade e potencial suficientes 

para servir de modelo em possíveis iniciativas futuras do governo. 

Dando continuidade, o próximo artigo é de Surrain (2018) e refere-se aos 

falantes de espanhol residentes nos Estados Unidos (EUA). Inicialmente já se 

coloca em destaque a importância do bilinguismo, apesar de não estar sendo uma 

política ativa no país em questão. A autora esclarece que a manutenção das línguas 

maternas está atrelada até mesmo à saúde mental dos imigrantes, que têm sua 

identidade cultural e laços familiares mantidos através da preservação e 

desenvolvimento da L1.  
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Embora a forma mais comum de bilinguismo seja aquela em que o inglês é 

incorporado no repertório de um sujeito e este idioma tenha de fato papel de 

destaque, não significa que outras línguas devam perder sua importância. Surrain 

(2018) indica no bilinguismo a oportunidade de incremento da vida econômica 

frente às tendências do mercado de trabalho. Portanto, o desenvolvimento do 

bilíngue requer quantidade e qualidade de estímulos recebidos para assim também 

poder produzir, expressar-se. 

O artigo explora a situação de 14 famílias de baixa renda que não encontram 

apoio para o espanhol nas pré-escolas estadunidenses, restando o trabalho de 

estimular a L1 para acontecer estritamente no ambiente familiar. O contexto é 

investigado por meio de entrevistas semiestruturadas em que as mães são 

convidadas a responderem sobre como valorizam o ser bilíngue, idealizam o 

suporte das línguas em casa e na escola, e ainda como colocam em prática tais 

planos durante a transição das crianças para a escola regular. As crianças em foco 

tinham entre 3 e 5 anos, todas nascidas nos EUA. Já dentre as mães, apenas 2 

nasceram no país, sendo as 14 restantes Guatemaltecas. Com relação à criação, 

8 mães viviam com o marido e outras 6 sozinhas.  

Os resultados relevaram que de fato as mães acreditavam na manutenção 

do espanhol para oportunidades profissionais e possibilidade de manter os laços 

familiares. É comum entre migrantes que os pais temam não poder mais conversar 

com os filhos diante da tendência que as crianças têm de facilmente se adaptar ao 

novo idioma e esquecer a L1, a qual costuma ser a que alguns pais continuam a 

utilizar quase com exclusividade (SURRAIN, 2018).  

Outra conclusão diz respeito às crenças sobre aquisição de idiomas e o 

papel das instituições familiares e escolares nesta tarefa. Muitas mulheres 

esperavam que o uso do espanhol pudesse ser acolhido nas escolas e inclusive 

amparado em certo grau – expectativas que não condiziam com a realidade. Elas 

percebiam que a responsabilidade acabava por recair sobre as famílias, que 

comumente se sentiam culpadas por não cumprir com este papel. Durante as 

entrevistas a maioria disse que tinha a intenção de colocar em prática o trabalho 

em casa com as habilidades escritas e orais em espanhol.  

Como estratégia de manutenção, o levantamento resultou em 6 mães que 

adotavam o uso exclusivo de espanhol em suas residências, contra 8 que planejam 

usar o idioma, porém não tinham uma definição clara. Das 6 crianças que se 
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esperava falarem apenas em espanhol, somente 2 seguiam a regra à risca. Para 

promover a língua minoritária elas diziam aplicar estratégias como a de fingir não 

entender inglês, ou repetir as falas feitas em inglês traduzidas para o espanhol, 

como se estivessem fazendo uma checagem do entendimento (SURRAIN, 2018). 

O último tópico sobre o qual se teceram comentários foi em relação às 

barreiras para o desenvolvimento do bilinguismo. Por exemplo, no caso das 2 mães 

já nascidas nos EUA, o estabelecimento de um ambiente familiar monolíngue era 

ainda mais desafiador, pois elas mesmas preferiam o inglês ao espanhol. Outra 

realidade era o desconhecimento quanto a um programa bilíngue ofertado pelo 

distrito, que em outros casos, por mais que fosse de conhecimento das famílias, 

era temido já que se sentiam desconfortáveis em terem seus nomes em uma lista 

de imigrantes - que poderia ser usada eventualmente com outros intuitos como a 

deportação.   

Por fim, Surrain (2018) encerra o texto confirmando a hipótese de 

reconhecimento da importância do bilinguismo pelas famílias, que, todavia, não 

conseguem por conta própria promover os idiomas. As experiências negativas que 

determinadas crianças tiveram na tentativa do uso do espanhol (casos de 

preconceito dos colegas com a língua), somadas às inúmeras outras dificuldades 

vivenciadas são fatores que fazem do uso do inglês, quase que exclusivamente, 

uma prática pelos pequenos. Destacou-se pelas mães que, ao ingressarem na pré-

escola, muitas crianças mal sabiam falar já que eram muito novas, e assim a 

influência do inglês foi sobremaneira. Encerra-se com sugestões para futuras 

pesquisas abordando a percepção das crianças sobre o bilinguismo. 

O trabalho de Jang (2019) assemelha-se ao de Surrain ao posicionar-se 

contra a educação monolíngue, ainda que esta seja em inglês. No caso de Jang, a 

perspectiva e as experiências de imigrantes coreanos residentes no Canadá são 

analisadas. A introdução é feita com base em dados demográficos de imigrantes 

canadenses, que mostram uma transição entre os países que representavam a 

maioria: dos europeus na década de 70, para os asiáticos e do oriente médio na 

segunda década do século XXI. 

A autora trabalha com o conceito de ideologias de língua, que explica fazer 

referência não somente às atitudes, crenças e práticas dos falantes associadas à 

própria língua, como também ao discurso que dá forma aos valores e crenças em 

nível institucional, nacional e global. Ainda, apresenta tais ideologias como 
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socialmente situadas e amarradas a questões de identidade e poder nas 

sociedades. Para ela, o entendimento do conceito é crucial em dois sentidos: para 

permitir a exploração das crenças dos pais sobre o desenvolvimento e a prática da 

língua pelas crianças, bem como para entender como tais crenças estão 

conectadas à construção de identidade deles como minoria étnica no país anfitrião 

(JANG, 2019).  

O critério de inclusão das famílias foi possuírem crianças que atualmente 

estão matriculadas na EI ou que estiveram nos dois últimos anos. O convite foi feito 

por meio do diretor de uma entidade religiosa coreana com base no Canadá, o qual 

enviou cartas para os filiados, obtendo 8 retornos de interessados. Todas as 

respondentes eram mães (que na tradição da Coréia costumam ser as 

responsáveis pela educação das crianças), residindo com seus esposos e com o 

status de cidadãs canadenses, residentes permanentes, ou ainda de permissão 

estudantil para permanência. Houve uma variação entre 3 e 12 anos desde a 

mudança das participantes para o país. A metodologia de geração de dados 

envolveu uma reunião em forma de grupo focal e entrevistas individuais. No 

primeiro momento foram levantadas informações demográficas que serviram de 

base para a conversa mais detalhada que veio a ocorrer em seguida (JANG, 2019). 

Assim, as seguintes categorias foram estabelecidas: preferência de idioma 

pelas mães e uso do coreano nas instituições de EI. A prioridade pelo ensino 

bilíngue ficou estabelecida com unanimidade, apesar da queixa das mães pela 

ausência de escolas bilíngues para inglês e coreano – existiriam somente para um 

ou o outro idioma. Do mesmo modo que Surrain (2018) concluiu com as 

guatemaltecas, na pesquisa de Jang (2019) as coreanas também demonstraram 

temer a diminuição brusca da capacidade das crianças se comunicarem na língua 

minoritária e acreditavam ser relevante mantê-la em termos profissionais e 

familiares. Quanto ao uso do coreano nas instituições de EI, os benefícios 

apareceriam desde a adaptação facilitada na presença de professores ou colegas 

falantes da língua até na comunicação com as famílias, visto que nem todos os 

membros dominam o inglês com perfeição. A visão de alguns professores sobre o 

uso exclusivo do inglês na escola chocou muitos pais já que de início o coreano era 

a única forma de interação que aquelas crianças possuíam e elas estavam sendo 

repreendidas por se comunicarem assim. Houve o relato de uma mãe que foi 
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instruída a prosseguir com o uso do inglês em tempo integral, mesmo durante a 

viagem de férias à Coréia.  

As discussões de Jang (2019) encerram-se com o reconhecimento do grupo 

sobre si mesmo como coreanos-canadenses, não apenas um ou o outro, e assim 

o interesse por uma educação bilíngue. Ainda, é possível entender as atitudes das 

mães frente ao inglês como instrumental, ao passo que é necessário para escola e 

sociedade em geral, e integrativo, já que é a linguagem requerida para pertencer 

aos padrões convencionais naquele contexto. Contudo, o coreano igualmente 

acaba por se enquadrar nas duas posições, como instrumental, pelo potencial no 

futuro profissional e integrativo, já que imprescindível para a preservação da etnia, 

identidade e relações familiares. Também, valida-se uma vez mais a importância 

das duas ao embasar teoricamente a L1 como parte do processo de aquisição da 

L2. 

O estudo de Yilmaz, Topu e Tulgar (2019) foi coincidentemente publicado no 

mesmo mês que o anterior, de Jang (2019), porém preferiu-se encerrar essa 

revisão bibliográfica com ele, visto que se trata de uma revisão sistemática por si 

só. Os autores também utilizaram a ferramenta VOSViewer para análise dos dados, 

buscando produções independente da data de publicação, porém utilizaram a base 

de dados Web of Science para levantamento. Foram inseridas as palavras-chave 

“pré-escola” ou “educação infantil” ou “jardim de infância”, e “ESL” (inglês como 

segunda língua) ou “EFL” (inglês como língua estrangeira) ou “língua estrangeira” 

ou “segunda língua”. As buscas foram feitas por pesquisadores turcos em inglês, 

resultando em 638 referências que foram filtradas pelas categorias “educação” e 

“psicologia”, limitando-se ao novo resultado de 596 estudos. Por último, para 

determinar se alguma espécie de tecnologia teria sido implantada nestas 

pesquisas, acrescentaram-se como buscadores “tecnologia” ou “digital” ou 

“computador” ou “celular” ou “jogo digital”.  

Yilmaz, Topu e Tulgar (2019) defendem o uso do VOSViewer como ótimo 

recurso visual, representando as relações existentes, apontando o estado atual das 

pesquisas científicas e assim vislumbrando direcionamentos futuros. São geradas 

através do programa figuras sobre as palavras-chave mais utilizadas; distribuição 

dos estudos por ano; as palavras mais comuns na seção de resumo; distribuição 

do número de estudos de acordo com as palavras utilizadas nos resumos; autores 
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mais citados; revistas científicas mais citadas; revistas científicas mais cocitadas; 

países mais citados; e distribuição de estudos nos países por ano. 

Além das conclusões acerca de cada tipo de organização de dados e figura 

representativa deste cenário, a conclusão geral dos autores é que a maioria dos 

estudos enfatizou o inglês como L2 na EI, alguns abarcando a formação em serviço 

dos professores, o que sugere que futuras pesquisas tratem do ensino de inglês 

não apenas para as crianças da EI, mas também para os professores. Em geral o 

foco girou em torno da efetividade do ensino de uma L2, da aquisição, da educação 

de professores e do ensino de espanhol além de inglês. As revistas científicas mais 

citadas pertenciam à área da Psicologia, o que leva os autores a questionar os 

aspectos pedagógicos do tema, que estariam longe de serem esgotados. Outra 

sugestão relaciona-se com a investigação do potencial das ferramentas 

tecnológicas em consonância com o ensino específico de uma L2. E uma última, 

indicando a necessidade de testagem dos ambientes tecnológicos para o 

aprendizado de uma nova língua.   

A estratégia de levantamento de dados seguida pela análise bibliométrica 

costuma oferecer mais benefícios no caso de número de resultados elevado. 

Contudo, mesmo que neste caso tenham sido encontrados poucos artigos, continua 

sendo pertinente já que confirma a relação esperada entre os trabalhos. Não foi 

possível definir com clareza os grupos de afinidade com base no conteúdo dos 

documentos, porém pode-se dizer que os artigos têm em comum as referências 

nas quais se baseiam para a escrita. 

 

2.1.2. Na América do Sul 

 

O propósito da presente seção é a apresentação de práticas de ensino de 

inglês, sempre que possível na EI, que vêm sendo registradas em alguns dos 

12países da América do Sul(Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, 

Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela).Antes de se debruçar à 

análise de algumas nações em particular, com o apoio de Gentili (2009), retrata-se 

a questão do acesso à escola que cresceu sobremaneira, em todo o mundo, 

quando comparado ao de meio século atrás. A partir da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos em 1948, todavia, houve uma crescente inovação em termos de 

formas de exclusão educacional e veto às oportunidades escolares, de modo que 
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a negação à educação encontrou formas mais complexas e difusas para se 

perpetuar. Esta transformação tem ocorrido também na América do Sul, na qual 

não diferente de como acontece em outros territórios, entende-se que o direito à 

educação, que é fundamental, não pode ser construído com base em meios termos. 

Em outras palavras, a educação deve ser garantida igualitariamente para toda a 

sociedade, ou então estariam sendo feridos princípios democráticos. 

Gentili (2009) explica ainda a homogeneidade no acesso à educação como 

um mecanismo contra a mercantilização e privatização do setor, opondo-se ao 

discurso neoliberalista que tem tomado grandes proporções e atingido a educação. 

Os ideais neoliberais tornam os sistemas escolares desiguais e os bens 

educacionais cristalizam-se, como mercadorias passíveis de compra e venda, que 

podem ser concedidas à população, por uma graça do governo, ou negadas, com 

a petulância da elite que visa fortalecer e expandir seu poder. 

O ensino de inglês exemplifica um conhecimento que acabou tornando-se 

mercadoria na América do Sul, devido à proporção que o uso da língua tomou e às 

influências das novas administrações liberais que colocaram o Estado em uma 

posição cada vez mais omissa. Ainda há muito a ser discutido em termos de 

políticas educativas que garantam acesso igualitário a este tipo de conhecimento, 

por todo o mundo, já que a expectativa depositada no inglês não é exclusiva dos 

europeus, sul-americanos, brasileiros, ou qualquer outro povo.  

Leffa (2009) entende que a própria internet e a tecnologia são responsáveis 

por, além de despertar e/ou ampliar o interesse, possibilitar o uso de outras línguas. 

São inúmeras possibilidades de interação que proporcionam aos países com 

ausência de tradição como porta-vozes se expressarem, desde que seus 

habitantes tenham duas características: o que falar e como falar (no caso da última, 

que se expressem em inglês).  

Assis-Peterson e Cox (2007) apontam o Chile como o caso mais icônico da 

América do Sul, já que foram desenvolvidas políticas para que o país se tornasse 

bilíngue em um prazo ousado: 15 anos. O British Council (2019) apresenta 

detalhadamente o Programa Inglês Abre Portas, criado em 2004 com o intuito de 

incrementar o nível de proficiência dos alunos desde o que no Brasil seria o 

segundo clico do EF, até o EM. Esta política chilena compreendeu parâmetros para 

a aprendizagem do inglês, desenvolvimento profissional docente e apoio aos 

mesmos em sala de aula. Os alunos mais velhos e os docentes também puderam 
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passar por uma avaliação da língua de reconhecimento internacional, o Cambridge 

Placement Test. Apesar da iniciativa deste país ser notória, percebe-se que 

novamente a EI não é compreendida nas medidas adotadas. 

O panorama publicado pelo British Council (2019) abordou ainda o Programa 

Nacional Colômbia Bilíngue, iniciado igualmente em 2004 e que também não 

engloba crianças de até 6 anos, mas a partir do que, no país, é chamado de primeiro 

ano e até o décimo primeiro – no Brasil este período equivale ao período desde o 

ingresso no EF até o EM. Em suma, adotaram-se com ele três estratégias de: 

formação e desenvolvimento de professores; atualizações do currículo e criação de 

materiais pedagógicos em adequação; e avaliação dos estudantes e docentes. No 

caso da Colômbia, o acompanhamento do aprendizado dos alunos na língua 

passou a ser monitorado por um teste nacional, enquanto os professores 

respondiam a um do Instituto Colombiano para Fomento da Educação Superior e 

outro, o teste Apti for Teachers do British Council. 

Em uma cartilha publicada pelo Ministério de Educação Nacional 

(COLÔMBIA, 2006) pode-se notar que a preocupação com o ensino bilíngue já 

começava naquela época, com metas estipuladas para cada série escolar. Do 

primeiro ao sétimo ano esperava-se que as crianças avançassem do iniciante para 

o básico, A1 ao A2, segundo o Quadro Comum Europeu (CONSELHO DA 

EUROPA, 2001), e do oitavo ao décimo primeiro ano já deveriam ser pré-

intermediários, B1. 

Outro exemplo seria o de Buenos Aires e as mais de 40 escolas bilíngues 

que atendem crianças na cidade (ASSIS-PETERSON; COX, 2007), situação esta 

que mais à frente poderá ser comparada à de São Paulo capital. Farias et al (2008) 

escrevem sobre os três países acima (Chile, Colômbia e Argentina) e ainda 

adicionam pesquisadores do Brasil em um painel de discussão onde sete questões 

são respondidas por representantes dos quatro países. Apresentam-se aqui as 

respostas para a questão que diz respeito aos referenciais dos Estados para o 

ensino de inglês nos três países, sendo o parecer sobre o Brasil incluído a seguir, 

no subtítulo denominado o Brasil e o Paraná. 

Seguindo a ordem em que os conteúdos anteriores sobre os territórios foram 

colocados, apresenta-se a resposta do Chile, da Colômbia, e da Argentina, 

respectivamente. Farias et al (2008) retrata os efeitos da retomada da democracia 

nos anos 80 refletidos em uma reforma da educação chilena, protagonizada pelos 
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próprios professores, aos quais foi posta a chance de desenvolvimento das 

referências para seu trabalho e formação. Uma das principais mudanças foi 

observada no método de ensino, que costumava ser o gramatical ainda que os 

livros fornecidos tivessem a orientação comunicativa. A respeito deste aspecto, o 

próprio ministro da educação defendeu uma prevalência das habilidades receptivas 

dos alunos para a língua (ler e ouvir), sem, contudo, menosprezar as questões de 

fala e de escrita. Quanto ao material didático, ainda restam alguns ajustes a serem 

feitos. Atualmente livros e materiais de áudio são distribuídos aos alunos e 

professores gratuitamente, porém, por mais que os professores não costumassem 

seguir a abordagem dos livros que utilizavam anteriormente, havia um certo 

contentamento uma vez que eram de editoras internacionais de referência. Dentre 

as novas medidas do cenário da retomada da democracia, encontrou-se a adoção 

de licitações públicas, com a disputa pela venda por parte inclusive de editoras 

menores nacionais.   

Na Colômbia (FARIAS et al, 2008) discute-se a questão de as referências 

nacionais para o ensino abordarem os princípios teóricos, mas da prática no nível 

primário ser prejudicada pela falta de recursos humanos. No ensino secundário, ou 

EM como denominado hoje no Brasil, a situação já se torna mais favorável, com 

um professor por sala de aula, já que a disciplina se torna obrigatória. Interessante 

tratar da diferença que caracteriza o ensino de línguas chileno em escolas públicas 

e privadas. Semelhante ao que se nota no Brasil, há uma tendência de introdução 

do conhecimento de línguas para crianças cada vez mais jovens no setor privado, 

e também com maior carga horária do que no público.  

Em terceiro lugar, os relatos sobre a Argentina por Farias et al (2008), apesar 

de descreverem um momento turbulento que já foi superado, falam sobre 

características históricas marcantes. Entre os anos de 1996 e 1999 especialistas, 

professores e técnicos da área fomentaram debates calorosos sobre o processo de 

transformação educacional no país. Estas discussões culminaram com os 

Conteúdos Básicos Comuns em 1998, uma matriz para o ensino de LE na qual 

incluíram-se questões de diversidade linguística e cultural, da faixa etária e do 

processo de aquisição de linguagem, bem como a noção de interlínguas. Todavia, 

apesar do documento instituir o ensino de LE por no mínimo 9 anos da vida escolar, 

o que se observava era um início tardio desta aproximação, apenas a partir dos 12 

anos. 
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Anos mais tarde publica-se a Lei Nacional da Educação (ARGENTINA, 

2006), como artigo 87 tratando especificamente do ensino de, no mínimo, um 

idioma estrangeiro como obrigatório em todas as escolas primárias e secundárias 

da Argentina. Porém, a visualização desta medida na prática torna-se difícil, pois 

não são fornecidos mais detalhes para o primário, e quanto ao secundário fala-se 

basicamente no desenvolvimento de competências linguísticas com o objetivo de 

compreender e expressar-se em outra língua além da materna. Após uma análise 

qualitativa deste ensino, Pozzo (2009) problematiza as declarações expressas na 

lei, afirmando ser preciso canalizar condições de implementação do ensino de LE, 

seja para resolver ou ao menos, de início, minimizar as dificuldades dos educadores 

da área. 

Além dos países já expostos ainda citamos o caso do Uruguai, onde o British 

Council (2019) especifica que além do inglês obrigatório em toda a rede pública, 

ainda são ofertados alemão, francês, italiano e português através do Programa 

Centros de Língua Estrangeiras. Sene e Lira (2017) tratam das realidades no 

Uruguai e na Argentina, as quais já constam anteriormente, mas que o são 

abordadas por elas pelo viés da Educação Infantil, e não necessariamente do 

ensino de línguas. 

Sobre a Argentina, Sene e Lira (2017) explicam que os principais objetivos 

contidos na Lei n° 26.206 (ARGENTINA, 2006) são promover aprendizagens 

significativas, proporcionar interações, desenvolver sentimento de solidariedade, 

respeito, cuidado e confiança da criança para consigo e para o outro. As situações 

de aprendizagem, por sua vez, devem ser planejadas para desenvolver a 

criatividade e o prazer por aprender, por meio de jogos, músicas, danças, 

expressões corporais e artísticas. Ou seja, espera-se empregar o uso de diversas 

linguagens, socializando também o e com o diverso, abordando questões de 

desigualdade social e inclusão.  

Dentre as similaridades encontradas na EI Argentina em relação à brasileira, 

pode-se mencionar a desvalorização profissional. Ainda que seja exigida formação 

de quatro anos em curso de nível superior, nota-se que os mais bem capacitados 

optam pelo trabalho em outras etapas. Outra problemática comum aos dois países 

é a tendência à aproximação da EI às próximas etapas do sistema formal de ensino, 

descaracterizando o que idealmente seria previsto para crianças de até 6 anos. Por 



 
 

68 

 

último, outro ponto em comum seria a atenção ainda mais limitada aos menores de 

4 anos, que costumam ser ofuscados pelas crianças de 4 a 5 anos. 

Agora, a Lei Geral de Educação n° 18.437 (URUGUAI, 2008), trata a 

educação inicial no país como encarregada da missão de estimular o 

desenvolvimento afetivo, social, motor e intelectual, de forma integral e 

contemplando ainda a inclusão social do aluno. A grande similaridade do Uruguai 

com o Brasil aparece na história da educação infantil, que por lá também se viu 

dividida entre o cuidar e o educar. Essa dicotomia surgiu para muitas famílias 

quando as mães ingressaram no trabalho fabril durante a Revolução Industrial, o 

que repercutiu em um grande aumento das instituições da primeira infância e de 

cuidado entre os anos de 1960 e 1990, já que as mães não poderiam mais cuidar 

dos filhos por si só (SENE; LIRA, 2017). 

Bruscato (2016) também discute a realidade da EI nestes três países e 

conclui sobre o desenrolar semelhante das políticas públicas, viabilizando o diálogo 

em prol de uma EI de qualidade para as crianças argentinas, uruguaias e 

brasileiras. A autora reconhece que as discussões acerca desta etapa da educação 

estão em alta, seja pelas autoridades governamentais, pesquisadores ou 

comunidade. No entanto, há uma demanda por ações mais concretas, 

principalmente no sentido de assegurar desenvolvimento e aprendizagem a todas, 

tratando de temas como a inclusão social e educacional. 

Por ora, encerra-se a discussão sobre a EI na América do Sul com Sene e 

Lira (2017) e a questão da obrigatoriedade do ensino. As autoras reúnem alguns 

dos países desta região em quatro grupos: onde a EI não é etapa obrigatória do 

ensino (Chile); obrigatória apenas a partir dos 5 anos (Argentina, Colômbia e 

Paraguai); obrigatória a partir dos 4 anos (Brasil e Bolívia); e obrigatória a partir dos 

3 anos (Equador, Peru e Uruguai).Estes dados se tornam pertinentes para esta 

pesquisa, na medida em que trazem indícios sobre os valores desta etapa para a 

educação em cada país. É provável que, à medida que a EI conquiste 

reconhecimento, também suas políticas, o próprio currículo e ainda a formação dos 

professores ganhem maior visibilidade e assim, possivelmente, o ensino de inglês. 

Até então, pouco é publicado e provavelmente feito em relação ao ensino 

desta língua na EI da América do Sul. Em algumas fontes é possível ler sobre o 

ensino de LE, e em outras sobre as práticas com crianças de até 6 anos, porém 

raramente encontra-se estas duas situações em foco.  
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O programa adotado para análise de dados no item anterior (VOSViewer) 

não foi reutilizado, pois os dados gerados neste encontram-se unicamente em 

inglês, e percebeu-se que os artigos dos países em questão neste momento 

publicam majoritariamente em espanhol -em alguns casos foram encontradas 

referências em português. Diante disto, deu-se sequência ao levantamento de 

dados com o auxílio do Google Acadêmico, mantendo as palavras-chave 

anteriores, mas desta vez em espanhol: “educación infantil”, “inglés” e “bilingüismo”. 

Nesta ferramenta, permitiu-se que os resultados contemplassem pesquisas a partir 

de 2010 (período escolhido com a intenção de levantar fontes atuais), classificadas 

por relevância e publicadas em qualquer idioma. Após a análise dos primeiros 20 

resultados, restaram somente 2 publicações de acordo com o interesse da presente 

pesquisa. Destaca-se que, por uma questão de tempo e espaço, não foi possível 

seguir com a análise dos resultados apontados pela ferramenta. Os descartes 

aconteceram por questão de desacordo em relação a faixa etária (por exemplo 

detalhando o primário, que no Brasil seria o EF) e país de origem (inúmeros da 

Espanha, alguns de outros países falantes do espanhol). Seguem os detalhes dos 

estudos selecionados, em ordem cronológica de publicação. 

Ordóñez (2010) é uma pesquisadora colombiana publicando em uma revista 

da Espanha sobre os impactos de um currículo desenvolvido para promover o 

ensino bilíngue em espanhol e inglês, em uma escola particular da Colômbia. 

Durante um ano acadêmico, avaliou-se o uso do novo currículo por meio da análise 

do discurso das entrevistas com professores e alunos, além de observações de 

aula. Segundo ela, mudanças positivas foram apontadas na escola como um todo, 

desde a concepção dos professores sobre línguas e seu respectivo aprendizado, 

até a aquisição de habilidades comunicativas e de aprendizagem nos dois idiomas 

pelos alunos. Os resultados do estudo representam para a pesquisadora evidências 

de que é possível apostar em uma educação para o bilinguismo, oposta à educação 

bilíngue - que para ela seria uma abordagem ultrapassada. Nesta nova proposta, a 

adoção de um currículo conectando princípios linguísticos e de aprendizagem 

levaria a um desenvolvimento mais amplo, seja do próprio aluno enquanto ser 

humano ou dos conteúdos e da língua.  

Sobre a EI, e de acordo com o sistema colombiano de educação, a escola 

objeto da pesquisa oferta a pré-escola para duas turmas: a de transição, com 

crianças de 4 e 5 anos; e o jardim de infância, com crianças de 5 e 6 anos. A 
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respeito das turmas de transição, por exemplo, uma professora de espanhol 

descreveu as mudanças que o novo currículo trouxe para uma relação de trabalho 

mais próxima com a professora de inglês, o que se transformou em vantagens no 

aprendizado da LE pelas crianças.  Nas turmas do jardim de infância, percebeu-se 

que a aprendizagem do inglês passou a ocorrer de forma mais autêntica, com 

ambientes e interações propícios, características que fazem lembrar os métodos 

comunicativos. Assim, passou a se notar o uso da LE com bastante propriedade 

pelas crianças, seja por meio da fala ou escuta, o que foi confirmado não só pelas 

professoras da escola, mas também pela pesquisadora durante as observações. 

Os benefícios apontados atingem várias esferas e não causam espanto para a 

comunidade acadêmica, nem para professores ou pais. Porém a autora sugere que 

ainda há um longo caminho a ser percorrido na busca de currículos elaborados 

adequadamente com o propósito do ensino de inglês às crianças pequenas, mesmo 

porque a escola explorada em sua pesquisa pertence ao grupo das exceções e não 

do que costuma ser regra no país. 

Antequera e Parra (2017), por sua vez, são argentinos escrevendo para uma 

revista da Espanha sobre a criação de materiais para programas de CLIL 

destinados à EI. Segundo os autores, a ausência de materiais destinados a este 

público é apenas um dos problemas da área, aparecendo também as dúvidas sobre 

quando iniciar a imersão em uma LE, o ambiente de aprendizagem e a metodologia 

empregada pelo professor. O ideal para esta faixa etária seria um ambiente seguro, 

motivador e estimulante, com inúmeras possibilidades de ação e interação. O 

paradigma didático sugerido seria composto pela adoção de materiais 

diversificados e polivalentes, que poderiam ser utilizados por vários professores e 

para fins de trabalho com diversos conhecimentos de forma inter ou até 

transdisciplinar, bem como de materiais específicos para certos objetivos.  

Detalhadamente, Antequera e Parra (2017), apresentam sete aspectos a 

serem observados durante o planejamento e criação de materiais. O primeiro diz 

respeito à clareza dos processos e objetivos de aprendizagem para as próprias 

crianças, que devem ser capazes de entender a rotina e o que é esperado delas 

em cada atividade. Em segundo lugar, o ensino pautado na linguagem do cotidiano, 

que deve ser estimulado em um processo natural e intuito pelos professores. As 

crianças precisam sentir necessidade de utilizar o que é proposto pelos 

professores, para então motivarem-se a aprender e prontamente já poderem se 
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beneficiar pelo uso das novas aquisições – sejam vocábulos, expressões ou 

estruturas gramaticais básicas. A terceira pauta seria quanto ao estímulo das 

habilidades de aprendizagem a autonomia da criança, o que incluiria a vontade de 

indagar por conta própria e a motivação intrínseca delas. Na sequência, a quarta 

questão abarca o potencial avaliativo dos materiais no entendimento do progresso 

diário das crianças (individualmente, em pares ou do grupo) por parte dos 

professores e de si mesmas. O quinto questionamento tem relação direta com a 

CLIL, refletindo sobre o aspecto integrador dos materiais para os alunos. 

Independente da capacidade cognitiva inicial de cada um, o trabalho em grupo tem 

o potencial de desenvolver habilidades interpessoais e o pensamento crítico. A 

criticidade do pensamento ganha espaço em um item especial, o sexto da lista. Um 

material que seja desenvolvido para promover este pensamento pode ser 

desenhado em seis etapas, agrupadas em forma de pirâmide. Começando pela 

base, estaria a capacidade de lembrar do conhecimento trabalhado; depois o 

entendimento; a aplicação; a análise; a avaliação e a criação no topo. O sétimo e 

último aspecto a ser observado seria a capacidade de fluidez cognitiva possível 

através do material, gerando um sistema de scaffolding, onde as aprendizagens se 

encontrariam de forma significativa apoiadas umas em relação às outras. 

O que Antequera e Parra (2017) se propõem a fazer em sua publicação é 

contribuir para o incremento do ensino de inglês a crianças através de uma 

metodologia delimitada (CLIL) e com materiais didáticos propícios. Percebe-se o 

cuidado por parte dos autores em fornecer subsídios para que tais práticas sejam 

adequadas em relação aos interesses das crianças em questão, à idade das 

mesmas e ao contexto em que são educadas e vivem. Espera-se que as 

discussões elaboradas no presente tópico sobre países vizinhos subsidiem o 

aprimoramento do trabalho no Brasil, sempre pautado nas características únicas 

de cada turma. 

 

2.2. O BRASIL E O PARANÁ 

 

Seguindo a lógica de afunilamento dos cenários abordados, neste tópico 

será retratada a realidade do Brasil como um todo, com eventuais legislações que 

se aplicam de forma diferente ou criadas especificamente por determinados 

estados e municípios. Novamente na medida do possível, já que se sabe que os 
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exemplos são escassos, objetiva-se trazer exemplos práticos que vêm ocorrendo 

como exceções à regra, mostrando que existem caminhos possíveis para o ensino 

de inglês na EI, cada vez mais próximos do contexto do presente trabalho que é o 

de Guarapuava (PR). 

Em 2013, Passoni e Luz (2016) realizaram um levantamento identificando e 

registrando os estados brasileiros quanto a existência de diretrizes específicas para 

o ensino de LE, sendo encontrados 13 documentos no total, estes distribuídos no 

Nordeste (1), Norte (2), Centro-Oeste (4, ou seja, todos incluindo o DF), Sudeste 

(3) e Sul (3, ou seja, todos). Devido à extensão do território nacional, as autoras 

respeitaram a divisão das cinco regiões para a escolha de um estado representante 

de cada, a ser analisado mais profundamente. Aqui, decide-se detalhar o estado 

escolhido pelas para elucidar a questão na região Sul, o Rio Grande do Sul (RS).  

Passoni e Luz (2016) comentam as diretrizes do RS, presentes em uma série 

intitulada “Lições do Rio Grande” onde, especificamente no volume linguagens, 

consta o ensino de LE. O Referencial do estado apresenta a ideia deste ensino 

relacionado ao da L1 e a noção de “línguas adicionais” - em oposição às “línguas 

estrangeiras (modernas)”, como os demais estados. Este seria o primeiro grande 

diferencial do RS, defendendo o inglês como uma língua a somar para o repertório 

dos alunos e com papel na formação do cidadão, estreitando os laços dos 

aprendizes com as até então “línguas estrangeiras”. Em segundo lugar, destaca-se 

também a proposta da visão do ensino de línguas como uma oportunidade de 

educação linguística, que se dá no entremeio das diferentes línguas e linguagens 

presentes na educação escolar, abordando, por exemplo, línguas adicionais, língua 

portuguesa e literatura mutuamente.  

Apesar da inexistência de informações no estudo de Passoni e Luz (2016) 

sobre a EI em cada unidade federativa, entende-se que as iniciativas estaduais são 

extremamente pertinentes, facilitando a contextualização do currículo, discutida 

durante a elaboração da BNCC com fundamental e representando 40% dos 

currículos, restando 60% a ser seguido de acordo com a o documento oficial. As 

questões marcantes da formação do cidadão e da educação linguística nas 

diretrizes do RS poderiam ser expandidas e também trabalhadas com o público da 

EI. 
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Essa complementação local poderia fazer parte da estruturação de todo o 

processo de ensino, desde a escolha de conteúdos e materiais, convidando as 

crianças a falarem sobre sua própria realidade e interesses. Primeiramente deveria 

se pensar no público-alvo, considerando o mundo das crianças além da sala de 

aula e da escola, para então estruturar as práticas pedagógicas em busca de uma 

aprendizagem significativa (BRITISH COUNCIL, 2015). 

Os currículos estaduais têm o poder de espelhar o que é possível acontecer 

naquele espaço e tempo, que varia de capitais para cidades médias ou pequenas, 

do urbano para o rural. Em investigação recente, o British Council (2019) enumerou 

os estados brasileiros com currículo próprio e a ocorrência de fundamentação 

específica para as LE. Apenas no Rio Grande do Norte não há currículo elaborado, 

e, quanto à fundamentação direcionada para as LE, além do Rio Grande do Norte, 

não ocorre também no Maranhão, Amazonas e Rio de Janeiro. Não foi possível 

obter respostas de dois estados durante a realização da pesquisa, então as 

informações acima não compreendem o Pará e o Mato Grosso. 

A presença mais marcante do inglês na educação brasileira é hoje, sem 

dúvidas nas escolas privadas, questão que torna o ensino da língua não acessível 

a toda a sociedade. Möller e Zurawski (2017) convidam a pensar acerca da 

ocorrência de escolas bilíngues imersão e internacionais na cidade de São Paulo, 

a qual abriga aproximadamente 80% das escolas bilíngues brasileiras. A distinção 

entre os dois modelos educacionais é bastante clara, pois enquanto na primeira a 

cultura associada à L1 e a fluência desta são mantidas, na segunda já existe uma 

restrição, prevalecendo os valores da L2. Assim, no caso da escola bilíngue de 

imersão, a criança pode ser exposta à nova língua até os 8 anos (imersão inicial), 

até os 10 (mediana) ou a partir do segundo ciclo do EF (tardia). Nesta também é 

analisada a quantidade de tempo de exposição à L2, podendo variar desde inicial 

total ou parcial até tardia. É comum que façam parte do quadro de professores os 

próprios profissionais brasileiros, porém espera-se excelência destes no uso do 

inglês e sugere-se que tenham vivências culturais estrangeiras a compartilhar 

também. 

Sob outras perspectivas, as escolas bilíngues internacionais surgem com um 

currículo estável ao redor do mundo, principalmente para atender às famílias que 

costumam migrar com frequência, evitando que a situação escolar das crianças 

seja afetada. Com mensalidades bastante encarecidas, são hoje as escolas mais 
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onerosas, e costumam ser utilizadas como um trampolim para brasileiros com a 

ambição de estudar ou trabalhar no exterior. O português, ou a língua na nação em 

que este tipo de instituição se encontra instalada, não são exigidos para ingresso, 

porém o aprendizado costuma ser uma consequência do processo educativo. 

Contudo, a L2 (no caso o inglês) têm papel preponderante e é inclusive um dos 

fatores que viabilizam a transferência frequente das crianças de uma escola para a 

outra quando as famílias precisam mudar de país - geralmente por uma questão de 

trabalho dos pais. 

Selbach (2014) apresenta a realidade de uma escola particular atendendo a 

classe média-alta no centro de Porto Alegre (RS), ainda em processo de transição 

para o currículo bilíngue. A escola, a qual oferta desde a EI até o EM, havia iniciado 

a implantação a partir do EF e já incluía até o 8º ano neste novo formato. Contudo, 

a EI e demais turmas ainda não afetadas pela mudança, já possuíam inglês em seu 

currículo. Para as crianças de até 6 anos, já existia uma carga horária significativa 

de 3 períodos semanais trabalhando com o inglês, nos quais os professores 

identificavam como responsabilidade delas que fossem momento de a criança 

usufruir de seus direitos, de ser cidadã de direitos e buscar experiências 

relacionadas aos próprios interesses, ao invés de aspirantes ao domínio de 

conteúdos gramaticais.  

O trabalho de Barcelos (2010) se desenvolve na mesma cidade, Porto 

Alegre, e sobre o mesmo tipo de objeto de estudo: escolas particulares de EI 

ofertando inglês. Por meio de questionários respondidos por professoras de duas 

instituições diferentes (as quais atuavam há mais de 10 anos com este público e 

conhecimento) investigou-se, dentre outras questões, a metodologia, a carga 

horária e o material didático adotado. A primeira professora explicou que a escola 

em que trabalha era dita como sócio discursiva, porém se embasava principalmente 

no construtivismo com o apoio que outras metodologias diversas. As crianças 

tinham encontros com esta professora duas vezes na semana por 1h, e o trabalho 

era baseado em projeto, não havendo um material específico a ser adotado. No 

segundo caso, quando perguntada sobre metodologia, a professora mencionou o 

uso de músicas, danças e brincadeiras para um ensino da língua atrelado à parte 

motora grossa, e desenhos, pinturas, uso de massinha de modelar, recorte e 

colagem para a fina. Também mencionou o uso frequentes de histórias e o trabalho 

com a linguagem do cotidiano escolar, seja este relacionado a atividades propostas 
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por outros professores ou ligado a atividades da rotina (como beber água, ir ao 

banheiro). A carga horária foi referida como de 45 min por encontro, com a 

frequência oscilando de acordo com a idade: para as crianças de 2 a 4 anos, uma 

vez na semana; de 4 a 5, duas vezes; e de 5 a 6, três vezes. Para a última turma, 

da pré-escola, foi citado o uso de um livro de atividades e outros materiais 

providenciados pela professora, contudo com os mais novos nenhum material 

costuma ser aplicado. 

Passando para o nordeste do país, Barros (2019) apresenta seu trabalho 

com crianças de 4 a 5 anos em uma escola privada de João Pessoa (PB), que neste 

caso não se diz bilíngue já que a professora de inglês permanece com as crianças 

apenas 45 min por semana. Este trabalho teve como objetivo propor, aplicar e 

refletir sobre atividades que construam uma ponte entre os conhecimentos da 

língua inglesa e a BNCC para a EI, tendo como recurso pedagógico principal a 

ludicidade. Concluiu-se que o inglês pode ser atrelado com outras atividades do 

currículo da EI, apesar de esta não ser entendida como uma tarefa fácil, mas que 

o desenvolvimento parelho à outras aprendizagens parece ser a melhor escolha. 

A realidade das escolas bilíngues, principalmente as internacionais, costuma 

refletir apenas naqueles dispostos a arcar com o ensino privado. No caso de 

escolas públicas bilíngues, o número decresce significativamente diante da não 

obrigatoriedade de oferta para crianças pequenas, como já exposto. Lima, Borghi 

e Neto (2019) citam dois exemplos da iniciativa pública, do estado de São Paulo e 

do município de Rio Claro (SP). Em 2013 a Secretaria Estadual Educação de São 

Paulo implantou a oferta de LE com duas aulas semanais para alunos do 1º ao 3º 

ano do EF em 10 escolas, a ser lecionada por professores formados em Letras. Já 

no ano seguinte, em 2014, o número de escolas envolvidas aumentou para 56 e no 

ano de 2019 ele seguia em andamento – porém os autores não trouxeram os 

números atualizados e as buscas realizadas não trouxeram estas informações. É 

importante mencionar que além do benefício aos alunos, os professores vêm sendo 

capacitados por meio de formações, ainda que esta envolva apenas um curso de 

uma semana logo ao ingressarem no projeto. 

Em Rio Claro a iniciativa municipal também se deu em 2013, porém com 

carga horária menor, uma aula semanal apenas, e público mais velho, crianças do 

4º e 5º ano do EF. Após um ano de execução, houve ampliação da carga horária 

para duas aulas semanais para os alunos do 5º ano (LIMA; BORGHI; SOUZA 
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NETO, 2019). Outra iniciativa em âmbito municipal foi observada no Rio de Janeiro, 

novamente em 2013, com o programa experimental bilíngue Programa Rio Criança 

Global. É importante esclarecer que o surgimento de programas tão similares todos 

em um mesmo ano, não se resume a uma coincidência, já que a Copa do Mundo 

teve o Brasil como sede em 2014, e foram realizadas tentativas de aproximar o 

povo brasileiro dos turistas esperados para o período dos jogos. Em 2019, após 

considerável evolução, as escolas bilíngues nas comunidades do Alemão e 

Complexo da Maré – áreas de vulnerabilidade social com favelas de grande 

concentração populacional - já chegavam a 28. Finalmente aqui, o programa foi 

desenhado desde a EI, até o 5º ano do EF, justamente as etapas que se encontram 

de fora da legislação nacional para o ensino de LE – este é o único exemplo 

apresentado nesta seção que envolve a EI por iniciativa pública. A maioria das 

escolas do Rio Criança Global oferta inglês, porém outras oferecem ainda 

espanhol, alemão e francês. Os professores são contratados tendo em 

consideração a competência oral que possuem, a qual é o foco das aulas (LOPES; 

ANDRADE, 2018). 

Além da oferta de LE como parte do currículo, existem alguns centros de 

línguas públicos, como estratégia extracurricular para o ensino. No Distrito Federal, 

os alunos da rede pública matriculados entre o 6º ano do EF e o 3º do EM podem 

frequentar cursos de inglês, como também de espanhol, francês e alemão. No 

Espírito Santo as vagas se restringem aos estudantes do EM, também da rede 

pública, para cursos de inglês e espanhol. Em Pernambuco a oferta é destinada 

aos anos finais do EF, EM e comunidade em geral – a última, na medida do possível 

– em aulas de inglês, espanhol, francês e alemão (BNCC, 2019). Tais iniciativas 

merecem reconhecimento haja vista a oportunidade que significam na vida de 

muitos jovens, no entanto novamente a EI não é contemplada por meio delas. 

O apanhado exposto nas linhas anteriores revela novamente lacunas, porém 

dá indícios de possibilidades, ainda que o caminho em busca de oportunidades 

para EI seja longo. Falar de Brasil não é falar de homogeneidade, infeliz ou 

felizmente, cada realidade tem suas especificidades, as quais merecem ser 

consideradas. Alguns grandes centros oportunizam o ensino, para alguns, porém 

nas periferias a realidade pode ser contrastante. Em se tratando do PR não é 

diferente, em geral os exemplos encontrados neste estado estão significativamente 

distantes dos em andamento nas maiores cidades do Brasil, porém na capital 
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alguns serviços possam se assemelhar. Todavia, nas cidades do interior e 

menores, são exibidas outras facetas do Brasil. 

Continuando com o interesse sobre as práticas pedagógicas, segue-se com 

a realidade do PR quanto à educação, incluindo aqui o Referencial Curricular 

próprio e ao ensino de inglês na EI. Também se discute acerca de cidades que 

ofertam este ensino para além do previsto em lei e, por último, será feito um relato 

do município em questão, desde os aspectos educacionais em geral até a situação 

específica do inglês. Procurou-se adotar a mesma ordem de apresentação das 

informações utilizada sobre a esfera nacional, começando com discussões sobre o 

currículo, passando para as escolas privadas e então para as públicas e projetos 

de contraturno – sempre na tentativa de aproximar o leitor de práticas para a EI. 

A começar pela proposta curricular do PR, com fundamentação ampla, 

aprofundada e específica para a língua inglesa, pode-se observar que a discussão 

retrata a dimensão história desta LE no Brasil em uma tentativa de suprir as 

expectativas sociais contemporâneas. Assim, um dos direcionamentos mais 

significativos fica por conta da abordagem comunicativa, com práticas discursivas 

adotadas para o ensino. Durante o processo de construção, entre os anos de 2003 

e 2008, houve uma extensa discussão da qual fizeram parte professores da rede 

estadual, técnicos pedagógicos, docentes e pesquisadores das instituições de 

ensino superior. Nas etapas seguintes, de validação e implantação, vários 

encontros, oficinas e grupos de estudo foram articulados. O envolvimento destes 

atores no desenvolvimento das Diretrizes Curriculares da Educação Básica - 

Língua Estrangeira Moderna (PARANÁ, 2008) é hoje visto como fator responsável 

pela larga utilização das diretrizes no planejamento das aulas, bem como dos 

gêneros textuais propostos (BRITISH COUNCIL, 2019). 

Anos mais tarde, lançou-se o Referencial Curricular do Paraná (PARANÁ, 

2018) com princípios, direitos e orientações para a EI e o EF a partir da aprovação 

da BNCC (BRASIL, 2017). O estado foi o primeiro a apresentar um currículo 

unificado com adequações a partir das especificidades do contexto paranaense e, 

logo na sequência, lançou o Currículo da Rede Estadual Paranaense (CREP) com 

sugestões de conteúdos para cada componente curricular (Matemática, Língua 

Portuguesa, Língua Inglesa e demais) a partir do 6º ano do EF, apontando ainda a 

distribuição destes ao longo de cada ano letivo (PARANÁ, 2019). A respeito da EI, 

o Referencial localiza esta etapa em uma linha do tempo bastante recente, tendo 
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iniciado associada a um contexto de luta de classes. Entende-se que a EI vem 

passando por inúmeras mudanças e tantas outras ainda se encontram em pauta.  

Com relação ao ensino de inglês, não há nenhuma alteração em termos de 

oferta, permanecendo o proposto pela BNCC quanto a LE a partir dos anos finais 

do EF. Para o público ao qual deve existir oferta, no caso de a opção ser por inglês, 

o Referencial apresenta cinco eixos norteadores das práticas:  

1) Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e 
multicultural. 2) Comunicar-se na Língua Inglesa, reconhecendo-a como 
ferramenta de acesso ao conhecimento, de ampliação das perspectivas e 
de possibilidades para a compreensão dos valores e interesses de outras 
culturas e para o exercício do protagonismo social. 3) Identificar 
similaridades e diferenças entre a Língua Inglesa e a língua 
materna/outras línguas. 4) Elaborar repertórios linguístico-discursivos da 
Língua Inglesa, de modo a reconhecer a diversidade linguística como 
direito e valorizar os usos heterogêneos, híbridos e multimodais 
emergentes nas sociedades contemporâneas. 5) Utilizar novas 
tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, para pesquisar, 
selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de 
letramento na Língua Inglesa. 6) Conhecer diferentes patrimônios 
culturais, materiais e imateriais, difundidos na Língua Inglesa (PARANÁ, 
2018, p.495). 

 

Com eixos tão significativos, que parecem repercutir em uma lista sem fim 

de benefícios para a educação brasileira, a questão levantada é sobre a não 

extensão destas propostas para a EI pública brasileira. Nas escolas privadas, 

diferentemente, essas vantagens já são vivenciadas pelas crianças desde muito 

pequenas e com carga horária significante, que por vezes confere a denominação 

bilingue à escola. Em instituições particulares da capital Curitiba, existem relatos 

de pesquisas como as de Mulon (2017), a qual se propôs a analisar as campanhas 

de divulgação de escolas privadas bilíngues, mas que não pode incluir algumas 

instituições como participantes, visto que essas não adotavam nenhuma 

publicidade devido a altíssima procura. Segundo a autora, uma escola que se 

intitula internacional e está presente na cidade desde 1980, deixou de ter interesse 

e necessidade de anunciar há anos, pois conta com listas de espera para a EI, por 

exemplo. A escola identifica-se como internacional por oferecer o ensino em mais 

de uma língua desde a EI (no caso, alemão e português) e pelo vínculo com um 

país europeu. No entanto, ao longo dos anos a presença de estrangeiros sofreu 

uma grande queda, e os brasileiros passaram a enfrentar a alta concorrência, 

ocupando atualmente 80% das vagas da escola. Tal característica pode, na 

verdade, colocar em questionamento o status internacional desta, com base no 
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discutido anteriormente - para aprofundar a discussão indica-se a leitura de Mulon 

(2017). 

Palma (2017) realizou estudos na mesma cidade (Curitiba) com alunos de 

classe média-alta de uma escola particular, porém neste caso o inglês era ensinado 

desde a EI até o EM. A mesma instituição ofertava ainda um programa bilíngue 

adicional, com currículo inspirado em uma proposta dos Estados Unidos, onde as 

turmas se organizavam com base no conteúdo e ano escolar, independente da 

proficiência dos alunos. Portanto, os integrantes das turmas poderiam ser de 

diferentes anos escolares, como no caso do grupo estudado pela autora, do qual 

faziam parte estudantes do 6º ao 9º ano. Assim, apesar de matriculados na mesma 

turma, alguns estavam em seu terceiro ano de programa bilíngue, enquanto outros 

no primeiro. 

Fazendo alusão à educação pública paranaense, o Centro Estadual de 

Educação Infantil (CEEI) pertencente à UEL, recebe estagiários de Letras da 

mesma instituição, responsáveis desde 2013 por atender uma parcela dos 

matriculados. Os futuros professores costumam atuar em duplas compostas por um 

aluno do 3º ano da licenciatura e outro do 4º (FERREIRA; TONELLI, 2016). Na 

mesma cidade, o Projeto Londrina Global (PGL) propõe o ensino de inglês para 

crianças desde 2008 e caracteriza-se como uma iniciativa da Prefeitura Municipal 

de Londrina, Secretaria Municipal de Educação e outras entidades, bem como 

professores da APLIEPAR (Associação de Professores de Inglês do Estado do 

Paraná) e da UEL (PERES, 2018). Apesar de ter iniciado com alunos da então 4ª 

série, atual 5º ano, logo em 2010 passou a atender a EI uma vez na semana, por 

50 minutos. No ano de 2016 o atendimento chegou a 47 escolas, com 47 

professoras e por volta de 14.000 alunos da EI e dos anos iniciais do EF (TANACA, 

2017). A ideia do PGL nasceu com o objetivo de ampliar oportunidades sociais a 

partir da inserção no inglês desde criança; facilitar o uso de uma língua com 

demanda mundial em alta; e dar suporte para o aprendizado em anos escolares 

posteriores (LONDRINA, 2016). 

Na região metropolitana de Londrina, Rolândia (PR) tornou-se destaque 

nacional com a criação da Lei Municipal nº 3.446/2010, instituindo o ensino de 

inglês na EI e séries iniciais do EF em horário regular, no mínimo semanalmente, e 

com prazo de implantação de até dois anos e estabelecendo ainda a abertura de 

licitação para livros didáticos para crianças a partir dos 5 anos de idade. Além de 
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explorar os pormenores desta lei, Mello (2013) realizou reflexões ligadas às 

ideologias dos discursos expostos em legislações e outros documentos que 

amparam a prática de ensino de inglês na EI, classificando-os em cinco formatos: 

a globalização e formação para o mercado de trabalho; da eficiência, sobre a 

qualidade de ensino; da competitividade, com relação à formação educacional 

superior; da igualdade, explorando o direito à educação de qualidade; e o discurso 

científico, tratando da facilidade das crianças para aprender. A autora destacou a 

congruência dos discursos deste pequeno município do interior do Paraná com 

outros de maior representatividade, como os de São Paulo e o do Rio de Janeiro, 

mostrando que aos poucos a inserção do inglês no currículo da EI pode se tornar 

uma realidade também nas cidades menores (MELLO, 2013). 

Prossegue-se, não muito distante deste município, com o caso da AMOP, 

citada anteriormente, que agrupa 52 municípios da região oeste do PR, dos quais 

35 encontram-se envolvidos na oferta de LE para a EI e o primeiro ciclo da EF da 

rede municipal – sendo exemplos: Toledo, Ouro Verde, Cafelândia e Marechal 

Cândido Rondon (DUTRA; BELL’AVER, 2018).O trabalho para consolidação desta 

oferta iniciou há mais de 15 anos com criação da primeira versão do Currículo 

Básico para a Escola Pública Municipal do Oeste do Paraná – Anos iniciais e 

Educação Infantil (AMOP, 2007), com base no qual elaborou-se o Currículo de 

Línguas Estrangeiras (AMOP, 2008). Nos anos de 2010 e 2015, foram publicadas 

respectivamente as 2ª e 3ª edições revisadas do Currículo Básico, o qual mais tarde 

passou a ser denominado de Proposta Pedagógica Curricular - Educação Infantil e 

Ensino Fundamental (Anos Iniciais) - Rede Pública Municipal (AMOP, 2020), 

equivalendo à 4ª edição do currículo. 

O Currículo de LE da AMOP (2008) compreende especificações sobre as 

línguas inglesa e espanhola, descrevendo a escolha pelo ensino de LE como uma 

decisão que deve ser tomada para atender aos interesses da comunidade (o uso, 

significados e importância que a mesma atribui à língua), sendo a ponderação 

destes fatores de responsabilidade dos redatores das legislações. Ao 

contextualizar a região historicamente, é mencionada a riqueza étnica do povo que 

carrega costumes típicos dos países que emigraram (como a culinária e a música), 

destacando a importância de apresentar a LE sem o intuito de apagar tais heranças, 

somando ao repertório linguístico e cultural desta população. Inclusive, considera-

se que o contato com outras LE viabiliza o conhecimento de sua própria identidade, 
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permitindo que a população tome consciência sobre si mesma a partir do 

confrontamento com outras realidades e aprendendo também a admirar o diferente. 

Assim, Currículo de LE (AMOP, 2008) é um terreno fértil para se pensar o 

aprendizado de línguas na concepção sociointeracionista, que enxerga a 

concretização do acontecimento linguístico na interação com o outro e com o meio. 

Segundo esta concepção, não só se absorve por meio das relações, mas também 

se contribui para a construção da língua, que está sempre em andamento. Baseado 

na teoria, o currículo objetiva a criação de contextos educacionais de interação para 

a criança utilizar-se da LE ativamente, somando e captando. 

Além da oferta no currículo regular da educação básica, o Centro Estadual 

de Línguas Modernas (CELEM) do Paraná é um exemplo de política pública que já 

consolidada, tendo sido fundado em 1986 e que atualmente oferta o inglês e outros 

oito cursos de línguas, além de outros cursos como oratória, pintura, teatro, etc. Os 

alunos da rede pública e seus professores têm preferência na concorrência pelas 

vagas, restando algumas para a comunidade em geral. A carga horária semanal 

acima da média (com dois encontros de 1h40min), juntamente com o número de 

alunos (limitado a 30 por turma) e a infraestrutura dos centros, são apontados como 

características que enaltecem os cursos em detrimento às aulas da rede básica 

(BRITISH COUNCIL, 2019). 

Apesar de ser observado um número crescente de publicações a respeito do 

ensino de inglês na EI (em alguns casos inclusive na rede pública) na capital do 

estado e nas regiões norte e oeste, no centro-oeste - região onde Guarapuava se 

localiza e tem influência considerável – a visibilidade da temática é menor. Já a 

alguns anos atrás, Semechechen e Carvalho (2007) discorriam acerca da presença 

do inglês em uma escola privada de Guarapuava, apesar de elas terem se dedicado 

especialmente à uma turma de 1º ano do EF. Uma das conclusões mais 

importantes apresentadas pelas autoras (além da ocorrência, não aprofundada, do 

ensino para EI) diz respeito ao uso, função e significado social do ensino de línguas, 

que deve ultrapassar os limites da apropriação do inglês por si só, na busca por 

ideais mais justos e democráticos para a nossa sociedade. 

Aproveitando a proposta de um ensino pautado em uso, função e significado, 

outro exemplo seria da pesquisa de Queroz e Stutz, (2016), na qual as três 

características tornam a aparecer. As autoras têm como objeto de estudo crianças 

de 3 e 4 anos de outra escola privada da cidade, que desta vez se propõe a ensinar 
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alemão como LE. Localizada em uma colônia afastada (aproximadamente 30km 

distante do centro), Entre Rios apresenta uma realidade marcada pela imigração 

de origem múltipla europeia, onde atualmente residem cerca de 15 mil habitantes. 

A população que se denomina como “suábios do Danúbio” foi convidada pelo 

governo brasileiro a ocupar tais terras e chegou ao local no início de 1950, 

refugiando-se da Segunda Guerra Mundial (SOCOLOSKI; PUH, 2020). 

O relato de Queroz e Stutz (2016) permite entender o entrelaçamento entre 

língua e cultura, que segundo o diretor da escola é o objetivo principal do ensino da 

língua alemã, valorizando as relações sócio-históricas dos suábios. A instituição é 

de responsabilidade de uma cooperativa e surgiu justamente para atender aos 

imigrantes, mas não só a estes. Além do trabalho com a língua, que para os suábios 

tem seu uso, função e significado claros, não se fala apenas em manutenção das 

origens, mas o ensino de alemão também é associado à preparação para o 

mercado de trabalho, principalmente para as crianças que não são parte deste 

grupo étnico. A maior concentração de carga horária para o ensino de alemão é de 

10h semanais na EI, reduzindo para 5h no EF e grande parte do EM, e para 4h no 

último ano do EM.  

Sobre Queroz e Stutz (2016), exalta-se ainda a forma como concebem o 

ensino de LE (seja de alemão, inglês ou qualquer outra) para crianças que “falam” 

com o corpo inteiro. Quando pequeno, o ser humano por vezes não tem a 

habilidade se pronunciar verbalmente, mesmo em sua L1. É comum que a adoção 

de gestos e expressões faciais esboce a frase de transição entre o simples 

entender, e o entender e comunicar. Ao aprender uma L2 nota-se o mesmo 

processo, que primeiramente consegue não envolver o uso da estrutura da nova 

língua, ainda que a criança a compreenda, e por isso é necessário respeitar o tempo 

dela. Outro aspecto guiado pelo tempo são as atividades e a alternância entre elas, 

ou seja, a duração da atenção concentrada de cada criança a um mesmo estímulo. 

As autoras fornecem respaldo para a compreensão do funcionamento da memória 

de trabalho, que até os 4 anos de idade impossibilita que o indivíduo fixe sua 

concentração por longos períodos. Um recurso importante do professor que atua 

nesta etapa é o planejamento de atividades claras e curtas, a serem apresentadas 

com entonações de voz, gestos e/ou músicas que favorecem a atenção dos 

pequenos. Do contrário, quando não compreendem, as crianças costumam 
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responder desistindo da tarefa ou intuindo o que deve ser feito, a depender do nível 

de motivação e demais variáveis individuais e do meio. 

São peculiaridades assim que levam os educadores e pesquisadores da 

área de EI a permanecerem resistentes na luta pelo respeito às características da 

faixa etária como um todo e de cada ano de idade que a compõe. As políticas 

educacionais traduzem a EI em dois escopos: o atendimento nas creches (0 a 3 

anos) e nas pré-escolas (4 a 5). Com a Lei nº 12.796 (BRASIL, 2013) ampliando a  

obrigatoriedade do ensino para as crianças desde os 4 anos, houve em geral uma 

cisão no atendimento dos dois grupos, permanecendo o primeiro em Centros 

Municipais de Educação Infantil (CMEI) e sendo o segundo alocado junto às 

escolas de EF e EM existentes. 

Em Guarapuava não foi diferente e a demanda por vagas obrigatórias para 

crianças da pré-escola não foi proporcional a verba disponível para corretas 

adequações. Assim, ao invés de serem construídos novos espaços pensados às 

crianças (aqui fala-se desde a estrutura física da escola até o mobiliário), optou-se 

por destiná-las a espaços planejados idealmente para o EF e o EM, e o principal: 

sem revisão do quadro de profissionais e com o risco de colocarem às crianças 

precocemente na figura de alunos (LIRA; SAPELLI; DREWINSKI, 2016). 

À medida que decresce a faixa etária de corte para inclusão obrigatória no 

sistema educacional, a legislação vem fomentar uma falsa impressão de 

incremento da qualidade do ensino. Considerando que de fato a criança tenha vaga 

garantida para ingresso na pré-escola, ainda assim não se pode subentender que 

está sendo tomada a melhor decisão para o desenvolvimento dela. Supondo agora 

que as práticas pedagógicas reflitam crianças da EI, ainda cabe questionar o direito 

das famílias em decidir pela frequência escolar aos 4 anos de idade. Obrigando a 

matrícula, a lei destitui o direito da criança e o poder da família em tomar esta 

decisão (LIRA; SAPELLI; DREWINSKI, 2016). 

A repercussão da Lei nº 12.796(BRASIL, 2013) atingiu fortemente as 

creches também, no quesito financeiro e consequentemente no prestígio do seu 

trabalho. O atendimento das crianças de 0 a 3 anos não dispõe de uma política de 

financiamento que ampare suficientemente suas necessidades e desde que passou 

a ser a única faixa etária com inclusão não obrigatória no ensino, seu papel foi 

omitido significativamente (LIRA; SAPELLI; DREWINSKI, 2016). 
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Encerra-se a seção sobre o Brasil e o Paraná sem apresentar uma 

quantidade e qualidade de dados desejada, referente à educação pública voltada 

para o ensino de inglês na EI. Por um momento, refletiu-se sobre o distanciamento 

das práticas apresentadas aqui em relação ao tema específico desta dissertação 

(foram trazidas outras línguas e faixas etárias, por exemplo), e questionou-se se os 

dados que constam não deveriam ser omitidos já que não dizem respeito ao 

esperado neste estudo. Porém, a não existência de maiores exemplos de práticas 

de ensino de inglês na EI, de preferência que não o ofertado nas escolas privadas, 

acaba por ser um resultado da pesquisa por si só. Democratizar o ensino é uma 

urgência e os caminhos são por meio do rompimento dos limites: do público versus 

o privado, da capital versus o interior, do centro versus a periferia. Nas linhas que 

se sucedem, apresenta-se a realidade do ensino de inglês na EI de Guarapuava, 

pouco abordada na literatura e com uma longa trajetória a ser percorrida na busca 

pela igualdade de direitos educacionais na infância. 
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3. DIMENSÃO METODOLÓGICA DO ESTUDO 

 

Considerando os objetivos a serem alcançados com esta pesquisa, 

estabeleceu-se que o direcionamento mais pertinente para a sua realização se 

daria a partir da combinação dos métodos qualitativos e quantitativos de 

investigação. Silverman (2009) apresenta a proposta do estudo quantitativo como 

precursor do trabalho, visando o delineamento do campo e assim possibilitando a 

definição da amostra a ser observada com profundidade na etapa qualitativa. 

Seguindo esta visão de complementariedade, Brüggemann e Parpinelli (2008) 

entendem que ao aliar as duas pode-se trazer uma descrição mais próxima da 

realidade observada e reiteram a importância da adoção simultânea delas. 

O objetivo deste capítulo é apresentar as duas aproximações na sequência 

em que se sucederam, bem como a descrição de seus respectivos instrumentos. 

Primeiramente, a obtenção dos nomes e respectivos contatos das instituições, os 

e-mails e ligações realizados para levantamento quantitativo junto a elas. Em 

seguida, para a análise qualitativa: a observação de uma aula de cada turma (de 

aproximadamente 50 minutos), o questionário de trajetória profissional respondido 

pelos professores, a entrevista individual realizada com eles, e a análise de 

documentos como materiais didáticos e o Projeto Político Pedagógico (PPP) das 

escolas. 

Destaca-se que o projeto de pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), 

sendo registrado na Plataforma Brasil com o n⁰ 21868819.8.0000.0106 e recebendo 

o parecer favorável n⁰ 3.682.272, conforme consta no Anexo I. Também se reforça 

que para liberação pelo Comitê houve a autorização anterior da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) de Guarapuava– PR e da direção da 

escola privada. 

 

3.1. ETAPA QUANTITATIVA: LEVANTAMENTO DAS ESCOLAS DO 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – PR 

Segundo o último censo do IBGE (2010), a população de Guarapuava - PR 

era de 167.328 pessoas, sendo previsto o aumento para 180.334 no ano de 2018. 

Em relação ao estado, é a 9ª maior cidade e a 1ª em sua Microrregião. As taxas de 

escolarização dizem respeito apenas às crianças com idade entre 6 e 14 anos (ou 
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seja, não se trata do público em questão), contudo serão apresentadas para traçar 

características do contexto. Em 2010 o município atingiu 97,1 % de escolarização, 

ficando colocado na posição 309 de 399 dentre as cidades do estado e na posição 

10 de 18 em sua Microrregião. Quanto à EI, os dados mais recentes divulgados 

também pelo instituto revelam que 3.146 crianças foram matriculadas no ano de 

2017. 

Diante da ausência de pesquisas acerca do ensino de inglês na EI de 

Guarapuava ou demais documentos que relatassem este panorama, foi realizado 

um levantamento com as instituições potencialmente envolvidas na oferta, como 

forma de conhecer este cenário. Obtiveram-se as informações de contato por meio 

da plataforma disponível no site da Secretaria de Educação do Paraná, na aba 

Consulta de Escolas (PARANÁ, 2020). As instituições municipais (responsáveis 

pela EI à nível público) e privadas (particulares, comunitárias, confessionais e 

filantrópicas) de Guarapuava - PR foram abordadas primeiramente por e-mail, e em 

caso de ausência de resposta, por telefone, com vistas a levantar informações 

sobre: oferta da etapa da EI e do ensino de inglês nesta, idade das crianças 

envolvidas e a carga horária semanal. A partir dos questionamentos feitos junto às 

escolas criaram-se classes de respostas que proporcionam agrupamentos de 

determinadas características, posteriormente verificadas em termos de frequência. 

Essa característica enquadra o estudo no modelo categórico e métrico, dois 

recursos colocados por Gatti (2004) para se quantificar uma pesquisa – além de 

um terceiro que aqui não se utilizou, os dados ordenados. As duas primeiras 

variáveis são analisadas sob categorias, já a idade das crianças e a carga horária 

semanal são investigadas em termos métricos. 

 

3.2. ETAPA QUALITATIVA: ESTUDO DE CASO E ANÁLISE TRIANGULAR 
DAS ESCOLAS A E B 

 

Conforme Lüdke e André (2013), a pesquisa qualitativa possui cinco 

características básicas as quais se procurou seguir, a saber: 1) o ambiente natural 

como fonte direta de dados e o pesquisador como principal instrumento para tal; 2) 

dados essencialmente descritivos a serem gerados; 3) ênfase no processo ao invés 

do produto; 4) atenção ao significado que as pessoas dão - seja para as coisas ou 

para a própria vida; e 5) processo indutivo de análise, a saber, aquele em que as 

http://www4.pr.gov.br/escolas/
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observações podem levar às hipóteses e estas, consequentemente, às teorias. 

Este modelo de pesquisa possui alguns desdobramentos, dos quais se abordaram 

dois neste estudo: o tipo estudo de caso e o etnográfico. 

Realizou-se a geração de dados em duas escolas, mediante aceitação 

destas na figura de seus responsáveis. Por se tratar de uma análise não total das 

instituições educativas do município, utiliza-se o estudo de caso, visto que as 

instituições estudadas em profundidade poderão ser ditas representativas de outras 

(GIL, 2008). Há de se destacar a importância do olhar atento ao adotar o estudo de 

caso como forma de trabalho, pois segundo Lüdke e André (2013) o amplo 

interesse naquele contexto específico precisa ser lembrado ao tentar generalizar 

as conclusões que se chegam sobre um caso para os outros. Uma vez que cada 

caso é singular, grandes deduções sobre o todo a partir de uma parte podem ser 

audaciosas.  

Em respeito a estas questões, para a escolha das escolas procurou-se 

abordar instituições com características diferentes, na tentativa de uma amostra 

com heterogeneidade e relativamente mais flexível para certas presunções (por 

exemplo: uma pública e outra privada, localizações geográficas distintas e turmas 

com idades diferentes). Trabalha-se a definição da amostra como propõem Minayo 

et al (2005), pensando em informantes com um mínimo de diversidade, habilitando 

o pesquisador a captar semelhanças e divergências. Já com relação a escolha das 

duas turmas, as próprias instituições apontaram as que fariam parte do estudo, não 

havendo interferência das responsáveis pelo estudo nesta definição, mantendo-se 

apenas o critério de uma turma por local pesquisado. 

Outra vertente qualitativa que inspira parcialmente este estudo é a 

etnográfica, que favorece o entendimento de como os professores e alunos (neste 

caso, crianças) são apresentados nas leis, resoluções e diretrizes, enquanto 

simultaneamente os observa no outro extremo: na prática de sala de aula e no 

contexto escolar como um todo. Dessa forma, a etnografia nas políticas 

educacionais de línguas tem o papel de sensibilizar os documentos oficiais ao 

contexto, viabilizando uma educação linguística que pondere todos os envolvidos 

no processo educativo. Em suma, cria-se um ciclo de retroalimentação entre a 

teoria e a prática, o micro e o macro (LUCENA, 2012). 

Por ora, uma vez que a legislação nacional não fornece amparo para a 

discussão do ensino de inglês na EI, questiona-se como analisar este objeto de 
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pesquisa diante desta ausência. Farias et al (2008) explicam que, na verdade, trata-

se de dois mundos que parecem correr em paralelo, os documentos oficiais versus 

a sala de aula real. Aqueles, que quando existentes, nem sempre agradam aos 

educadores e refletem-se nesta – seja no planejamento ou nas práticas 

pedagógicas já em fase de implantação. Também os políticos e pesquisadores 

parecem viver em realidade distintas, o que leva os autores a questionarem 

inclusive se há propósito na criação de referenciais que nunca atenderão as duas 

expectativas ao mesmo tempo, dos professores na prática e dos políticos em 

termos legais. 

A pesquisa (etnográfica), contudo, parece ser uma aliada para a superação 

do olhar aos documentos oficiais como tendenciosos, sendo encarados como 

produtos sociais que merecem ser examinados para verificar em que medida 

refletem a situação nas escolas – e não o contrário, quando muitas decisões são 

tomadas alheias ao ambiente escolar. Enquanto ainda inexistem referenciais 

oficiais, as pesquisas podem favorecer a composição dos documentos futuros, 

democratizando o acesso dos estudantes às LE com contribuições dos educadores 

(LUCENA, 2012). 

Ressaltam-se alguns aspectos da etnografia que este estudo reconhece não 

contemplar, restringindo-se ao uso de determinadas técnicas ao contrário do 

método integral como é feito por antropólogos e mantendo-se enquadrada 

sobretudo nos preceitos qualitativos. Rocha e Eckert (2008) destacam as minúcias 

da interação na pesquisa etnográfica, constituindo na verdade condição para esta, 

desde que seguida ao pé da letra. O encontro entre pesquisador e pesquisado, por 

exemplo, ultrapassa condições delimitadas de tempo e espaço, caracterizando-se 

de forma duradoura e abrangente. No entanto, aqui se busca prezar pela qualidade 

de um encontro como o que Rodrigues (2012) convida a proporcionar, onde se 

respeite o pesquisado, exista diálogo e não simplesmente extração de informações 

de um informante que esteja ali apenas para contribuir com o pesquisador sem 

ganhar nada em troca. Dessa maneira, a etnografia inspira uma pesquisa em 

educação mais coesa, onde a segunda (a pesquisa) não procura assumir 

prepotentemente o caráter da primeira, porém tenta se aprimorar com base em 

bons exemplos da outra. 

Dando continuidade à ideia da construção de um estudo com validade, outra 

técnica adotada com esse intuito é a triangulação dos dados. A triangulação 
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possibilita que o pesquisador minimize os efeitos artificiais que a situação de estar 

sendo analisado gera nos participantes e, para o pesquisador, a interferência na 

geração e análise dos dados. Tuckman e Harper (2012) afirmam ser esperado que 

exista alteração do agir, bem como do pensar e falar do professor frente à presença 

de alguém alheio ao contexto rotineiro de sala de aula. Por isso o ato de confrontar 

as informações gera maior credibilidade para as constatações. Gómez (1998) 

apresenta a triangulação exatamente com o objetivo de confrontar diferentes 

perspectivas dos informantes sobre a realidade em sala e, mais do que um recurso 

a ser adotado, é indispensável na pesquisa, trazendo luz para certas distorções e 

tendências subjetivas. 

A obtenção dos dados deu-se a partir da observação de uma aula de cada 

turma e escola (totalizando duas observações), com registro de notas de campo; 

preenchimento de questionário sobre a trajetória profissional e entrevista com os 

professores das turmas; e análise documental, composta por planos de aula, 

demais materiais utilizados na aula e ainda o PPP das instituições. Deve-se frisar 

que a análise triangular aqui proposta é a que tange à geração de dados. 

Marcondes e Brisola (2014) explicam as três dimensões diferenciadas que existem 

nesta análise, que em verdade são modos distintos de adotar a triangulação. Nesta 

pesquisa faz-se o uso de três ou mais técnicas, com o intuito de expandir a natureza 

das informações a serem obtidas. Porém existiram outras duas maneiras de 

trabalho com a técnica: para análise das informações, caracterizada pela 

reinterpretação e posterior construção-síntese mediante diálogo entre os dados; e 

outra bastante específica para avaliação aplicada de programas, com avaliadores 

diferentes.  

Ressalta-se que, ainda que dentre os instrumentos de geração de dados 

constem quatro itens, considera-se que a informação foi gerada a partir de três 

perspectivas, uma vez que o questionário e a entrevista expõem o ponto de vista 

do professor. Por isso a lógica da forma geométrica com três pontos permanece 

preservada, embora Minayo et al (2005) defendam uma triangulação com mais 

perspectivas do que a teoria incialmente propõe. 

Após gerados, os dados foram tratados inspirados no modelo de análise 

etnográfico de Spradley (2016), na busca por padrões de repetição que 

favorecessem a organização dos dados. Pode-se descrever esse processo de 

análise, basicamente, em três passos: leitura dos dados gerados, identificação das 
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similaridades entre os pares e categorização do conteúdo. Constam na sequência 

os instrumentos utilizados na qualificação dos dados. 

 

3.2.1. Instrumentos de Geração de Dados Qualitativos 

 

A seguir encontram-se descritos os quatro instrumentos utilizados para a 

geração de dados qualitativa, desempenhada inteiramente pela própria autora do 

estudo, com foco nas informações obtidas sob três perspectivas. André (2013) 

lembra-nos das características de cada um dos instrumentos desta tríade, a 

começar pela observação que é sempre participante, ainda que o pesquisador se 

esforce ao máximo para que não seja, pois o comportamento dos envolvidos acaba 

sempre por deixar-se afetar pela presença de alguém alheio. A autora menciona 

também a entrevista como finalidade de retomar questões levantadas durante a 

observação e, por último, os documentos, capazes de contextualizar o fenômeno, 

esmiuçando suas vinculações não tão claras nos subsídios obtidos pelas demais 

fontes. 

 

A) Observação de Aula 

A observação de uma aula de cada turma é a primeira a ser realizada, visto 

que a partir dela lapidam-se as questões a serem abrangidas em etapas 

posteriores: o questionário de trajetória profissional, as entrevistas, bem como 

aspectos dos documentos a serem analisados. Nos estudos de viés etnográfico, 

diz Silverman (2009), a observação tem grande valia, por ser o momento em que 

se busca o que os pesquisados de fato fazem, deixando o que pensam e sentem 

sob responsabilidade de outros instrumentos de geração de dados. 

Nesta etapa, bem como nas demais, o foco é o professor e as crianças são 

apenas consideradas para análise das práticas do educador, não sendo elas por si 

só o objeto de análise da pesquisa. Opta-se por não realizar qualquer tipo de 

gravação de voz ou vídeo - o que seria fundamental em uma pesquisa etnográfica 

de fato e reforça a caracterização desta como somente com viés etnográfico - 

sendo geradas somente notas de campo durante as observações. A ideia de não 

realizar gravações deste momento tem relação com as mudanças de 

comportamento observadas quando há este registro. Em verdade, a observação 
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por si se caracteriza por uma performance protagonizada por um sujeito que 

inconscientemente tenta influenciar quem está diante dele, e isto é inevitável 

(TUCKMAN; HARPER, 2012). Portanto, a ideia de apenas observar é uma medida 

de tentar promover mais naturalidade ao momento ou, ao menos, uma interferência 

menor. 

Bryman (2003) descreve a pesquisa de observação em uma lista de seis 

itens. Inicialmente provoca o pesquisador a colocar-se na perspectiva dos 

participantes, esforçando-se para ver e ouvir como eles. Em seguida, trata da 

descrição e atenção necessárias para percepção dos detalhes corriqueiros, os 

quais são capazes de sinalizar níveis daquela realidade até então ocultos. Como 

terceiro item aborda a contextualização social e histórica, da qual o fenômeno 

estudado nunca deve ser desprendido para o entendimento apropriado. O próximo, 

a noção da vida como uma série em que se sucedem eventos, sempre interligados 

e nunca findados. Depois, porém intimamente ligada ao anterior, uma proposta 

aberta de pesquisa, flexível aos fatos da vida que é mutante e apenas pode ser 

compreendida se o pesquisador deixar-se conduzir para o inesperado. Ao final, e 

novamente relacionado ao item que o antecede, abertura teórica e conceitual 

ajustada ao que realmente encontra-se no desenrolar da pesquisa – e não o que o 

pesquisador espera e acaba forjando descobrir. 

Para precaver-se da tentação frustrada de relatar tudo o que o rodeia e já 

pensando na análise dos dados, Silverman (2009) alerta o pesquisador sobre a 

tarefa de não acumular todos os dados possíveis. É preciso saber se ver livre dos 

excessos, o que implica em uma triagem ininterrupta ao longo do caminho, e é 

claro, em um roteiro de observação.  

No Apêndice 2, consta o roteiro elaborado pela autora, o qual abarca 

questões como: a exploração das quatro habilidades linguísticas e possíveis 

ênfases; o uso e alternância entre os dois idiomas; possíveis erros e correções 

pelas quais as crianças passam; o método adotado pelo professor; a ludicidade em 

sala de aula (como piadas, crônicas, estórias, paródias, repetição, jogos de 

palavras e imitação); a interação professor-criança; os recursos semióticos 

utilizados (por exemplo expressões faciais, mímicas, gestos e interjeições); e as 

práticas adotadas em relação ao nível de desenvolvimento da turma. Também se 

procurou registrar o layout da sala de aula e foi deixado espaço para anotações 

gerais que viessem a surgir ao longo da observação. 
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Ressalta-se que, antes de a aula ter início a pesquisadora optou por se 

apresentar brevemente, dizendo seu nome e o propósito de estar ali. Deixou-se 

claro que o motivo da presença era para aprender com as professoras e as 

crianças, evitando a associação da presença de um pesquisador externo como um 

avaliador. Por último foi aberto espaço para possíveis perguntas e na sequência a 

pesquisadora sentou-se fora do campo de visão das crianças. 

 

B) Questionário de Trajetória Profissional 

De início, pensava-se em incluir as questões que acabaram sendo reunidas 

em um questionário dentro da própria entrevista com o professor. Contudo, à 

medida que o roteiro de entrevista foi sendo elaborado e conhecendo a realidade 

dos professores - atarefados, porém sem tempo para as demandas - percebeu-se 

que a criação de um questionário (Apêndice 3) a ser preenchido pelo próprio 

pesquisado otimizaria tempo do encontro para a entrevista. Assim, anterior à 

entrevista houve o envio do questionário, a ser respondido conforme a 

disponibilidade dos professores. As questões acrescentadas a este documento 

foram escolhidas criteriosamente, sendo em geral de caráter objetivo, relacionadas 

à formação e percurso profissional. Buscou-se deixar perguntas que gerassem 

discussão para o momento da entrevista, organizando o tempo para estes 

aprofundamentos. Também foi possível retomar pontos selecionados do 

questionário que gerassem dúvida na entrevista. 

 

C) Entrevista 

Segundo descrito anteriormente, utiliza-se a observação das aulas para 

aprimorar a elaboração da entrevista, que tem como intuito chave abordar o relato 

do professor sobre as práticas pedagógicas utilizadas. Finardi e Gil (2005) explicam 

a entrevista como ferramenta para acessar o que pensam e dizem fazer os 

professores (suas crenças, princípios e experiências), para além do que foi 

observado pelo pesquisador. A entrevista difere-se ainda do questionário, ao 

permitir que sejam explorados as atitudes e os valores que um documento formal 

não revela (BYRNE, 2016), já que o questionário não possibilita uma aplicação 

personalizada, permite que questões não seja respondidas ou que precisem ser 

validadas (MOREIRA; GIL, 2005). 
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Adota-se o modelo de entrevista semiestruturado, com um roteiro de 

perguntas composto predominantemente por questões abertas a serem 

respondidas pelo professor. Opta-se por colher a fala deste profissional, já que 

detém o conhecimento mais específico e detalhado sobre as práticas pedagógicas 

adotadas naquela turma, superando depoimentos dos pedagogos, coordenadores, 

diretores e outros profissionais da área. A escolha pela entrevista semiestruturada 

se justifica ainda pela possibilidade de alteração do direcionamento da fala ou 

aprofundamento das discussões de acordo com a fala do professor (MANZINI, 

2004). 

O roteiro elaborado (Apêndice 4) retoma questões já presentes na 

observação, como a exploração das quatro habilidades linguísticas e possíveis 

ênfases; o uso e alternância entre os dois idiomas; possíveis erros e correções 

pelas quais as crianças passam; a interação professor-criança; e as práticas 

adotadas em relação ao nível de desenvolvimento da turma. Novas questões são 

exploradas: o entendimento de prática pedagógica e de boa prática; a avaliação da 

própria prática e a relação entre a formação que teve com o desenvolvimento de 

boas práticas; descrição de suas principais atividades de trabalho; divisão de 

responsabilidades entre o professor e a instituição; opinião sobre o ensino de inglês 

no Brasil, e o ensino deste para a EI; e maiores dificuldades e facilidades que 

encontra no trabalho. 

As adequações previstas da observação para a entrevista tornaram-se 

apenas uma fusão entre duas questões. Pela possível semelhança entre as 

respostas para ludicidade em sala de aula e recursos semióticos utilizados, decidiu-

se perguntar sobre ambas no mesmo momento. Contudo, mesmo não havendo 

grande alteração de uma etapa influenciada pela outra, valoriza-se a estratégia de 

realização da observação para início da geração de dados, já que é a oportunidade 

de o entrevistador ter conhecimento do que vai tratar antes de entrevistar o 

professor. Ao final da entrevista, deixou-se espaço para que o professor fizesse 

algum comentário que fosse de seu interesse e a oportunidade para anotações 

gerais do pesquisador, as quais viessem a surgir ao longo da entrevista. 

Para a atual etapa opta-se pela gravação de áudio, condição que é aprovada 

pelo participante e justificada pelo intuito de recuperar informações fornecidas e 

esclarecer respostas registradas (checagem essa realizada após as entrevistas, 

confrontando as anotações com os áudios gravados). Ao passo que durante a 
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observação o pesquisador procura fazer de sua presença algo quase imperceptível 

e pode se dedicar com mais ênfase às suas notas de campo, na entrevista procura-

se estar por inteiro com o professor. O ato de se fazer presente, mostrando 

interesse, ouvindo e, caso necessário, trazendo novas perguntas tem implicação 

na capacidade de registro do entrevistador e direciona para a adoção de 

ferramentas auxiliares de registro.  

 

D) Análise Documental 

Por último, o estudo dos materiais didáticos utilizados pelos diferentes 

professores com o intuito de, principalmente, responder ao objetivo de discutir a 

adequação das práticas ao desenvolvimento das crianças. Ademais, os materiais 

utilizados são úteis para a análise das práticas pedagógicas com maior 

propriedade, ilustrando o modo como são adotas no cotidiano em sala de aula. 

Incluíram-se como materiais didáticos eventuais livros, manuais do professor e 

folhas de atividades. 

Ainda na análise documental, o PPP de ambas as escolas foi abordado nos 

seguintes termos: caracterização da escola (também disponível em sites 

institucionais e blogs), objetivos (se possível da EI) e currículo da EI. De início 

pensou-se em incluir a análise do conteúdo dos PPP acerca do ensino de inglês, 

porém como a escola B não oferta a língua por iniciativa própria e não deve por lei 

fazê-lo, já que seus alunos estão fora do grupo alvo das políticas obrigatórias (até 

o 5º ano), não haveria possibilidade de comparação com o conteúdo da escola A. 

Entende-se que o estudo do PPP é pertinente para os fins desta pesquisa já que a 

partir dele pode-se entender a organização escolar. Ao articular teoria e prática, o 

documento estabelece a postura a ser adotada na busca pelo ensino que cada 

escola se propõe a oferecer à comunidade (OLIVEIRA; PEREIRA; DRABACH, 

2011), podendo o seu texto refletir ou destoar dos outros dados gerados. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este capítulo abarca os resultados dos dados gerados quantitativa e 

qualitativamente, bem como discussões pertinentes a eles. Os objetivos traçados 

no início da pesquisa serão retomados a fim de verificar seus resultados, bem como 

de apresentá-los detalhadamente. 

 

4.1. APRESENTAÇÃO DOS DADOS DA ETAPA QUANTITATIVA 

 

4.1.1. Presença do Ensino de Inglês na Educação Infantil 

 

Com vistas a cumprir o primeiro objetivo específico proposto com o estudo, 

de levantamento das escolas, primeiramente realizou-se uma checagem da 

listagem de instituições nomeadas “particulares” e “municipais” obtidas no site da 

Secretaria de Educação do Paraná (PARANÁ, 2020). No município de Guarapuava, 

naotou-se que das 35 listadas como privadas, 5 não possuíam as características 

que as enquadrassem nesta pesquisa (2 ofertavam educação especial, 1 

faculdade, 1 educação profissional, e 1 escola de dança), 2 estavam duplicadas, e 

1 encontrava-se desativada. Assim, das 35 pertencentes à amostra inicial, 8 foram 

excluídas e ainda mais 1 que não se enquadrava como privada e foi transferida 

para a categoria pública. Após a dedução destes 9 itens a lista de amostragem 

oficial das instituições privadas ficou constituída por 26 nomes. 

A listagem inicial das públicas contava com 68 itens, a somar 1 instituição 

advinda de enquadramento errôneo no grupo das privadas. Eliminou-se 6 

instituições das obtidas no site: 4 por questão de tentativas de contato sem 

sucesso, 1 pela ausência de telefone próprio e 1 por duplicidade na lista. Portanto, 

63 instituições públicas fizeram parte da amostra oficial e foram contatadas para 

fins desta pesquisa. 

A tabela a seguir apresenta os números explanados acima. Destaca-se que 

todas as instituições que fizeram parte da amostra oficial foram abordadas, 

inicialmente por e-mail e na sequência pode telefone. 

 

 

http://www4.pr.gov.br/escolas/
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Tabela 1: Definição da Amostra Oficial - Fonte: Autora 

 Privadas Públicas 

Amostra inicial 35 68 

Exclusões -8 -6 

Transferências -1 0 

Inclusões 0 1 
Amostra oficial 26 63 

 

Com a amostra já definida, o primeiro aspecto a ser observado é a forma de 

obtenção de contato e, consequentemente, de informações. O site consultado 

apresentava os contatos eletrônicos e telefônicos de praticamente todas as 

instituições privadas - inclusive atualizados, sendo que nos casos de ausência de 

detalhes foram buscadas tais informações na internet. Obteve-se retorno de 8 

instituições privadas por e-mail, em 17 casos foi necessário fazer ligações, e em 1 

os dados foram obtidos através de uma professora atuante na respectiva instituição 

(já que por meio do contato direto com a instituição não se obteve retorno). Foram 

realizadas duas tentativas de contato por e-mail, com 10 dias de intervalo entre 

elas, e após o último e-mail esperaram-se outros 10 dias por uma resposta, para 

então dar sequência à tentativa de contato telefônico, todas em abril de 2019. 

O mesmo tempo de espera aplicou-se para as instituições públicas, que 

também foram consultadas neste período, porém a enorme quantidade de 

instituições sem e-mails cadastrados no site dificultou o retorno por meio desta 

ferramenta. Inclusive, muitas instituições tinham o e-mail da própria SEMEC como 

contato. Do mesmo modo que se tentou obter os e-mails das escolas privadas por 

busca na internet procedeu-se com as públicas, porém sem sucesso. Assim, as 

informações com relação às 63 instituições públicas foram colhidas por contato via 

telefone, uma vez que nenhum endereço eletrônico obtido enviou resposta. 

Em seguida, apresenta-se o número de instituições em que a modalidade EI 

foi confirmada e a presença do ensino de inglês nestas. Apenas 3 instituições 

privadas que segundo a lista da Secretaria de Educação do Paraná ofertavam EI 

afirmaram não ter esta modalidade. Das 23 que apresentaram resposta positiva a 

etapa da EI, 17 ofertavam inglês (73,91%), contra apenas 6 (26,09%) que não o 

incluíam em suas práticas. 
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Figura 2: Cenário das Instituições Privadas - Fonte: Autora 

Já em relação às instituições públicas, 3 foram excluídas por não 

apresentarem EI, sendo assim 60 instituições municipais foram questionadas sobre 

a oferta de inglês e absolutamente todas responderam negativamente. Algumas 

mencionaram o projeto existente em parceria com uma escola de idiomas 

particular, o qual será abordado na sequência do texto. 

 

 
Figura 3: Cenário das Instituições Públicas - Fonte: Autora 

 

4.1.2. Idade das Crianças e Carga Horária Semanal 

 

As instituições privadas que ofertam inglês para a EI no município de 

Guarapuava apresentaram certo padrão quanto à idade das crianças envolvidas, 

bem como a carga horária semanal. A maioria das respostas obtidas foi vaga com 
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relação à idade das crianças envolvidas no ensino de inglês, por telefone muitos 

atendentes não souberam precisar tal dado. 

 

 
Figura 4: Ofertas por Idade - Fonte: Autora 

No que diz respeito à carga horária semanal, a maioria afirmou ser um 

encontro de 45 a 50 minutos. Uma única escola se afirmou bilíngue e disse ofertar 

o ensino diário de inglês. Algumas respostas não foram precisas (6), dentre elas 4 

disseram simplesmente não saber (algumas disseram ainda que variava de acordo 

com a idade e por isso não tinham conhecimento do número exato), 1 se prontificou 

a enviar esse dado por e-mail, porém nunca o fez, e 1 solicitou à pesquisadora que 

fosse presencialmente à escola portando um ofício, para que então tivesse acesso 

ao dado solicitado. 

 

 
Figura 5: Carga Horária por Escola - Fonte: Autora 
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As instituições municipais de Guarapuava vivem uma realidade contrastante 

quando comparadas às privadas, seguindo a lógica nacional e não sendo incluídas 

em nenhuma política pública local de educação específica para o ensino de inglês 

na EI. Em compensação, conforme mencionado anteriormente, tomou-se 

conhecimento da existência de uma parceria com uma instituição de curso de 

idiomas a qual denominaremos C. Por meio de voluntários, 14 instituições do 

município (23% das instituições públicas de EI) são atendidas semanalmente por 

cerca de 50 minutos, com intervenções para turmas de 4 e 5 anos. Abaixo 

exploraremos mais detalhes do projeto na análise qualitativa dos dados.  

 

4.2. APRESENTAÇÃO DOS DADOS DA ETAPA QUALITATIVA 

 

Os dados que seguem dizem respeito apenas as escolas incluídas nesta 

etapa da pesquisa (2 instituições, mais 1 instituição parceira envolvida apenas 

indiretamente). Os dados dos instrumentos observação de aula, questionário de 

trajetória profissional e entrevista foram gerados em novembro de 2019. Com 

relação à análise documental, parte do material foi obtido junto aos professores no 

mesmo período (os planos de aula e demais materiais utilizados em sala). A 

consulta ao PPP também se caracteriza como parte da análise documental e foi 

excepcionalmente realizada durante visita às escolas em março de 2020.  

Destaca-se que desde o início da geração, ainda na etapa quantitativa onde 

o contato era feito por e-mail ou telefone e as informações levantadas eram 

objetivas, a pesquisadora encontrou certa resistência por parte das escolas. Era 

notável que os responsáveis que respondiam aos e-mails ou atendiam as ligações 

tentavam esquivar-se.  

Para a análise das práticas em profundidade, quanto às escolas municipais 

não houve o comportamento relutante pela participação, já que a carta de anuência 

expedida veio da própria SEMEC, determinando a realização da pesquisa na escola 

B. Especificamente no âmbito privado, contudo, algumas tentativas de convite 

foram feitas até chegar-se ao aceite pela escola A. As escolas privadas muitas 

vezes não chegavam a responder negativamente (o que seria mais oportuno para 

dar sequência na busca por objetos de pesquisa), apenas não se posicionavam 

definitivamente. Algumas instituições chegaram a declarar que não tinham 

interesse, mas ainda assim demoravam em fazê-lo. 
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Até então, não havia informações sobre quem seriam os professores 

entrevistados, por isso me referi a eles desse modo. A partir da apresentação dos 

dados será possível reconhecer as características dos responsáveis pelas aulas, 

por isso passará a ser utilizado “professora, P” (referente à escola A) e “voluntárias 

1 e 2, V1 e V2” (referentes à B). Outra instituição será apresentada, a escola C, que 

possui parceria com o município e vem a atender a escola B devido a este convênio. 

Ainda, em relação à terminologia adotada para fazer referência aos 

estabelecimentos que foram objeto desta pesquisa, os dados a seguir farão 

referência a elas por meio da palavra “escola”. Ao longo da dissertação há 

momentos em que se refere à “instituição”, “pré-escola” e também “escola”. Porém, 

para fins de discussão dos dados qualitativos das escolas A e B (inclui-se a escola 

C também) opto por essa definição já que elas se autodenominam deste modo. 

Destaco que o respeito às crianças da EI permanece, e o olhar em respeito à faixa 

etária será mantido, de modo que o fato de situar o local como “escola” não é uma 

tentativa de aproximar elas da condição de aluno, em uma proposta de 

pedagogização da EI.  

 

4.2.1. Escola A 

 

A escola privada em questão foi convidada a participar do estudo 

considerando a agilidade que teve na resposta da etapa quantitativa. Foi uma das 

8 (de um total de 26 privadas) que responderam logo à primeira forma de contato - 

por e-mail, na segunda tentativa. Como a escola pública (B) já estava definida em 

conjunto com a SEMEC, também a localização geográfica de A diferenciada em 

relação à B foi item decisório. Sugerida pela própria escola, a turma objeto desta 

pesquisa foi de alunos de 4 anos, com aulas semanais de 50 minutos conduzidas 

pela professora aqui chamada de P.  

 

A) Observação de Aula 

A observação se deu em novembro de 2019, com início às 13:00 e término 

às 13:50, e foi uma revisão dos animais de estimação, conteúdo da aula anterior. 

Encontravam-se em sala nesta data 18 crianças, dentre as quais 11 meninos e 7 

meninas. Também se encontravam na sala a professora regente e sua auxiliar, que, 
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contudo, não interferiram no andamento da aula pois estavam se dedicando à 

leitura das agendas e organização de materiais. Procurou-se entender se havia 

algum evento atípico naquele dia, que pudesse alterar o comportamento das 

crianças em relação às demais aulas de inglês, porém este se tratou de um dia 

comum. Destaca-se, no entanto, que por se tratar da primeira aula do período é 

comum que as crianças estejam mais agitadas ou que outras ainda estejam 

chegando e se despedindo dos pais. 

Antes que a aula inicie, a pesquisadora se apresenta com o intuito de evitar 

possíveis futuras interrupções das crianças para saber quem é a estranha em sala. 

A mesma explica que também é professora de inglês, mas que naquele dia estaria 

como eles para aprender sobre como estudam. Desde o início da fala da 

pesquisadora as crianças já manifestaram o interesse em apresentarem-se. Assim 

que termina de falar, ela abre espaço para perguntas ou comentários das crianças, 

que prontamente respondem apresentando-se e contando histórias sobre suas 

vidas. Ao fazer o fechamento deste momento inicial, a pesquisadora senta-se ao 

fundo da sala, no canto direito para quem olha de frente para o quadro - conforme 

o desenho da sala que consta no apêndice 5. Como o espaço da sala de aula é 

ligeiramente justo, ainda que tenha sentado próxima à parede do fundo da sala, 

não se encontra distante das crianças que sentam nas últimas carteiras. 

A aula observada tem basicamente dois momentos: explicação da atividade 

com entrega do material e realização desta. A tarefa das crianças era pintar com o 

lápis de cor um animal de estimação surpresa (cachorro, gato, peixe ou 

passarinho). Algumas pediram para escolher, mas a professora disse que era um 

sorteio. Ao final, os que terminavam poderiam trabalhar com outro, sendo que 

algumas crianças puderam escolher o segundo animal que gostariam de pintar. 

Algumas crianças queriam colar o animal, que estava recortado por partes do 

corpo, mas a professora disse que ela faria. Algumas crianças cortaram por 

iniciativa própria o animal que já tinha sido entregue em pedaços, e a professora 

disse que não era necessário, que do modo que estava não precisava mais ser 

recortado.  Ao final da atividade a professora passava colando as partes dos 

animais e questionando as crianças sobre o nome do animal em inglês. As crianças 

pediram para levar o material para casa e a professora concordou. Em determinado 

momento a professora parou de entregar um segundo ou terceiro animal para as 



 
 

102 

 

crianças que já haviam terminado. Segundo a professora não havia mais tempo, 

mas que na próxima aula, caso houvesse tempo de sobra, poderiam voltar a colorir.  

O primeiro item a ser descrito diz respeito ao desenvolvimento das quatro 

habilidades linguísticas em sala. Durante a observação pode-se perceber que, sem 

dúvidas, a escuta é a mais trabalhada, já que a P utiliza algumas frases em inglês. 

A fala das crianças também é estimulada, porém ainda utilizam o português 

largamente. A P tenta promover o uso dos vocabulários aprendidos na aula em 

questão e nas anteriores somente em inglês, mas nem todos conseguem fornecer 

a equivalência na L2 – nestas situações a P solicita que os colegas ajudem a 

criança com dificuldade a lembrar. Não foram observadas situações que visavam 

explorar a leitura e a escrita das crianças em inglês. 

O uso do português pela P ultrapassa o do inglês e tratando-se das crianças 

a proporção aumenta ainda mais. A P faz uso de expressões em inglês para elogiar 

o trabalho das crianças, principalmente ao concluírem, e não costuma misturar as 

duas línguas na mesma sentença. O vocabulário do cotidiano de sala de aula é 

mantido em português (são exemplos: por favor, obrigada, sem problemas, espere) 

e também as instruções para a realização das atividades. Foi possível observar 

situações em que a professora repetia o vocábulo apresentado em inglês pela 

criança, provavelmente com o intuito de reforçar o uso da língua, facilitar a 

memorização e, também, eventualmente, de correção da pronúncia. 

Torna-se difícil apontar um método específico que tenha sido adotado, a P 

não utilizou recursos como o quadro nem o cartaz com o vocabulário da aula que 

pendurou sobre ele, talvez por conta de ser uma aula de revisão de um conteúdo 

já apresentado na anterior. Acredita-se que, justamente por não se tratar de uma 

aula de apresentação de novos assuntos, talvez seja menos evidente a adoção de 

um conjunto de práticas pedagógicas específicas. 

A ludicidade torna-se presente pela ação das crianças sobre o material 

fornecido. Ao concluírem a pintura e montagem do animal de estimação atribuído 

a elas, brincam entre si, interagindo em português como se fossem os próprios 

animais. É possível notar uma tentativa de aproximação do conteúdo escolar com 

a vida das crianças fora da sala de aula. Na verdade, esta apropriação é bastante 

possível visto que várias crianças têm contato com animais de estimação. A P 

solicita, em português, à uma criança que conte novamente a história da pescaria 

que narrou recentemente, e às demais sobre os animais que têm em suas casas. 
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As crianças se referem à P como professora, em português. Em certos 

momentos várias crianças tentam interagir com ela ao mesmo tempo, levantam a 

mão, porém não conseguem esperar a sua vez, então levantam e caminham até a 

P. Há certo tumulto, barulho e conversa durante toda a aula, o que pode ter relação 

com o horário, já que as crianças acabaram de chegar na escola A. É interessante 

destacar que no fundo da sala existe um quadro com as regras, e uma diz respeito 

às crianças permanecerem em silêncio durante a aula, ou então falarem “baixinho”. 

Percebe-se que a professora sorri com frequência, procurando ser calorosa com as 

crianças, mas que as expressões que se utiliza não têm relação com o 

entendimento de alguma mensagem que tenta passar em inglês. Assim entende-

se que os recursos semióticos não estiveram em evidência na aula em questão. 

Sobre as atividades adotadas, percebe-se que as crianças não se contentam 

com o fato de apenas poderem pintar com lápis de cor. Algumas querem ajudar a 

P com a colagem, outras decidem utilizar a tesoura por conta própria, recortando 

partes do animal que seriam essenciais para completar o esqueleto. É necessário 

que a P repita que a tarefa das crianças é colorir e deixar as partes do animal 

encaixadas sobre a mesa, para que ela passe colando – mas as crianças 

demonstram que querem mais do que isso. Aqui percebe-se uma preocupação com 

o uso da cola, por fazer sujeira, e da tesoura, por oferecer certo risco. Este é um 

dos poucos momentos que a professora regente interage, comentando (enquanto 

segue com o trabalho nas agendas) que uma das crianças “é um perigo com a 

tesoura, adora usá-la”.  

Ainda que o intuito de observar tenha sido apenas como um agente passivo 

e, idealmente, invisível aos olhos dos demais, as crianças buscam interação 

comigo. A primeira iniciativa é de um menino que sentava próximo ao quadro 

(portanto longe da pesquisadora), que resolve levantar e solicitar ajuda para 

apontar seu lápis. Atendo o pedido deste, porém outro menino, que sentava 

próximo a ela, vê a situação e também solicita. Um terceiro menino também pede 

o mesmo tipo de ajuda, sendo os três atendidos. Uma menina, que sentava ao 

fundo da sala, vira-se para trás e mostra para mim com orgulho que consegue 

contar até dez em inglês. Porém, percebe-se que as intenções de contato não têm 

relação estritamente com o propósito da aula e a realização das atividades. O 

primeiro menino que solicitou auxílio para apontar o lápis também se apresenta e 

busca interagir, perguntando o motivo de eu usar um anel. Ele me mostra um 
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arranhão e conta uma história sobre como ocorreu. Outra menina se aproxima e 

pergunta-me “De onde você vem?”. 

Talvez o fato de não haver distância física entre crianças e eu, devido à 

limitação do espaço da sala de aula, tenha estimulado esta aproximação, apesar 

de um dos meninos que recorreu à mim estar sentado distante. Considera-se a 

possibilidade de as crianças terem se distraído e cansado da proposta de uma 

única atividade para os 50 minutos de aula, sinalizando o desinteresse por meio da 

busca de outras atividades, como o contato com alguém novo na sala de aula. Será 

discorrido sobre tais pormenores na análise dos dados. 

 

B) Questionário de Trajetória Profissional 

Retomando ao motivo da inclusão do questionário como instrumento desta 

pesquisa, destaca-se que este veio para otimizar o tempo da entrevista, trazendo 

informações pontuais sobre o percurso de vida profissional da professora aqui 

denominada P. Sobre suas características pessoais, sabe-se que P tem 40 anos e 

é do sexo feminino. Graduada em Turismo, habilitada para o Magistério em curso 

de Licenciatura para Bacharéis e especialista em Ensino da Língua Inglesa, P já 

estudava inglês em uma escola de idiomas há anos quando passou a atuar como 

professora, tendo frequentando desde o básico até o avançado. Na verdade, ela 

explica que a atuação como professora foi algo que acabou acontecendo sem ela 

ter planejado, mas que na época acabou aceitando o convite que recebeu e hoje já 

atua nesta área há 20 anos e na escola A há 5. Assim, a demanda por buscar tanto 

a licenciatura quanto a especialização surgiu no decorrer dos anos de trabalho. P 

relata que continua se aperfeiçoando com cursos online e que sua grande ambição 

para o futuro seria realizar um curso no exterior. 

 

C) Entrevista 

Após a observação, realizou-se uma entrevista com duração de 24 minutos 

com a P – apesar de ela ser a única responsável pelas aulas com formação e de 

quem esperava-se ouvir mais, sua entrevista foi a mais curta das três realizadas. 

Iniciou-se questionando sobre o estímulo das habilidades na língua, solicitando 

exemplos e também pedindo que ordenasse de acordo com a prioridade com que 

procura tratar de cada uma delas. Assim, a P mencionou a fala dos alunos como o 

principal estímulo, depois a escuta, seguida da escrita e leitura. Para trabalhar a 
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fala disse fazer perguntas e motivar os alunos a responderem; no caso da escuta 

lembrou das atividades de listening e de músicas; sobre a escrita reforçou que a 

maioria das atividades não exige este domínio, mas que eventualmente traz 

atividades pontilhadas; e quanto à leitura explicou que como as crianças ainda 

estão aprendendo a ler na L1 não exige tanto das crianças, escrevendo uma vez 

ou outra o vocabulário no quadro com o propósito de incitar o interesse das 

crianças. 

A segunda questão da entrevista teve relação com o uso das duas línguas 

em sala, a possível predominância de alguma delas, atravessamentos entre as 

duas, a alternância dela e das crianças entre o inglês e o português, estratégias de 

como usar o inglês e etc. Durante toda a entrevista procurou-se deixar a P livre 

para os comentários que gostaria de fazer, tentando a pesquisadora utilizar as 

questões como gatilho. Porém as respostas da P são curtas e objetivas, e os 

exemplos também não têm riqueza de detalhes. Ela disse que o uso do inglês 

costuma variar, dependendo do tema da aula e do comportamento das crianças no 

dia. Citou que aos poucos elas vão aprendendo a linguagem do cotidiano (como 

“olá”, “tchau” e “boa tarde”), que não existe uma regra por parte da professora de 

como utilizar as línguas em sala, mas que é comum misturar ambas na mesma 

frase. Lembrou ainda de que costumava utilizar mais o inglês, tendo reduzido por 

conta de as crianças apresentarem dificuldade para entender. 

Sobre a correção dos erros, falou-se em correções sutis procurando, por 

exemplo, revisar o conteúdo diante de um erro, de modo a chegar até a resposta 

correta por meio de um trabalho em conjunto. Foi destaca da importância do 

cuidado para não envergonhar as crianças, procurando não deixar o erro em 

evidência ao fazer estas retomadas de conteúdo. O foco da aula foi apontado como 

a comunicação, sendo este método o que a P acredita fazer mais sentido na EI. 

A entrevista abarcou temas como o uso da ludicidade e dos recursos 

semióticos por parte da P, aparecendo o exemplo da mímica para trabalhar alguns 

tipos de vocabulários, como os animais. A P explicou que procura contar histórias 

de livros que ela mesma traduz para o inglês, apresentando as imagens do material 

com apoio para o entendimento das crianças ou então o uso de flashcards2. 

                                                             
2Um flashcard é um cartão de papel onde pode constar uma palavra, uma frase ou 

simplesmente uma figura, sendo considerado uma estratégia útil para apresentação e prática 
vocabulários, especialmente os novos (KOMACHALI; KHODAREZA, 2012).  
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Também fala sobre o uso de músicas e fantoches, e que os jogos, todavia, não são 

tão comuns em suas aulas. Durante a entrevista é conversado sobre a interação 

dela com as crianças, momento em que a P relata sobre o carinho que recebe, 

principalmente das mais novas. Ela fala que a aula de inglês é muito esperada, que 

os pequenos ficam ansiosos pela próxima história, música, e etc.  

Discute-se a definição de prática pedagógica, sendo a P estimulada a 

compartilhar a visão que tem sobre o que é e como caracterizaria uma boa prática. 

Como resposta, ela diz valorizar o aprendizado, afirmando que este é fundamental 

para uma aula ser considerada suficientemente boa e conta que procurar sempre 

retomar o conteúdo ao final da aula e no início da seguinte. Ela lamenta por não 

adotar estratégias outras em suas aulas, como a sala de vídeo que existe na escola 

A. Porém, compartilha que, por questão de tempo e falta de suporte para se 

deslocar com as crianças pequenas até o ambiente, deixou de investir nesta ideia.  

As práticas adotadas pela P são colocadas em questão, sendo objeto de 

avaliação deste estudo especialmente a relação entre a formação profissional e as 

práticas pedagógicas. Aqui ela lembra do primeiro emprego como professora, na 

própria escola de idiomas em que conclui seu curso de línguas, e fala que sentia 

falta do suporte que uma licenciatura poderia trazer para as suas aulas, motivo que 

a levou a buscar uma especialização em ensino de línguas – já que a primeira 

graduação foi em Turismo. Outro questionamento realizado foi com relação a idade 

das crianças e as práticas em sala, respeito que foi explicado por ela pela adoção 

de materiais para a EI como base para planejar as aulas, trabalhando 

principalmente com vocabulário. 

São narradas algumas situações de insucesso, em que o planejado não 

pode ser executado como ela esperava. Logo no início do ano foi prevista uma 

atividade para a turma mais velha da EI (de 5 anos, um ano a menos do que a 

turma observada) em que era esperado que as crianças desenhassem a si próprias 

e que não teve muito sucesso. Porém a P acredita que se tivesse sido proposta no 

segundo semestre já seria possível, pois elas costumam se desenvolver 

significativamente do primeiro para o seguinte. 

As atividades são todas planejadas pela professora, já que não há material 

a ser seguido, e após o desenvolvimento dos planos de aula, a coordenadora os 

analisa. A cada semestre a professora elabora um relatório com os conteúdos 

abordados e o desempenho da turma (como um todo, não de cada criança 
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separadamente), o qual é submetido à coordenação. Quanto à definição do que é 

trabalhado em cada turma, a P disse ter como prática alinhar o conteúdo do inglês 

com os demais, ajustando seu trabalho ao da professora regente. 

Já caminhando para o final da entrevista, procura-se conhecer a opinião da 

P acerca do ensino de inglês no Brasil e para a EI. Ela relata que a prática tem se 

tornado comum, e considera que o início precoce facilita o aprendizado, que, 

contudo, não se resume somente à língua, mas que inclui aspectos culturais 

também. Ainda explica que o desenvolvimento pode demorar um pouco a ficar 

evidente e que por vezes se torna mais palpável apenas alguns anos depois – aqui 

também menciona a cobrança que recebe dos pais, que buscam resultados.   

Quando exploradas as dificuldades, a P cita a baixa frequência das aulas de 

inglês como fator que freia o aprendizado. Como não se trata de uma escola 

bilíngue, o português é utilizado majoritariamente, restando poucos momentos para 

a L2. Dentre as facilidades ela expõe que as crianças são muitos dispostas a 

aprender (contrapondo o perfil delas com o dos adolescentes), curiosas, ansiosas 

pelo conhecimento e carinhosas. Para encerrar a entrevista a P é convidada a 

trazer algum assunto que gostaria de compartilhar e ela fala da surpresa positiva 

que teve ao começar a trabalhar com crianças. Enquanto professora de adultos ela 

tinha receio de atuar com os menores e hoje já aprecia bastante.  

 

D) Análise Documental 

A escola A é privada, enquadrando-se nos tipos confessional e filantrópica, 

prevalecendo a educação dentre as áreas que visa, porém com atuação também 

em projetos culturais, da saúde e assistência social. Instalada há mais de 50 anos 

no município, atende alunos desde a EI (a partir de 1 anos e 6 meses) até EF II, 

nos turnos matutino e vespertino. 

Os objetivos da escola para a EI são bastante robustos, sendo aqui 

apresentados de maneira sucinta como: promover a concepção positiva das 

crianças sobre si próprias, bem como independência, confiança e 

autoconhecimento; suscitar a descoberta progressiva do próprio corpo, seus limites 

e possibilidades; estabelecer vínculos afetivos com seus pares e com adultos; 

possibilitar a criação e ampliação das relações sociais, sem distinção por sexo, 

etnia, classe social, religião ou política; cumprir os princípios e fins da educação 
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brasileira e a legislação em vigor; promover a formação integral enquanto ser 

humano; observar e explorar o meio ambiente com atitude de curiosidade e 

valorizando atitudes sua conservação; brincar, expressar emoções, sentimentos, 

pensamentos, desejos e necessidades; utilizar as diferentes linguagens (corporal, 

musical, plástica, oral e escrita) para comunicação; interagir com base no uso 

verbal ou de sinais e gestos corporais próprios ao brincar (ESCOLA A, 2020). 

No tocante ao currículo, a proposta para a EI é de experiências de 

aprendizagem que respeitem as habilidades e conhecimentos das crianças e as 

formas de pensar e organizar os conhecimentos de cada uma. Dentre as diretrizes 

pedagógicas, a etapa da EI prevê o desenvolvimento dos aspectos físicos, 

psicológico, intelectual e social. Procura promover o desenvolvimento da criança e 

seus respectivos conhecimentos, que serão base para as próximas etapas da 

educação formal (ESCOLA A, 2020). 

Ainda segundo o PPP, o trabalho da escola existe sob uma concepção 

pedagógica que respeita as fases do desenvolvimento humano (segundo Piaget), 

a interação do indivíduo com o meio (Vygotsky) e a aprendizagem significativa 

(Ausubel). Em verdade, sua abordagem é pautada especialmente nos exemplos da 

igreja católica, procurando formar o aluno para a solidariedade, diálogo e demais 

valores cristãos (ESCOLA A, 2020). Como metodologia de ensino afirma adotar 

uma abordagem crítica, que incentiva os educandos a realizarem as descobertas 

por conta própria, valorizando o aprender a partir do fazer. As atividades 

diversificadas têm como objetivo o raciocínio, superando as técnicas de 

memorização e a organização interdisciplinar dos conteúdos é trabalhada a partir 

de temas transversais a todas as disciplinas (ESCOLA A, 2020). 

O currículo geral apresentado menciona já de início a BNCC (2017), como 

um compromisso com a formação e o desenvolvimento humano como um todo, em 

que devem ser valorizados os saberes que as crianças trazem a respeito da 

realidade que vivem, vinculando os novos conhecimentos a ela. O PPP também 

explica que a educação tradicional brasileira se baseia prioritariamente na ação dos 

educadores repassando conhecimentos em uma interação unilateral: do que sabe 

para o que não sabe. Porém, a escola A se posiciona favorável à outra vertente, 

que entende o aprendizado em um processo de interação e mediação em que todos 

os participantes têm a contribuir e a ganhar. 
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Para a EI menciona o esforço que o Brasil vem empregando em promover 

ambientes adequados de ensino, explicitando os princípios éticos, políticos e 

estéticos, previstos na BNCC (2017) e amparados pelo Referencial Curricular do 

Paraná (2018).O projeto tem como intenção valorizar o conhecimento não apenas 

de conteúdos e habilidades cognitivas, mas de aspectos emocionais e afetivos, por 

entender que deve haver uma ruptura na cisão corpo e mente, que devem ser 

entendidos como relacionados e interdependentes (ESCOLA A, 2020). 

Por último, deve-se reforçar a questão de o PPP (ESCOLA A, 2020) fazer 

referência à Lei nº 13.415 (BRASIL, 2017), que tornou o ensino da LE inglês, 

especificamente, obrigatório a partir do 6º ano do EF. Contudo, não traz 

repercussões para a EI, já que o público não é alvo desta política desde a inclusão 

de uma LE a ser escolhida de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9.394 (BRASIL, 1996). 

Os possíveis materiais didáticos também fizeram parte da análise 

documental. No caso da escola A, no primeiro contato com a coordenação, a 

responsável declarou, em conversa informal, que a escola não adota livro didático 

para estas crianças por conta do encarecimento que representaria para os pais. A 

coordenadora lembrou do alto custo dos demais materiais e ainda da mensalidade 

por si própria. Por isso, foram citadas folhas de atividades e outros registros do 

trabalho nas aulas de inglês, já que, segundo ela, os pais tinham interesse no 

portifólio dos filhos. 

Para a aula que foi objeto desta pesquisa, a professora utilizou-se de folhas 

A4 contendo imagens impressas das partes do corpo dos animais de estimação 

(cachorro, gato, peixe e passarinho). O tema, segundo P, tinha sido abordado na 

aula anterior e estava sendo apenas revisado. Os desenhos das partes referidas já 

haviam sido recortados, sendo a aula destinada para pintura e enquadramento das 

peças de modo a formar o esqueleto do animal. As crianças foram instruídas para 

chamar a P ao concluir a pintura à lápis de cor, já deixando as partes do corpo 

posicionadas para facilitar a colagem, que foi realizada pela P. Havia ainda um 

pôster colorido em formato A3 fixado no quadro negro, no qual constavam as 

imagens dos animais trabalhados naquela aula – contudo este material não foi 

explorado.  

Considerando que não há material indicado pela escola ou estipulado pela 

própria P, esta tem autonomia para determinar o conteúdo das aulas e a sequência 



 
 

110 

 

das mesmas, e refere procurar trabalhar em conjunto com as questões trabalhadas 

no momento pelas demais professoras. 

 

4.2.2. Escola B 

 

No decorrer da etapa inicial da pesquisa foram feitos contatos com as 

escolas municipais, as quais negaram em unanimidade a oferta do inglês por conta 

própria, porém mencionaram a existência de um projeto que ocorria eventualmente 

em parceria com uma escola de idiomas. Assim, realizou-se o contato com a escola 

de idiomas C e após o levantamento das participantes, chegou-se ao nome da 

escola B por ser a que contava com o maior número de turmas atendidas. 

A escola C atende desde crianças até adultos e iniciou suas atividades na 

cidade em 1986. Caracteriza-se como um centro binacional pelo governo 

americano através da embaixada no Brasil e não se enquadra na categoria 

franquia, mas em um dos centros de estudos presentes nos cinco continentes. Ela 

entende a si mesma não somente como uma escola de inglês, mas se vê inserida 

na comunidade em apoio às necessidades dos alunos e demais habitantes da 

cidade. Desde 2004, a escola C trabalha em parceria com a Embaixada dos 

Estados Unidos, a Editora Cambridge, a Secretaria de Educação do Paraná, a 

Prefeitura de Guarapuava e outras instituições locais; atualmente conta com três 

programas de voluntariado (COORDENAÇÃO ESCOLA C, 2019). 

O programa que atende as escolas pertinentes à presente pesquisa atuava 

em 14 instituições municipais em 2019, e pretende expandir esse número nos 

próximos anos. As aulas eram previamente preparadas pela coordenação do 

projeto e realizadas por voluntários, geralmente em duplas. Estes voluntários 

poderiam ser aluno ou ex-alunos da Escola C, bem como estudantes da rede 

pública de ensino, os quais poderiam validar a experiência de voluntariado como 

um dos pré-requisitos para concorrer à uma bolsa de estudos no exterior, ofertada 

pela Embaixada dos Estados Unidos. Aproximadamente 31 turmas foram 

contempladas naquele ano, com a participação de 67 voluntários. A estrutura conta 

com etapas, iniciando pela divulgação e captação de voluntários nas escolas, que 

em seguida passavam por uma reunião na presença de seus pais ou responsáveis. 

Nesta ocasião discutem-se a disponibilidade de horário dos voluntários, o bairro e 

possíveis escolas de interesse. Com as informações em mãos, a escola 
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responsabiliza-se pelo envio dos detalhes à Prefeitura Municipal, a qual emite 

declarações para permissão da presença destes adolescentes como voluntários 

nas escolas e na sequência inicia-se a capacitação inicial seguida pelo treinamento 

semanal dos voluntários pela responsável institucional pelo programa 

(COORDENAÇÃO ESCOLA C, 2019). Destaca-se que a presente escola não foi 

objeto de pesquisa do estudo, porém uma breve explicação sobre ela e o projeto 

foram apresentados pelo fato de estar atrelada ao funcionamento das aulas na 

escola B, conforme relatado a seguir. 

Na verdade, o caminho para chegar-se à escola B passou antes pela escola 

parceira C. De posse da lista com os nomes das escolas atendidas pelos 

voluntários, em decisão conjunta com a SEMEC, entendeu-se que a escola B seria 

a melhor escolha já que contemplava o maior número de turmas atendidas pelo 

projeto. A definição foi guiada por precaução, pensando que se por uma 

eventualidade alguma das duplas de voluntários deixasse de atender à respectiva 

turma, nesta escola ainda restariam outros grupos a serem estudadas. Definida em 

conjunto com a SEMEC, a turma objeto desta pesquisa foi de crianças de 5 anos, 

com aulas semanais de 50 minutos conduzidas pelas voluntárias aqui chamadas 

de V1 e V2.  

 

A) Observação de Aula 

A observação se deu em novembro de 2019 e foi uma apresentação de 

vocabulários novos referentes ao Natal. Apesar de a aula ter acontecido no início 

da tarde, as crianças costumam ser recebidas primeiramente pela professora 

regente e somente 30 minutos mais tarde, às 13:30 as voluntárias iniciam a aula de 

inglês que se estende até às 14:20. Algumas vezes as crianças permanecem em 

sala com a regente nesta primeira meia hora, organizando a rotina ou realizando 

alguma atividade breve. Porém as voluntárias contaram que às vezes as crianças 

vão ao parquinho durante este tempo, o que as deixa agitadas. No dia desta 

observação a turma tinha permanecido em sala e encontravam-se presentes 16 

crianças, dentre as quais 9 meninas e 7 meninos. Também se encontrava na sala 

a professora regente, que estava trabalhando em demandas profissionais próprias, 

mas que eventualmente participava da aula e também auxiliava as voluntárias caso 

necessário. Apurou-se se havia algum evento atípico naquele dia, que pudesse 
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alterar o comportamento das crianças em relação às demais aulas de inglês, e foi 

tomado nota de que se tratava da última aula de inglês do ano letivo.  

Enquanto apresento-me as crianças se mostraram quase que indiferentes à 

minha presença, prestando atenção sem fazer nenhum questionamento, mesmo 

quando cedido o espaço para perguntas. Conforme o apêndice 6, pode-se observar 

que sentei no canto esquerdo (tendo como ponto de referência alguém que tem o 

quadro negro em sua frente), aproximadamente no meio da sala de aula. 

Inicialmente a ideia seria sentar-me ao fundo para não ser visualizada pelas 

crianças, no entanto não haviam carteiras disponíveis naquela posição e optei por 

não mover a mobília. 

Pode-se entender a estrutura da aula como dividida em seis momentos: 

acolhida com a canção, introdução ao tema da aula, apresentação do vocabulário, 

explicação da folha de atividades, exposição das atividades concluídas em um 

mural, e a despedida com respectiva canção. É possível notar que uma das 

voluntárias lidera ligeiramente a condução da aula, talvez por características 

pessoais das duas, sendo uma mais introvertida do que a outra. 

O primeiro foco de observação foi a exploração das habilidades de escuta, 

fala, leitura e escrita. Destaca-se que este aspecto é listado em primeiro lugar 

apenas por uma questão de organização, mas todos foram observados 

concomitantemente, do início ao fim da aula. A escuta das crianças é trabalhada à 

medida que as voluntárias se utilizam da linguagem do cotidiano de sala de aula 

em inglês, para dar comandos, chamar a atenção para alguma informação, elogiar, 

autorizar o início e anunciar o final das atividades. As músicas de saudação e 

também outras músicas em inglês que estão em alta no momento são outra 

ferramenta para trabalhar a audição. O vocabulário foco da aula é apresentado em 

inglês, e durante a realização das atividades as voluntárias fazem um trabalho 

importante de passar carteira por carteira interagindo com as crianças. 

Essa interação costuma se dar através de perguntas sobre o conteúdo do 

dia, como por exemplo questionando se a criança gosta de Natal, já que esta 

celebração era o tema. Ao procurar conversar com as crianças, mesmo que com 

frases simples e respostas objetivas em inglês, trabalha-se não só a escuta como 

também a fala. A fala também é explorada quando as crianças cantam as músicas 

já conhecidas, também durante a apresentação do vocabulário todas as crianças 

são convidadas a repetir juntamente com as voluntárias. Aos poucos, a 



 
 

113 

 

comunicação vai sendo promovida em inglês, como em conteúdos que já dominam: 

as cores, os animais, os números. Foi possível observar as crianças contando em 

voz baixa em inglês ao realizarem as atividades da folha. Quanto à leitura e à 

escrita, percebe-se que não são estimuladas na aula de inglês. E sobre a 

prevalência do trabalho entende-se que a escuta é mais estimulada, seguida pela 

fala. 

Sobre a alternância entre as línguas, prevalece o uso do português, contudo 

em determinados momentos utiliza-se mais o inglês, como no caso da 

apresentação do vocabulário novo. Conforme mencionado, as voluntárias 

procuram circular entre as carteiras questionando as crianças em inglês a respeito 

do vocabulário e das atividades da aula. Também procuram recuperar conteúdos 

já trabalhados. Logo no início da aula, as voluntárias recorrem a mim diante de 

dúvida quanto à pronúncia de um dos vocabulários da aula (barba, em inglês 

beard). Respondo com a pronúncia que digo achar ser a correta, na tentativa de 

esquivar-me de interferir na aula, e logo sugire que as adolescentes expliquem da 

forma que conhecem e julgam adequada. Mais tarde outro vocabulário da aula é 

apresentado com dificuldade (Natal, ou seja, Christmas com o som do “t” presente 

na fala). 

A observação de como as voluntárias procedem para correção das crianças 

que cometem erros teria sido o próximo ponto a ser descrito, porém não foi possível 

observar nenhum momento com estas características nesta aula. Com relação ao 

uso de algum método de ensino de línguas, certamente o mais próximo seria o 

comunicativo, com alguns distanciamentos. Percebe-se que as aulas 

definitivamente não têm a gramática como foco, mas para se enquadrarem 

perfeitamente nas premissas comunicativas precisariam acentuar o envolvimento 

da fala das crianças. Há presença de folha de exercícios que, apesar de não serem 

extensas ou esgotantes, ainda fazem referência ao universo adulto e à necessidade 

de documentar o aprendizado, que não necessariamente é um registro eficiente 

para o ensino de crianças. Os pormenores dos exercícios presentes nesta folha 

serão discutidos na análise dos dados. 

Os aspectos lúdicos das aulas e o uso de recursos semióticos compuseram 

o roteiro de observação separadamente, mas pela proximidade dos temas serão 

apresentados juntos. O tema natalino é certamente um sucesso entre as crianças, 

facilitando que elas se sentissem engajadas na aula até por conta de ser um 
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conteúdo que estavam vivenciando naquele período. Outra estratégia de 

apropriação que conecta os aspectos externos da sala aos internos é o uso de 

músicas em inglês que estão em alta, e provavelmente as crianças já haviam 

escutado fora da escola. As músicas de saudação, carregadas por expressões 

faciais, gestuais e corporais como um todo, também são um ponto forte da aula, 

agradando as crianças que já conseguem até acompanhar cantando. 

Observa-se a interação das voluntárias com as crianças de forma bastante 

carinhosa, com abraços e beijos para cumprimentar e despedirem-se – talvez esta 

situação tenha se intensificado por conta de ser a última aula do ano e ambas as 

partes já estarem saudosas. As voluntárias procuram ter um momento individual 

com cada criança, seja sanando dúvidas em relação às atividades ou estimulando-

as com pequenas perguntas em inglês. As crianças procuram mostrar suas 

atividades para as voluntárias ao concluírem. 

Observa-se também a figura da regente em sala, que é solicitada por 

algumas crianças sobre autorização para tomar água, ajuda para amarrar o cadarço 

ou para passarem álcool em machucados. A regente pouco interfere no andamento 

da aula, apenas quando as crianças a procuram ou logo no início quando pergunta 

se as voluntárias precisarão de lápis de cor e em seguida pega o material no 

armário - ou seja, ela se coloca à disposição das adolescentes.  

Em geral, as práticas adotadas pelas voluntárias, que na verdade são 

orientações da escola C, atendem as expectativas do público. São músicas, 

histórias, desenhos, pintura à lápis, entre outras, garantindo uma variação razoável 

no repertório da aula, o que deixa as crianças envolvidas. Inclusive, o relativo 

silêncio observado em grande parte da aula é um indicativo considerável de que o 

plano de aula, com variação constante das atividades propostas, encontra as 

expectativas de crianças desta idade, as quais têm dificuldade em permanecer 

muito tempo trabalhando sob um mesmo comando e tendem a se distrair. A aula 

inicia com bastante silêncio por parte das crianças, que permanecem sentadas. O 

barulho aumenta um pouco, mas ainda fica dentro de um limite razoável para 

crianças tão novas. A regente e as voluntárias precisam pedir silêncio e atenção 

poucas vezes, principalmente mais ao final da aula – provavelmente quando as 

crianças já estão se cansando. Neste momento as voluntárias lembram as crianças 

de que eles estão perto, então não precisam falar alto umas com as outras. 
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B) Questionário de Trajetória Profissional 

Apresenta-se a trajetória das voluntárias aqui denominadas de V1 e V2, as 

quais atuam em dupla ensinando na escola B, que já as acolheu no passado 

enquanto alunas do EF. Ambas são do sexo feminino, tinham 16 anos e 

frequentavam o 2º ano do EM, sendo a experiência como professoras voluntárias 

a primeira que vivenciam em suas carreiras profissionais. Na época da geração de 

dados (novembro de 2019), V1 e v2 estavam completando um ano de atuação na 

escola B. 

A V1 afirma ter frequentado o curso básico de inglês, enquanto V2 o 

avançado. Em termos de preparação para ensinar a língua para crianças, V1 

mencionou não ter participado de nenhuma capacitação e que gostaria de participar 

para de um curso básico para trabalhar com as crianças. Já V2 lembra da 

capacitação fornecida pela escola C, que faz parte do delineamento do projeto, 

visando desenvolver os voluntários para que assim eles possam refletir seus 

aprendizados na prática com a comunidade. V2 refere não sentir necessidade de 

outras capacitações para atuar com o ensino de inglês na EI. Nota-se que V1 não 

entende o curso e o acompanhamento semanal que recebe da escola C como uma 

capacitação, apesar de serem de frequência obrigatória para os voluntários 

atuantes e terem sido apontados por V2 como uma oportunidade importante. 

Quando questionadas sobre o motivo de terem se juntado ao projeto 

voluntário, V1 lembra sobre sua afinidade com crianças desde muito tempo atrás e 

percebe que é uma oportunidade de crescimento para as crianças e para a própria 

adolescente. Por outro lado, V2 cita aspectos referentes à manutenção e 

aprimoramento da língua para si mesma, afirmando ter aprendido à medida que 

ensina crianças que não tinham contato anterior ou possibilidade de aprender 

inglês. Esta voluntária sente-se grata pelo projeto e refere que “(...) ver que a 

criança está conseguindo aprender e pronunciar certo as palavras não tem preço!”. 

 

C) Entrevista 

As voluntárias 1 e 2 foram entrevistadas separadamente, porém optou-se 

por apresentar as respostas de ambas de forma concomitante, já que são relatos 

do mesmo contexto. Assim também espera-se otimizar a análise dos dados que 

será realizada na sequência.  A duração da conversa com a V1 foi de 26 minutos, 
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apenas dois minutos a mais do que com a P, já com a V2 foram 46 minutos. Em 

geral as respostas da V1 são mais objetivas e as da V2 ricas em detalhes, 

provavelmente por uma questão de personalidade delas. Enquanto a última se 

mostrou confortável com a pesquisa e bastante comunicativa, a V1 revelou-se 

tímida e ao ser convidada para a entrevista solicitou maiores informações sobre o 

conteúdo desta (sendo inclusive disponibilizado o roteiro para ambas, com o 

objetivo de que os níveis de insegurança e ansiedade da V1 fossem reduzidos). 

O primeiro questionamento foi acerca das habilidades trabalhadas em sala, 

procurando ordená-las da mais estimulada para a menos e apresentando exemplos 

de como trabalham cada aspecto. V1 identificou a escuta como a principal, seguida 

da fala, e preferiu não enumerar a leitura e a escrita pois acredita que não sejam 

objetivos da aula – apesar de as crianças mostrarem que possuem interesse. Como 

exemplo de exercício para a escuta do inglês trouxe o trabalho com as músicas e 

o próprio uso de inglês pelas voluntárias, e quanto à fala defendeu que o formato 

interativo das aulas direciona as crianças a praticaram a língua.  

Já a V2 colocou a escuta e a fala lado a lado, ambas em primeiro lugar – e 

também preferiu não atribuir frequência às práticas de leitura e escrita por entender 

que não são parte do objetivo da aula. A V2 explica os motivos que para ela 

justificam não trabalhar a leitura, por conta de não realizarem a leitura nem na L1 e 

por não poderem contar com o conhecimento dos pais para estudar inglês, e a 

escrita, já que as crianças pouco escrevem em português, apresentando letras e 

números ainda em formato espelhado. Com relação à escuta, mencionou a 

apresentação do vocabulário por meio dos flashcards como um momento de 

trabalho com esta habilidade, reportando que as crianças gostam muito destes 

cartões e prestam atenção neles. Para fins de fala, a V2 cita o uso do inglês em 

sala de aula, principalmente nos cumprimentos e atividades de rotina, porém 

observa que a utilização do inglês é flutuante.  

A respeito do uso do inglês, V1 diz que procura adentrar à sala já utilizando 

o inglês (reforçando o que a colega fala, sobre os cumprimentos em inglês) e 

também para explicar o vocabulário da aula. Aqui há uma divergência entre as 

voluntárias, pois a V2 diz que os conteúdos novos requerem o uso do português, já 

que desconhecidos. Para a V1, nos demais momentos o português prevalece pois 

entende que as crianças não seriam capazes de compreender muito em inglês já 

que é o primeiro ano da turma no projeto. A V2 lembra o caso de palavras 
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semelhantes ao português, que por isso tornam-se fáceis de usar, a experiência de 

ensinar as frutas como um momento difícil, e menciona números e cores como 

temas que as crianças já dominam. 

A V2 explica ainda que procura misturar as duas línguas na mesma frase, 

acreditando ser o correto e mais prudente do que repetir a mesma frase duas vezes, 

na L1 e na L2. Mozzillo (2015) valoriza a prática conhecida como code-switching 

(ou seja, a capacidade de adotar o uso alternado da L1 e L2) destacando o 

fenômeno como uma estratégia de adaptação natural aos usuários de mais de uma 

língua, que em sala de aula facilita o aprendizado na abordagem comunicativa, sem 

contudo ferir os aspectos gramaticais de cada uma. 

A entrevista prossegue com a V1 explicando sobre como procede para 

correção dos erros das crianças e dizendo ser uma tarefa difícil devido ao tamanho 

da turma. Ela afirma que procura não dar respostas, mas explicar de modo que elas 

consigam apresentar a versão correta. A V1 fala de um erro hipotético, como a 

confusão entre cachorro e gato, e diz que a abordagem dela seria apresentar 

flashcards com os dois animais, repetindo o nome de cada um em inglês. Nesse 

momento percebe-se que o exemplo não reflete exatamente o modo como ela diz 

trabalhar. Já a V2 diz concentrar sua atenção às crianças com mais dificuldade, por 

entender que algumas cometem menos erros e, por consequência, precisam 

menos da presença das voluntárias no processo de aprendizagem. Uma estratégia 

apontada é a valorização das respostas corretas, que são reforçadas por meio da 

repetição. Quando percebe uma das crianças cometendo algum equívoco, procura 

direcionar a atenção da turma para a resposta correta fornecida pelas outras. 

A quarta questão deixou as voluntárias reticentes, provavelmente por se 

tratar de um assunto que elas não têm tanto suporte para discutir: métodos de 

ensino. A V1 citou brincadeiras, músicas, brinquedos, bonecas, bichos de pelúcia 

e objetos diversos como aliados das voluntárias para ensinar. A pesquisadora 

perguntou se a V1 poderia especificar alguma estratégia já adotada, e falou-se em 

batata quente e corrida dos bichos (em que cada criança deveria se locomover 

conforte o animal atribuído a ela). Sobre as músicas, ela lembrou que além das de 

rotina para o início e final das aulas, também tocavam músicas populares em inglês, 

para as crianças ouvirem enquanto trabalham nas folhas de atividade – e que as 

crianças elogiavam e pediam que tocassem sempre. A V2, que foi a entrevistada 

mais comunicativa dentre as três, não forneceu respostas sobre e, mesmo após ser 
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estimulada a dizer o que ela pensava sobre e ser reforçado o fato de não existirem 

respostas corretas ou incorretas, afirmou que não saberia responder. 

Os próximos tópicos explorados foram a ludicidade e os recursos semióticos, 

que fizeram a V1 retomar a questão do uso de brinquedos, histórias, jogos (da 

memória, com o uso de flashcards, etc) e mímica. Já a V2 cita o interesse das 

crianças pelas práticas de repetição dos flashcards, que diz ser uma das favoritas 

delas. Ela compartilha uma atividade de imitação dos animais que que diz não ter 

corrido bem, mas não conseguiu apresentar mais detalhes, mesmo quando 

perguntada. A V2 volta a falar da corrida dos bichos, citada anteriormente pela V1. 

Procura-se explorar também a interação das voluntárias com as crianças, a 

qual a V1 avalia como boa e inclui a relação com a professora regente como positiva 

também. Ela confessa que a interação pode ser mais turbulenta em certos dias, 

que às vezes determinadas crianças não as obedecem, mas que em geral as 

voluntárias são respeitadas. A V1 recorda que no início havia timidez de ambas as 

partes, mas que aos poucos construíram uma boa relação. A V2 também cita que 

as crianças eram tímidas no início do ano letivo, especialmente as meninas, que 

mal cantavam as músicas de saudação e hoje até as dançam. Ela explora a 

construção do vínculo com as crianças, que não tinham o costume de solicitar 

ajuda, mas que, à medida que a V1 e a V2 compartilhavam que elas também 

tiveram dificuldades para aprender inglês, passaram a se identificar e confiar nas 

adolescentes. Mais uma vez o apoio da professora regente é valorizado 

(principalmente logo que iniciaram), por oferecer suporte para as voluntárias e, por 

vezes, se colocar no papel de aluna, buscando aprender a língua por meio das 

atividades de inglês propostas. 

Em termos de práticas pedagógicas, a V1 relacionou o uso de objetos como 

indicadores de uma boa prática, já que os mesmos teriam papel fundamental na 

retenção do vocabulário. Ela contrapõe este exemplo com uma aula teórica, na qual 

entende que as crianças não aprenderiam significativamente. A V2 solicitou que a 

pergunta fosse formulada novamente, para que ela pudesse pensar sobre práticas 

pedagógicas, sua definição e exemplos. Ela abordou a necessidade de adoção de 

estímulos e recursos diversificados por parte do professor, evitando que os alunos 

fiquem desinteressados e cansados. Portanto, falou que apenas a utilização da 

própria fala como recurso para ensinar não seria suficiente, sendo indicadas fotos, 

ursos de pelúcia, flashcards e outros. 
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Sobre a avaliação das práticas que elas adotam em sala, a V1 citou o uso 

dos objetos já mencionados como presentes nas aulas dela e assim disse entender 

que aplica boas práticas. A V2 valorizou suas aulas, referindo-se a elas como não 

entediantes, dizendo que inclusive as voluntárias costumam se divertir, brincar e 

dar risada. Lembrou que certamente há dias em que as aulas não são excelentes 

e que as voluntárias saem de sala discutindo sobre como melhorar. Aqui ela 

empresta seu olhar de aluna para entender a sua figura de professora, e diz não 

gostar de professores que falam por muito tempo sem trazer atividades práticas, 

justificando o uso de estratégias variadas. Pela primeira vez uma das voluntárias 

cita as reuniões semanais da escola C e também o curso ofertado pela escola 

mentora do projeto, avaliando estes momentos de formação como imprescindíveis 

para o andamento das aulas. A V2 relaciona as reuniões semanais com a 

responsável pelo projeto da escola C e com os demais voluntários atuantes como 

uma espécie de grupo de apoio, em que os participantes trocam experiências e 

aprendem uns com os outros. Sobre o curso de formação ela fala que, mesmo 

antes de estarem atuando, as duas já combinavam entre si a adoção de certas 

estratégias para as aulas futuras – e ressalta que isso de fato aconteceu, que 

atividades aprendidas no curso foram e são frequentemente aplicadas. 

Discute-se a adequação das aulas à faixa etária das crianças, sendo o uso 

de brinquedos apontado pela V1 como o auge, que aliado a outros objetos, trazem 

dinamicidade, despertam o interesse e a criatividade para aprender. A V2 parte 

para a discussão do nível de dificuldade das atividades e menciona que nas 

primeiras aulas as voluntárias se surpreenderam ao perceberem que estavam 

aquém das habilidades das crianças. Nas conversas semanais com os demais 

voluntários, foi possível perceber que a turma em questão realmente tinha um 

desempenho um pouco acima média e então ajustou-se o nível de exigência. Ela 

destaca a importância de certo nível de dificuldade para prender a atenção das 

crianças e que diante dos desafios entre em ação a figura do professor para auxiliar. 

Contudo conta que o tempo às vezes pode ser um empecilho para a conclusão, 

ainda que as crianças sejam capazes de fazer as atividades, até porque algumas 

são apontadas como perfeccionistas (por exemplo, querem pintar dentro dos limites 

e preenchendo uniformemente todo o desenho). Quando iniciaram as aulas, ela diz 

que era comum as crianças cometerem algum erro na folha e logo quererem 

descartá-la. As voluntárias, que antes não estavam prevenidas com folhas extras, 
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passaram a levá-las e também adotaram a estratégia de entrega do lápis de 

escrever e da borracha, para na sequência fornecerem os lápis de cor e evitarem 

o desperdício de papel. 

Com relação as atividades que o voluntariado com professora exige, a V1 

lista apenas a questão de imprimir os materiais, que são elaborados pela 

coordenadora do projeto na escola C. As duas se revezam para imprimir a cada 

aula, não só por conta da responsabilidade da tarefa, mas também da divisão de 

custos, já que não recebem suporte para pagar pelas impressões. Por outro lado, 

a V2 é mais detalhista e compartilha a mudança no planejamento das aulas. 

Segundo ela, no início ambas se reuniam para discutir o conteúdo da aula e verificar 

possíveis adequações necessárias das atividades recebidas da escola C para a 

realidade da turma com a qual trabalham. Por exemplo, ela conta que já houve 

atividades propostas que ambas consideraram ativas demais e entenderam que as 

crianças ficaram muito exaltadas, motivo que as levou a redesenhar o plano de 

aula. Atualmente, a V2 refere que não é mais necessário que elas se encontrem 

pessoalmente, e a revisão do plano de aula que recebem da escola C é feita por 

meio de mensagens de celular, bem como a definição de quem levará eventuais 

materiais extras (os objetos, brinquedos e etc, além das atividades impressas). 

Detalhando as responsabilidades e autonomia das voluntárias, a V1 reforça 

que recebem as instruções prontas, restando pouco a ser feito por elas além dos 

eventuais ajustes. Neste momento cita o mesmo exemplo apresentado pela V2, 

sobre atividades que estimulariam demais as crianças ao ponto de levar a um 

descontrole das voluntárias sobre a turma e a necessária alteração destas. Deve-

se ressaltar que as adolescentes não são de fato obrigadas a seguir à risca o plano 

de aula fornecido, sendo livres para modificarem certos aspectos, mas mantendo 

grande parte das indicações que recebem por julgarem adequadas.  A V2 esclarece 

que o fato de ajustar os planos de aula não significa que estes não sejam 

interessantes ou que o trabalho da coordenadora não seja de qualidade, porém 

certos ajustes são necessários para as voluntárias se sentirem confortáveis e 

capazes de lecionar. Ela lembra que ambas vivem a primeira experiência como 

professoras no projeto e por isso ainda estão em fase de aprendizado, mas ao 

mesmo tempo já se desenvolveram bastante. Atualmente conseguem ter ideais 

para acrescer à proposta inicial (como uso de outros objetos e criação de 
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flashcards) ou simplesmente alterar a ordem das atividades para um formato que 

entendam ser mais interessante para aqueles alunos.  

Caminhando para o final de entrevista, discute-se a opinião das voluntárias 

sobre o ensino de inglês no Brasil e para a EI, os quais a V1 entende como 

necessários. Ela destaca a capacidade das crianças aprenderem nesta faixa etária, 

mencionando não só a retenção do conteúdo como também o interesse pelo 

conhecimento. A V2 avalia a educação para o ensino de inglês no país como 

péssima, comentando sobre a falta de estrutura para recebermos turistas e também 

quanto as dificuldades que o brasileiro enfrenta quando decide viajar, por não ter 

conhecimento da língua. Considerando o ano escolar em que as aulas de inglês 

começam na escola que frequenta, ou seja, no 6º, a voluntária julga que é um início 

tardio e inclusive com baixa carga horária. Ela compartilha o despreparo que sente 

nesta disciplina para o vestibular, entendendo que, pelo fato de o ensino iniciar 

apenas nos anos finais do EF, não é possível atingir níveis mais complexos das 

línguas. Também comenta sobre a abordagem dos professores, que às vezes julga 

como insatisfatória, exemplificando como experiência positiva a que teve com uma 

professora que procurava ensinar a pronúncia descrevendo o som de cada palavra 

em inglês de acordo com o alfabeto português. Ainda, comenta que os cursos 

extracurriculares gratuitos que existem costumam deixar a desejar, e que boas 

escolas de idiomas têm mensalidades altas. 

No que tange às dificuldades, a V1 acredita que os maiores problemas são 

comportamentais, quando as crianças não prestam atenção nas voluntárias ou 

quando brigam entre si. Ela torna a falar da frequência das aulas, que não enxerga 

como uma dificuldade em si, todavia entende que deveria ser significativamente 

maior. A V2 pensa não existirem dificuldades significativas, já que os eventuais 

problemas que surgem durante as aulas costumam ser sanados na sequência. 

Para encerrar, a V1 fala que as facilidades do trabalho como voluntária estão 

ligadas ao conteúdo ser fácil e ao interesse das crianças. A V2 afirma que ambas 

conseguem ter o controle da turma, provavelmente pois sabem como agir diante 

das crianças baseadas na experiência que tiveram enquanto alunas, 

especificamente daquela escola. Este é um ideal do projeto, os adolescentes são 

destinados à aturem nas escolas municipais próximas de suas residências, que 

costumam ser as que estudaram durante o EF. Assim, este fator aparece inúmeras 

vezes como um conforto para a atuação das adolescentes, que se sentem 
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empoderadas por conhecer a identidade da escola e a postura que os professores 

costumam adotar, principalmente a respeito da disciplina nas crianças. A V2 ilustra 

o quanto se espelha em experiências anteriores vividas ali e na vida escolar como 

um todo, contando que diante de cenas de mau comportamento das crianças 

costuma ameaçar deixar a criança em sala durante o intervalo, o que segundo ela 

tem muita importância para as crianças e faz com que repensem suas atitudes. 

 

D) Análise Documental 

Em seu percurso histórico a escola B iniciou as atividades em 1980 como 

uma instituição particular confessional, status que manteve por anos com apoio da 

Prefeitura Municipal de Guarapuava para o pagamento dos funcionários e 

professores. A escola não efetuava a cobrança de mensalidades, porém contava 

com a contribuição espontânea da Associação de Pais e Mestres, além do seu 

próprio Instituto Educacional. No entanto, no ano de 2000 diversas razões levaram 

a mudança para escola municipal, mantendo a característica de atendimento à EI 

e aos anos iniciais do EF (ESCOLA B, 2016). 

Em consulta ao PPP a escola apresenta somente seus objetivos gerais, não 

especificamente para a EI, sendo estes:  

Promover a participação coletiva da elaboração e complementação do 
PPP. Abordar temas como respeito, justiça, solidariedade, paz, diálogo e 
honestidade com a comunidade. Viabilizar a igualdade de condições para 
permanência do aluno na escola, respeitando a diversidade, pluralidade 
cultura e as peculiaridades de cada aluno, no processo de ensino e 
aprendizagem. Integrar família – escola. Valorizar alunos, professores e 
funcionários. Aumentar o nível de aprendizagem dos alunos e também o 
índice do IDEB. Desenvolver o diálogo entre todas as instâncias 
colegiadas, buscando solucionar eventuais problemas (ESCOLA B, 2016, 
p.57). 

 

Quanto à estrutura curricular, três eixos principais a guiam (identidade e 

autonomia, conhecimento de mundo e movimento) e os conteúdos são organizados 

em expressividade; coordenação e equilíbrio; arte visuais e música; linguagem oral 

e escrita; natureza e sociedade; e pensamento lógico-matemático. Todavia, não 

constam informações diretamente a respeito do ensino de LE. Em sua concepção 

filosófica-pedagógica, observa-se uma concepção interdisciplinar e totalizadora 

baseada nos princípios da educação ativa e relacionada aos interesses das 

crianças; ênfase na aprendizagem por meio da resolução de problemas; ação 
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educativa ligada à vida, e não para a vida; e incentivo à solidariedade em detrimento 

da concorrência (ESCOLA B, 2016). 

Ao abordar o currículo da EI, o PPP (ESCOLA B, 2016) apresenta 

prontamente questões legais, como a Constituição da República Federativa 

(BRASIL, 1988) e a primeira vez em que se falou nos direitos das crianças de 0 a 

6 anos e no dever do Estado e da família para garantí-los. A LDBEN (BRASIL, 

1996) é resgatada para ratificar a EI como primeira etapa da educação básica, na 

qual se deve promover o desenvolvimento integral da criança (aspectos físicos, 

psicológicos, intelectuais e sociais) como forma de complementar o apoio da família 

e da comunidade. 

Discute-se ainda a concepção de currículo, contrapondo os dois principais 

modelos: o tradicional e o crítico. O primeiro é o que mais se discorre sobre, já que 

apesar de ter sua origem nos Estados Unidos, é o que mais influencia o Brasil 

atualmente. Segundo a concepção tradicional, a escola poderia exercer seu papel 

atuando na compensação dos problemas da sociedade em geral, alterando seu 

foco do conteúdo para a forma, por exemplo ao centrar suas atividades em 

experiências, interesses e até mesmo nas diferenças das crianças de cada turma 

(ESCOLA B, 2016). 

Seguindo para os materiais didáticos que compuseram a análise 

documental, no caso da escola B a própria escola C, mentora do projeto de ensino 

de inglês para crianças, fornece orientação detalhada para as voluntárias. 

Semanalmente são entregues o plano de aula detalhado com os passos a serem 

seguidos, cartões referentes ao conteúdo daquela aula (conhecidos como 

flashcards) e a folha de atividades a ser realizada pelas crianças. Não há livro 

didático a ser fornecido pelo município ou adquirido pelas crianças que fazem parte 

do projeto, sendo as próprias voluntárias responsáveis pela impressão dos 

materiais, arcando com este custo – a V1 e a V2 mencionaram que a cada semana 

uma fica responsável por esta tarefa e o respectivo pagamento.   

Com a proximidade das celebrações natalinas na época da geração de 

dados, estabeleceu-se que as atividades envolveriam este contexto, principalmente 

por meio dos vocabulários pertinentes. O plano de aula estipulava: início da aula e 

contextualização do encerramento das aulas (a aula observada foi a última do ano 

letivo); introdução do tema, com uma história sobre o Natal, apresentação dos 

cartões com o vocabulário (gorro de lã, nariz, barba, cinto, presente, botas e um 
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doce típico natalino em alguns países - conhecido como candy cane), com as 

voluntárias pronunciando cada palavra e solicitando a repetição por parte das 

crianças – neste momento houve uma contextualização da diferença climática nos 

hemisférios, explicando o motivo de serem usadas gorro de lã em alguns países 

nesta época e justificando a presença deste tipo de vocabulário; realização da folha 

de atividades com dois exercícios: o primeiro onde as crianças deveriam contar 

quantas vezes cada imagem referente ao vocabulário da aula aparece na folha, 

escrevendo o número ao lado e o segundo onde elas poderiam desenhar seu 

pedido de Natal; encerramento da aula com a canção de despedida padrão 

(durantes as duas canções as crianças posicionam-se em círculo juntamente com 

as voluntárias e de pé cantam e dançam). 

 

4.3. ANÁLISE DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA O ENSINO DE 
INGLÊS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Na presente seção encontra-se a análise dos dados gerados através dos 

instrumentos descritos e conforme a metodologia já apresentada. As práticas das 

escolas A e B participantes deste estudo - e indiretamente a escola C, parceira da 

última - foram correlacionadas entre si e também discutidas com base em outras 

publicações existentes, procurando-se alcançar os objetivos delineados. Para 

melhor responder aos três objetivos específicos que se pretende discutir com a 

análise das práticas, organizaram-se seções específicas para cada um. 

Acredita-se, assim como Machado e Brito (2009), que o modo como as 

perguntas são redigidas em um questionário ou entrevista possa direcionar as 

respostas obtidas, motivo pelo qual os roteiros de ambos se encontram nos 

apêndices. Portanto, a análise dos instrumentos segue de modo a interpretar as 

respostas a partir dos questionamentos, tal e qual realizados, correlacionando-os. 

 

4.3.1. Aproximações e Distanciamentos entre as Práticas 

 

A primeira parte desta análise indica as práticas comuns às escolas, e de tal 

maneira as principais diferenças, procurando responder a um dos objetivos 

específicos deste trabalho. A partir dos instrumentos de geração de dados foram 

elaboradas as categorias, agrupando os temas mais recorrentes e pertinentes para 
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a pesquisa. Desse modo criaram-se as 3 categorias quantitativas (idade das 

crianças; carga horária das aulas; e número de crianças por turma) e as 9 

categorias qualitativas: plano de aula; material didático; métodos e práticas; uso 

das línguas; implicações da presença de terceiros; correções; dificuldades; 

facilidades; e opinião sobre área de atuação. Sobre as categorias quantitativas, 

procurou-se justapor as duas primeiras com os dados levantados anteriormente 

neste trabalho acerca da realidade de Guarapuava. Para a terceira categoria 

quantitativa e para as qualitativas não foram gerados dados sobre o município como 

um todo e, por consequência, não foi realizada tal comparação. 

Para além de um mero valor que acabe vazio e sem significado, a 

mensuração quantitativa – e em verdade também as categorizações qualitativas – 

é lembrada por Gatti (2012) como importante aproximação do fenômeno em foco, 

contudo não sendo o próprio problema. Procura-se aqui respeitar tal alerta e olhar 

além dos números na busca do significado que trazem. Assim, inicia-se a análise 

pelos dados quantitativos, buscando contextualiza-los para que revelem resultados 

além dos números. 

A primeira categoria quantitativa descreve a idade das turmas envolvidas 

nas aulas de inglês, crianças de 4 anos (escola A) e 5 anos (escola B), ou seja, 

ambas do período compreendido como pré-escola. Quando questionadas sobre a 

mesma pergunta, as demais escolas do município tiveram dificuldade em precisar 

tal informação, sendo que aproximadamente 76% delas não souberam fornecer 

uma resposta. Deve-se lembrar que na altura o contato foi realizado por telefone, e 

o questionamento feito a quem atendesse a chamada e não necessariamente ao 

responsável pela EI na escola (para maiores informações retornar ao item 4.1.2). 

O restante das escolas (24%) ficou dividido entre respostas que indicavam crianças 

com aulas de inglês a partir dos 3, 4 e 5 anos, ou seja, as crianças mais novas não 

foram apontadas. 

De fato, o que se observa na literatura é uma desvalorização generalizada 

da creche, com práticas para o ensino de inglês às crianças de até 3 anos ainda 

menos comuns do que a partir dos 4 anos, acompanhando a lógica geral para a 

educação nesta etapa (HADDAD, 2007). Na contramão, publicações na área do 

ensino de línguas indicam a primeira infância, que perdura até os 3 anos de idade, 

como o período mais propício para iniciar o desenvolvimento de habilidades 
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linguísticas, exatamente a faixa etária que comumente encontra-se desassistida 

(O'MUIRCHEARTAIGH et al, 2013). 

Sobre a segunda categoria, as escolas A e B possuem em comum o fato 

de ofertar aulas de inglês por professores, que não os regentes da turma, uma vez 

na semana e com a duração de 50 minutos. A duração e a frequência das aulas em 

A e B correspondem às informações encontradas neste estudo sobre o município 

de Guarapuava em geral, onde 59% das escolas afirmaram oferecer aulas com 

estas características de tempo (para mais detalhes verificar o item 4.1.2). Por não 

se enquadrarem e nem se autodenominarem bilíngues, e também uma vez que não 

há legislação que regulamente e obrigue o ensino de inglês na EI (na verdade, nem 

para escolas bilíngues), a carga horária fica de fato a critério das escolas. 

Concorda-se com as reflexões de Möller e Zurawski (2017) no que tange à 

ausência de legislações permitir a adoção dos mais diversos programas de ensino 

e de PPP que não contemplem os métodos pedagógicos, conteúdos, e outros 

pormenores a respeito do trabalho com o ensino de inglês na EI.  

A respeito do número de crianças por turma, última categoria quantitativa, 

ambas respeitavam as normas estaduais, não ultrapassando o limite de 20 crianças 

de 4 e 5 anos de idade por professor (PARANÁ, 2014). Na data da observação 

encontravam-se 18 crianças na turma da escola A e 16 na da escola B. Apurou-se 

que na última haviam 4 faltantes, portanto, ainda se encontrava dentro do limite de 

20 por professor. No caso da escola B, inclusive, duas voluntárias encontravam-se 

responsáveis pela turma, além da própria regente estar presente. Na ocasião do 

levantamento inicial de dados sobre as demais instituições do município, o tamanho 

das turmas não foi investigado.  

Estudos apontam que turmas menores tendem a se beneficiar, 

especialmente no caso de uma abordagem comunicativa para o ensino de línguas, 

mesmo por conta do tempo e frequência reduzida das aulas, onde dificilmente o 

professor teria a oportunidade de interagir com todas as crianças (BRITISH 

COUNCIL, 2019). Algumas estratégias podem ser adotadas para facilitar a 

interação, como no caso das voluntárias, que já tem como costume dividirem-se 

para passar pelas carteiras. É possível também adotar um mapeamento da turma, 

permitindo ao professor dosar sua atenção. Em outras pesquisas o número elevado 

de crianças em sala foi observado como condição geradora de desmotivação pela 

sobrecarga atribuída ao professor, porém não se discutiram números ideais para 
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cada turma – o que se acredita ser uma definição bastante subjetiva (LARROZA; 

SANTANA, 2020). 

Passando para as categorias de análise qualitativa, corroboram-se os 

apontamentos de Graddol (2006) sobre a inexistência de um único modo de 

ensinar, de aprender, de apenas uma motivação, um plano de curso ou livro, de 

somente uma forma de testar proficiência e ainda de exclusivamente uma 

variedade do inglês a ser estudado. Dito isso, procura-se investigar e respeitar 

justamente o singular, o local e o pertinente à especificidade de cada contexto por 

entender-se que, ainda que fosse possível, não é papel do pesquisador ditar 

receitas e julgar o certo ou o errado. 

A primeira categoria qualitativa inclui o plano de aula, revelando duas 

realidades distintas nas escolas A e B. Enquanto que na primeira a própria P referiu 

selecionar os conteúdos e as atividades, na escola B as voluntárias recebem 

instruções de aula e materiais didáticos preparados detalhadamente pela escola C. 

No primeiro caso, a P explicou que antes da aplicação de suas propostas de 

trabalho, a coordenadora costuma analisá-las e que costuma procurar certo 

alinhamento dos temas estudados com as outras professoras, para que as aulas 

de inglês tornem-se mais significativas. Apesar de não ter sido perceptível na aula 

observada ou nos materiais estudados, esta prática que é defendida por Montero e 

Rodríguez-Chaves (2017) principalmente quando aliada à uma abordagem 

comunicativa destes conteúdos. Passoni e Luz (2016) entendem a 

interdisciplinaridade como uma possibilidade de relacionar os conhecimentos na L1 

para a L2, evidenciando que a última não se trata de uma ilha de conhecimento, 

mas que se encontra intimamente ligada à vida cotidiana. 

As voluntárias da escola B, apesar de receberem instruções e materiais 

prontos, relataram que possuem autonomia para adaptar o previsto pela escola C. 

Ambas falaram sobre atividades que foram substituídas, recursos extras que elas 

idealizaram para as aulas e outras flexibilizações que justificaram ser necessárias 

para a turma com a qual trabalhavam. Outra responsabilidade das voluntárias é 

com a impressão do material que recebem, arcando inclusive com os custos, ao 

invés de contarem com o suporte da escola B ou C para tal. Aquino e Tonelli (2017) 

valorizam este encorajamento dos professores para que elaborem ferramentas e 

entendimentos que julguem adequados em suas práticas, ao invés de seguir 

manuais prontos, produzidos por terceiros alheios à realidade daquelas crianças. 



 
 

128 

 

A estrutura das aulas em A e B mostrou ser diferente quanto à variação das 

atividades propostas dentro do tempo de aula e do espaço da sala. Enquanto na 

primeira, resumidamente, a aula se baseou nas crianças sentadas pintando animais 

de estimação com lápis de cor, na segunda houve um repertório maior de propostas 

para as crianças, com momentos alternando entre músicas, contação de história, 

apresentação de vocabulário com flashcards, preenchimento da folha de atividades 

e exibição destas em mural, transitando por diversos espaços da sala, em pé ou 

sentadas. Observou-se a adoção de uma rotina para as aulas na escola B, por 

exemplo através do uso das canções finais e iniciais, o que Roth (1998) entende 

como benéfico para as crianças sentirem-se confortáveis, já que a noção de tempo 

ainda está sendo formada e a organização deste permite que elas saibam o que 

esperar, além de favorecer a percepção da passagem do tempo. 

A P demonstrou sentir certa impotência, relatando que gostaria de aderir à 

outras práticas, estruturando suas aulas de maneira diferente, mas que teme não 

ser capaz de gerenciar a turma. Ela falou sobre o uso de tesouras e colas, 

mencionando evitar por saber que poderia ser perigoso e por conta da incapacidade 

de monitoramento de todas as crianças sozinha, incluindo aqui a sujeira e a 

necessária limpeza da sala de aula após atividades deste tipo. Descartou ainda o 

deslocamento para outros espaços da escola, tendo exemplificado seu interesse 

pela sala de vídeo, que acaba não utilizando pelo tempo que envolveria levar as 

crianças até o local e a dificuldade em acompanha-los sozinha. Destaca-se que, 

ainda que outras duas funcionárias da escola se encontrassem em sala de aula no 

momento da observação, estas não apresentaram envolvimento direto com a aula 

de inglês - na categoria cinco serão discutidas as implicações da presença de 

terceiros em sala. 

O material didático compõe a segunda categoria de análise, sendo apurado 

que as duas escolas não possuem um livro didático a ser seguido pela professora 

de inglês ou voluntárias. Em conversa informal com a coordenadora da escola A, 

esta explicou a ausência apenas por conta do encarecimento que ocasionaria para 

os pais, tendo afirmado ainda que nas demais aulas com a professora regente as 

crianças utilizam uma apostila, já que, segundo ela, os pais prezam pelo registro 

das atividades. Diante da inexistência de um livro a ser adotado, a P afirmou buscar 

na internet recursos para suas aulas, como na ocasião da aula observada. A P 

havia feito a impressão de figuras de animais em preto e branco, as quais ela 
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mesma recortou, dividido o corpo em partes separadas. Para as crianças restava a 

tarefa de colorir e organizar a montagem do esqueleto do animal sobre a mesa, 

para na sequência sinalizar à P que a colagem já poderia ser feita por ela – 

conforme instrução. Com relação ao pôster contendo o conteúdo da aula, este foi 

fixado pela P logo que chegou, porém não foi utilizado como referência para 

trabalhar o vocabulário. Para as crianças ao fundo, o conteúdo deste não era de 

fácil visualização.  

A P explicou que procura contar histórias de livros que ela mesma traduz 

para o inglês, o que revela a falta de materiais para o ensino destas crianças, seja 

por não existirem ou não estarem à disposição dos professores nas escolas. Esta 

conhecida carência, não só de materiais como de parâmetros, exige que em 

inúmeros casos os professores se desafiem a elaborar suas aulas a partir da estaca 

zero.  

Aquino e Tonelli (2017) discutem o desafio das muitas atribuições aos 

professores, incluindo aqui o planejamento de aulas e a elaboração de materiais. 

Para a produção de recursos é fundamental o conhecimento das teorias de 

desenvolvimento infantil em seus aspectos físicos, cognitivos, em termos de 

habilidades e sobretudo, singularizando tais conhecimentos à cada criança como 

um ser único. Do contrário, quando as atividades não são variadas ou não 

encontram as expectativas das crianças, deixam de prender a atenção delas e 

repercutir em aprendizados consolidados (QUEIROZ; CARVALHO, 2010). Reforça-

se que a reivindicação por recursos que auxiliem os professores a desenvolverem 

suas práticas tem como grande princípio a adequação destas à fase de 

desenvolvimento infantil, caminhando justamente no sentido oposto da adoção de 

manuais na íntegra, com atividades prontas de registros escritos. 

Na escola B as folhas de atividades são uma prática comum, apesar de não 

ocuparem todo o tempo de aula, sendo conciliadas com atividades de outros 

gêneros. Talvez o ponto mais relevante do uso das folhas de atividades nesta 

escola, seja a atitude das voluntárias de interagir sobre o assunto em inglês com 

as crianças durante o preenchimento. Outro recurso bastante presente são os 

flashcards, geralmente indicados pela escola parceira C ou então buscados pelas 

voluntárias, já que estas acreditam no grande potencial destes. 

Há de se destacar a estratégia de impressão de folhas de atividades extras, 

sejam elas com conteúdo diferente, conforme citado na escola A, ou contendo os 
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mesmos itens, conforme a B. Segundo Roth (1998), o hábito de prevenir-se com 

exercícios adicionais é bastante útil para aquelas crianças que costumam finalizar 

muito antes das demais e ainda às que costumam solicitar uma nova folha por 

acreditarem ter cometido um erro irremediável. Contudo, neste último caso a 

abordagem das voluntárias também merece atenção, visto que elas passaram a 

orientar as crianças a utilizarem o lápis de escrever em primeiro lugar, podendo 

então utilizar a borracha caso necessário e evitando o desperdício de material. 

Questiona-se este ato de registrar como uma necessidade das crianças no 

processo de aprendizagem ou uma imposição do mundo adulto. A P fala inclusive 

que costuma mudar as atividades que propõe de um ano letivo para o seguinte por 

conta da possibilidade de os pais reconhecerem o exercício, já que é comum irmãos 

estudando na mesma escola. Considera-se que possíveis alterações sejam 

adequadas a cada ano, por entender que os interesses e as características das 

turmas podem variar, mas não devido à demanda dos pais. Assim, revela-se uma 

preocupação excessiva com o que os responsáveis pensam, ao invés de pensar 

na criança em si, apreensão comum aos contextos privados de ensino onde parece 

ser estabelecida uma relação de compra e venda com os pais, que se tornam os 

consumidores finais da mercadoria ensino (SCHEIFER, 2009). 

A exploração do pôster fixado em sala, por exemplo, viabilizaria um leque de 

práticas com o vocabulário, que possivelmente atraíram mais a atenção das 

crianças do que o trabalho com folhas de atividades, porém deixariam de registrar 

vestígios do trabalho em sala. Scheifer (2009) coloca que há um entendimento por 

parte dos pais de que o lúdico é essencial para as crianças aprenderem, 

relacionando-o ao prazer, interação e motivação, porém parecem não estar 

convencidos de que atividades no papel possam limitar a exploração da ludicidade. 

Na sequência, na categoria três trata-se dos métodos e práticas. A 

discussão sobre métodos mostrou-se desafiadora para ser explorada durante a 

entrevista, provavelmente por não existir uma clareza sobre um método empregado 

nas aulas das escolas A e B e também pelo fato de a observação ter sido restrita a 

uma única aula. A própria P, a qual tem formação para atuar como professora, não 

discorreu muito acerca do tema, citando apenas o método comunicativo como o 

que provavelmente se encaixe melhor com as suas aulas. A V1 abordou as práticas 

com brincadeiras, músicas, brinquedos, bonecas, bichos de pelúcia e objetos 

diversos como aliadas das voluntárias para ensinar, deixando o método em si de 
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lado. A V2, ainda que tenha sido bastante participativa durante a entrevista, não 

forneceu nenhuma resposta sobre, mesmo após ter sido estimulada a compartilhar 

o que pensava.  

Todavia, a ausência de respostas imediatas e prontas acerca dos métodos 

de ensino de inglês nas escolas não é avaliada de forma negativa. Conforme Ur 

(2013), considera-se contraproducente e desnecessária a imposição do uso e 

delimitação de métodos, sendo preferível que cada professor desenvolva e aplique 

as estratégias que melhor cabem, segundo o seu entendimento enquanto 

profissionais. Desse modo, as metodologias elaboradas pelos educadores dentro 

das quatro paredes de uma sala de aula, por meio de embasamento metodológico 

e teórico, devem sobressair-se aos métodos registrados em livros de terceiros, 

fazendo valer o depoimento das três entrevistas sobre a forma que conduzem as 

aulas na prática. 

Para o entendimento da ludicidade presente nas práticas, são retomados 

alguns tipos de linguagem lúdica previamente expostos e utilizados como referência 

para a elaboração do roteiro de observação e de entrevista. Finardi e Gil (2005), 

tratam da apropriação (ligando as realidades de dentro da sala com às externas); 

performance (apropriação de diferentes vozes e personalidades); jogo de palavras 

(brincando com as palavras, o que às vezes faz sentido em apenas uma das línguas 

e não pode ser traduzido); comentários engraçados (criados e imediatamente 

utilizados para aquela situação); e anedotas (situações reais engraçadas, que não 

precisam ser criadas pois aconteceram de fato). 

A geração de dados permitiu o reconhecimento das apropriações em ambas 

as escolas. Na escola A, ao abordar o peixe enquanto um animal de estimação, a 

P fez referência à uma história contata recentemente sobre uma criança que foi 

pescar, e na B entende-se que o fato de as voluntárias tocarem músicas famosas 

e atuais em inglês também aproximou o contexto de sala de aula ao externo. Os 

demais tipos de linguagem lúdica apontados por Finardi e Gil (2005) não foram 

registrados. 

Ao lado dos recursos lúdicos, Canagarajah (2013) também convida a pensar 

nos recursos semióticos presentes na ação pedagógica, responsáveis por 

sustentar uma comunicação que transcende o trivial uso das palavras. Neste 

estudo foram apontadas as mímicas, ainda que não tenham sido observadas na 

aula em questão, apenas compartilhadas como uma prática comum pela P e pelas 
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voluntárias; e as expressões e gestos, utilizados na escola B, ambos no momento 

das músicas de saudação e despedida. 

Aquino e Tonelli (2017) entendem que o enfoque lúdico seria a característica 

principal das aulas para crianças de 3 a 6 aos, o qual é detalhado por Carvalho 

(2009) ao reforçar a entonação, gestos e expressões faciais como recursos que 

auxiliam na compreensão de palavras e frases desconhecidas. Porém, segundo 

Queiroz e Carvalho (2010) e Araújo e Ferreira (2019), não somente a postura do 

professor, mas também o tipo de atividades propostas precisaria estar alinhado 

para favorecer a aprendizagem, merecendo destaque os jogos, brincadeiras, 

histórias infantis e desenhos – os dois últimos verificados na escola B. Ao contrário 

da imagem que se tem das atividades lúdicas e jogos com o propósito único de 

entretenimento, estes precisam ser encarados como atividades altamente 

motivadoras e construtivas no processo de aquisição de L2 (FIGUEIRA, 2010). 

A quarta categoria abarca o uso da L1 e da L2 pela professora ou 

voluntárias e pelas crianças, além das habilidades linguísticas estimuladas em sala. 

Nas escolas A e B as responsáveis pela condução da aula utilizaram sobretudo o 

português, com o uso ligeiramente mais frequente da L2 pelas voluntárias na escola 

B, do que pela P. Em ambos os casos se percebeu o uso do inglês para a 

apresentação do vocabulário da aula, tendo sido sustentado o uso da L2 para 

trabalhar estes conteúdos específicos dentro de frases e um contexto geral de uso 

da L1. Contudo, em entrevista a V2 mencionou o uso português para o ensino de 

novos vocábulos, o que difere do depoimento da V1 e dos registros de observação.  

Na escola A, a P utiliza o inglês para elogiar a conclusão das atividades por 

parte das crianças, sendo o uso do restante do vocabulário pertinente à rotina 

escolar e também às instruções para a realização das atividades observado em 

português. A P explicou que há uma regra sobre o uso e afirmou existir uma 

variação, a depender do tema da aula e do comportamento das crianças. Destacou 

que no passado já teve o hábito de usar a L2 com mais frequência, mas que 

percebeu que as crianças tinham dificuldades e por isso aumentou o uso da L1. 

Na escola B foi possível notar o resgate de conteúdos já aprendidos na L2, 

como números e cores, e também expressões do dia a dia, como cumprimentos. 

Souza et al (2008) consideram a agilidade para identificar o potencial de momentos 

para a revisão de conteúdos como louvável, principalmente por permitirem a 

aplicação de conteúdos em situações reais, tornando o aprendizado significativo. 
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Certos conteúdos, por sua similaridade na L1 e L2, foram apontados pela V2 como 

mais fáceis de serem praticados em inglês. Sobre o uso combinado das duas 

línguas, esta também comentou incluir as duas na mesma frase, por acreditar ser 

o correto. 

De fato, o português ainda prevalece sem dúvida alguma, e a V1 associa 

este fato à impossibilidade de as crianças compreenderem a L2, já que inseridas 

há menos de um ano nas aulas de inglês do projeto. Talvez a justificativa da 

voluntária seja um dos fatores implicados, porém esta situação de sobreposição do 

português não diz respeito unicamente às voluntárias e à professora participante 

deste estudo, demonstrando a realidade das salas de aula para o ensino de LE no 

Brasil. Outros estudos indicam que a L1 ocupa significativo espaço no discurso das 

crianças e também dos professores, o que remonta às questões de formação já 

debatidas (BRITISH COUNCIL, 2019). 

Quanto ao uso da língua por parte das crianças, a P relatou uma mudança 

ao longo do ano letivo, notando o desenvolvimento significativo delas a partir do 

segundo semestre na escola A. Na escola B, a V2 comentou sobre a participação 

crescente das crianças, que aula após aula perderam a timidez. Souza et al (2008) 

argumentam que essa mudança é esperada e pode ser potencializada de acordo 

com o discurso e material utilizado pelos professores, ou seja, que a atitude deles 

é responsável pelo incremento nas interações e consequentemente no desenrolar 

das práticas pedagógicas. 

As quatro habilidades linguísticas foram investigadas, sendo a exploração 

da escuta e a fala na L2 as mais presentes. Nas entrevistas P considerou a fala 

como mais estimulada, V1 optou pela escuta e V2 atribuiu às duas, conjuntamente, 

o primeiro lugar. Ao observar a escola A percebe-se que a escuta é claramente a 

principal habilidade a ser trabalhada nas aulas, e em entrevista a P trouxe como 

exemplos de atividades as de listening e músicas. Ao visitar a literatura a respeito 

do tema, encontra-se a defesa das habilidades de escuta e fala como fundamentais 

para o início do processo de aquisição de L2 por crianças (SCARAMUCCI et al, 

2008).  

Observa-se que na escola B as voluntárias trabalham com a escuta a partir 

da interação em inglês que incentivam ao tratar de questões do cotidiano de sala 

de aula. Outra atitude relevante é a passagem pelas carteiras das crianças 

enquanto estas realizam suas atividades. As voluntárias aproveitam este momento 
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para iniciar diálogos simples sobre o conteúdo que está sendo discutido, 

promovendo a escuta das crianças. No discurso da V1 encontramos o trabalho com 

músicas como uma forma de estimular a escuta e a V2 coloca que a apresentação 

do conteúdo com flashcards também promove o desenvolvimento desta. Em suas 

pesquisas, Carvalho (2009) registrou o aumento significativo da interação das 

crianças com o professor de inglês, especialmente por conta da adoção de recursos 

lúdicos de interesse para a EI e por permitir o uso da L1, que gradual e naturalmente 

passou a abrir espaço para a comunicação na L2. 

Acredita-se que o estímulo dos professores utilizando a L2 seja um grande 

influenciador no uso pelas crianças, fato que permite entender a diferença do uso 

entre as crianças da escola A e B. Ainda que com pequena variação, notou-se que 

na escola B as crianças falavam mais em inglês, possivelmente por conta de as 

voluntárias estarem as motivando para tal ao conversarem com a turma na L2 – 

outra possibilidade que poderia ter sido explorada diz  respeito ao uso do inglês 

para a comunicação entre a V1 e a V2. Na escola A, a fala foi apontada como 

principal alvo das práticas e a P citou que procura fazer questionamentos com o 

intuito de estimular a resposta das crianças em inglês. Observou-se que quando 

uma criança se comunica em inglês, frequentemente a P repete tal palavra ou frase, 

provavelmente para reforçar este hábito e ainda como maneira de corrigir 

sutilmente a pronúncia. Em situações assim Lightbown e Spada (2013) visualizam 

ainda a oportunidade de expandir o repertório das crianças, com a repetição do que 

falam somada à adição de novas informações na frase. 

Na escola B a repetição é estimulada por parte das voluntárias para com as 

crianças, por exemplo, ao apresentarem um vocabulário. A V1 destacou o formato 

interativo das aulas, que leva às crianças a falarem, e o depoimento de V2 

complementa o da primeira voluntária, ao mencionar o uso do inglês nos 

cumprimentos e nas atividades de rotina. A V2 lembrou que a atitude das crianças 

se expressarem em inglês não é uma constante, com uso reduzido em 

determinados dias. 

A escrita e a leitura das crianças apareceram como coadjuvantes no 

processo de aprendizagem da L2, sendo enumeradas pela P como a terceira e 

quarta, respectivamente, na lista de prioridades das aulas. Na escola A não é 

exigido o domínio da escrita em inglês, porém trabalha-se ocasionalmente com a 

introdução desta através de atividades pontilhadas. Sobre a leitura a P citou que as 
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crianças ainda não a dominam na L1 e, portanto, prefere não a trabalhar, 

procurando escrever palavras no quadro apenas ocasionalmente como forma de 

motivar as crianças a terem curiosidade sobre. O depoimento de P foi condizente 

com os registros anotados durante a observação. 

As voluntárias na escola B também não adotam práticas de escrita e leitura, 

tendo as duas optado por não enumerar estes dois itens por acreditarem não ser o 

objetivo das aulas – destaca-se que as entrevistas foram realizadas 

separadamente. A V1 afirma que há relativo interesse das crianças, e a V2 defende 

que não se deva trabalhar com estas habilidades linguísticas na L2 até estarem 

desenvolvidas plenamente na L1. Com relação a este aspecto, Dastgahian e 

Rostami (2013) apresentaram evidências a partir de estudos de caso para a não 

alteração do processo de aprendizado da L1 diante de uma situação de bilinguismo 

precoce, indicando que não haveria necessidade de preocupação com a 

estabilidade da escrita ou leitura na L1 para então introduzi-las na L2. Yeung e 

Chan (2012), no entanto, constaram um incremento no aprendizado L2 a partir de 

uma L1 melhor estruturada, situação que Jang (2019) entende como possível 

somente se o contexto de aprendizagem permitir esta transposição, valorizando os 

saberes pré-existentes da criança. Desse modo, entende-se que a opção por não 

trabalhar a leitura e a escrita destas crianças na L2 tenha uma relação estreita com 

a faixa etária e o desenvolvimento delas, que ainda não se mostram maduras o 

suficiente para adquirir tais habilidades, independente da língua em questão. Em 

outras palavras, o uso do inglês por parte de crianças nesta faixa 

etária estaria de fato relacionado mais com a práticas de gêneros primários (orais) 

do que secundários (escritos). 

 Outra questão de relevância apontada pela V2 diz respeito à cobrança no 

desenvolvimento do inglês destas crianças e a ausência de suporte familiar. 

Segundo ela, na maioria das famílias não há um membro capaz de oferecer auxílio 

em dúvidas e atividades em inglês, portanto não seria possível aumentar o nível de 

exigência destas crianças. Nota-se, realmente, que o discurso dos pais costuma 

ser carregado de expectativas para as aulas de inglês como uma oportunidade de 

os filhos se prepararem para o mercado de trabalho, e desde já desenvolverem 

uma habilidade linguística que não foi possível para a geração que os antecede 

(RAJAGOPALAN, 2011; CAMPOS, 2014). 
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A quinta categoria revela as implicações da presença de terceiros, 

envolvidos no contexto de aprendizagem indiretamente. Incluem-se aqui as 

professoras regentes e a auxiliar, a pesquisadora e os pais das crianças. Além da 

P e das voluntárias V1 e V2, outras pessoas estavam em sala durante a 

observação. No caso da escola A, tratavam-se da professora regente e de sua 

auxiliar, e estavam envolvidas na organização da rotina da turma, como na 

distribuição das garrafas de água que as crianças portavam em suas mochilas, 

leitura e resposta às mensagens das agendas das crianças, e outras preparações 

de materiais e atividades. Em entrevista registrou-se que esta costuma ser a 

postura da professora regente e de sua auxiliar durante as aulas de inglês, apesar 

de a P dar a entender que a ajuda delas seria útil e poderia implicar inclusive na 

adoção de práticas mais elaboradas, refletindo em benefícios para as crianças. 

Farias et al (2008) defendem a valorização das aulas de inglês, merecendo 

consideração equivalente aos demais momentos de aprendizagem. Dessa forma 

questiona-se a impossibilidade de a P contar com o apoio de uma professora 

auxiliar, que se encontra em sala durantes as aulas de inglês, mas que parece ter 

seu papel exclusivamente ligado às atividades da regente.  

No caso da escola B, a professora responsável pela turma fez pequenas 

contribuições, como alcançar materiais para as crianças realizarem as atividades, 

e inclusive participou de alguns momentos da aula procurando aprender a língua, 

como na canção de saudação. O suporte dela foi destacado positivamente pelas 

voluntárias e a V2 chegou a mencionar que se não pudessem contar com alguém 

como ela não teriam conseguido administrar as aulas. 

Nos dois casos a ideia de uma observação passiva foi ligeiramente frustrada, 

visto que na escola A as crianças recorreram à pesquisadora e na B as voluntárias 

o fizeram. Sobre a primeira escola infere-se que, pelo fato de as crianças já terem 

perdido o foco e o interesse pela atividade proposta, tenham visto a interação com 

alguém novo na sala de aula como interessante. Estudos clássicos na área da EI 

apontam que o tempo de concentração de uma criança pequena costuma ser 

realmente breve, sugerindo atividades curtas trocadas com frequência (ROTH, 

1998; CARVALHO, 2009). Ao considerar as crianças dos dias atuais, entende-se 

que esta variação seja ainda mais urgente, já que se tratam de sujeitos com uma 

inquietude natural da faixa etária exacerbada pelo mundo digital que a cada 

momento oferece estímulos mais convidativos (CRISTOVÃO; GAMERO, 2009). 
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Contudo, a primeira criança a tomar a atitude de levantar-se e dirigir-se até 

a pesquisadora o fez logo nos primeiros minutos da atividade, o que pode 

representar um comportamento típico para crianças de até 6 anos, que tendem a 

interromper atividades na busca por atenção (ROTH,1998). O fato de as crianças 

da escola A terem buscado se comunicar com a pesquisadora desde que esta se 

apresentou também é uma atitude esperadas para a idade, e ao considerar que na 

escola B as crianças são um ano mais velhas, pode-se presumir que já estejam 

aprendendo a controlar tais impulsos, e adquirindo comportamentos mais 

desenvolvidos.  

Também foi ponderada a questão de o espaço da sala de aula ser limitado, 

tendo levado a voluntária a sentar-se ao fundo, mas ainda relativamente perto das 

crianças – os desenhos das salas de aula encontram-se nos apêndices 5 e 6. É 

possível que a proximidade tenha estimulado o interesse de algumas crianças, 

porém retornando ao caso do primeiro menino que buscou contato, este sentava-

se no outro extremo da sala, nas primeiras fileiras. Roth (1998) convida a pensar o 

layout das salas de aula, propondo o formato das carteiras das crianças em “U” 

como o mais indicado para a: visualização da professora por todos; promoção de 

um sentimento de pertencimento em meio aos colegas; criação de um espaço no 

interior do círculo que seja propício para realização de atividades como contação 

de história e canções, bem como um espaço externo para materiais; circulação da 

professora pelas carteiras; e organização facilitada de atividades em duplas ou 

trios, sem a necessidade de movimentar as carteiras. 

Outra hipótese a ser levanta seria quanto ao comportamento da 

pesquisadora, que em uma postura educada atendeu à solicitação da criança que 

a procurou, ao invés de recusar a ajuda. Por meio desta atitude, a pesquisadora 

buscou esquivar-se da figura de observadora-total, aquela que absolutamente não 

se comunica nem se envolve com o ambiente, estratégia que é raramente utilizada 

nas pesquisas qualitativas por ser entendida como pouco empática (MINAYO; 

COSTA, 2018). 

Quanto à escola B, a iniciativa foi por parte das voluntárias, também nos 

primeiros minutos de aula. Durante a apresentação do vocabulário a palavra barba, 

em inglês beard, trouxe dúvida à V2 e também à V1, levando a V2 a prontamente 

pedir auxílio da pesquisadora. Esta compartilhou a pronúncia e disse acreditar ser 

esta a forma correta, sugerindo que as voluntárias utilizassem da maneira que 
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conhecem e julgam adequada. Na sequência percebeu-se que uma das palavras 

referentes ao vocabulário da aula estava sendo falada de forma diferente do que a 

norma padrão sugere (Natal, ou seja, Christmas com ênfase na pronúncia da letra 

“t”). Sobre esta palavra não houve intervenção da pesquisadora, pois não foi 

consultada sobre. 

Refletindo sobre o comportamento das voluntárias, acredita-se ser esperado 

que qualquer sujeito se sinta intimidado ao ser observado, principalmente elas, por 

não possuírem formação na área, e nem um ano de atuação como professoras de 

inglês. É possível que seja uma questão de empoderamento das adolescentes, que 

estão acostumadas a respeitar autoridades e valorizar o conhecimento advindo dos 

ditos superiores, por ainda encontrarem-se ligadas ao papel de alunas. Soma-se o 

fato de se encontrarem na escola em que já foram alunas, podendo o contexto 

remete-las ao papel de aprendizes (TONELLI; CRISTOVÃO, 2010). 

A observação realizada na escola A identificou a chegada tardia de crianças, 

acompanhas dos pais, como um grande agente de distração da P e dos demais 

colegas. Por ser a primeira aula do período, várias ainda chegavam e despediam-

se dos responsáveis na porta da sala de aula. A P tentava conciliar o andamento 

da aula com a devida atenção aos pais e recepção das crianças. Alguns buscavam 

informar a professora sobre alguma questão ou até tirar dúvidas. Entende-se que, 

para os pequenos que já se despediram de seus pais, ver a figura paterna de outras 

crianças pode remeter aos seus responsáveis e provocar o interesse em estar com 

eles naquele instante novamente. Para a professora, a divisão de atenção entre 

pais, alunos recém chegados e o andamento da aula também se caracteriza como 

um desafio e, novamente, ao considerarmos a questão da atenção frágil das 

crianças, as interrupções podem ser prejudiciais. 

Em sexto lugar, analisa-se as correções por parte das responsáveis pelas 

aulas, sendo que no caso da escola A observou-se a correção oral através da 

repetição do vocábulo utilizado pela criança, desta vez com a pronúncia adequada. 

Em entrevista a P disse buscar ser sutil, procurando deixar o erro aparente para 

evitar o ressentimento da criança. Ela comentou que busca revisar o conteúdo e 

construir a resposta correta com a ajuda de toda a turma. 

Na escola B não foram registradas correções na aula em questão, e o 

depoimento da V1 sobre a dificuldade de atentar à uma turma tão grande pode ser 

utilizado para entender tal ausência. A V2 parece ter construído a estratégia de 
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prestar atenção às crianças com maiores dificuldade para contornar este problema. 

Segundo Aquino e Tonelli (2017) a habilidade de correção deve ser uma 

preocupação do cotidiano dos professores, sendo parte do processo de 

planejamento e desenvolvimento das atividades. 

Ao ser perguntada sobre uma situação hipotética de correção, a V1 afirma 

que não costuma dar respostas, mas convidar a turma a pensar sobre as dúvidas 

recorrentes. Ela cria um exemplo para a correção de um vocábulo utilizado 

erroneamente, no qual utilizaria flashcards com imagens das duas palavras em 

questão (a que o aluno utiliza e a que gostaria de ter utilizado), reforçando o nome 

de cada uma. Percebe-se que a estratégia da voluntária tem um propósito 

interessante, que durante a execução ou mesmo durante a narração (aqui 

considerando possíveis influências do contexto da entrevista alterando o conteúdo 

apresentado), acaba por ter seu foco desviado. 

A V2 comenta que diante do erro de uma criança costuma chamar a atenção 

para a resposta correta fornecida pelas outras, convidando todos à repetição. Para 

Carvalho (2009) a atitude da V2 em promover a interação entre as crianças na 

busca pelo conhecimento é positiva, e a abordagem empregada na correção das 

crianças deve procurar ser encorajadora e paciente, atuando na manutenção e 

reforço da participação delas em sala. Uma dose de bom humor do professor 

também pode facilitar com que os pequenos tenham interesse em “experimentar” a 

língua de maneira despretensiosa. Durante as observações na escola A e B não 

foram observadas situações desajustadas de correção, que aliás foram quase 

inexistentes. É suposto que, com grupos menores e a utilização mais frequente da 

L2, a interação proporcione momentos de correção, que ao ser empregada de 

forma profícua leve ao desenvolvimento da linguagem das crianças. 

Na sétima categoria agrupam-se as possíveis dificuldades de atuação com 

o ensino de inglês na EI. A P lamentou a questão da baixa carga horária destinada 

ao estudo da língua, comparando com a dedicação que escolas bilíngues 

empregam no ensino de inglês e justificando a impossibilidade de avanços mais 

significativos com as crianças já que a escola A oferta apenas 50 minutos 

semanais. A V1 compartilha do pensamento da P, sugerindo uma carga horária 

maior para a escola B. Ela também mencionou eventuais problemas 

comportamentais das crianças, já discutidos neste estudo. Já a V2 não acredita 
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existirem problemas significativos, pois as dificuldades são momentâneas, 

costumando ser resolvidas na sequência.  

Garcia (2011) realizou um estudo acerca das modalidades de oferta de 

inglês para criança: cursos livres de idiomas, aulas de inglês no currículo regular, 

escolas bilíngues, e escolas internacionais. A segunda modalidade, que 

compreende as escolas objeto deste estudo, é caracterizada como uma escola 

monolíngue que antecipa a oferta obrigatória da língua, com variação da carga 

horária entre 1 a 5 horas semanais. Assim, contextualiza-se a queixa corroborada 

pela P e pela V1, já que as escolas ofertam o limite mínimo de aulas para a 

categoria, porém sem maiores implicações já que não se tratam de escolas 

bilíngues e não existem indicações legais para seus funcionamentos. Entende-se 

que, no que tange ao aprendizado de línguas, este pode ser diretamente 

influenciado pelo tempo de exposição, porém sabe-se também que se tratam de 

um conjunto de fatores culminando com a aquisição de uma L2. 

Denominada como facilidades, por outro lado, a categoria oito descreveu 

estes aspectos do trabalho. Na escola A, a P se mostrou satisfeita com o 

envolvimento das crianças e a capacidade de aprenderem, o que descreveu ser um 

dos fatores que a motiva a trabalhar com este público atualmente. Ao encerrar as 

perguntas da entrevista, a pesquisadora abriu espaço para comentários de 

interesse das entrevistadas, e a P compartilhou justamente os pontos positivos 

desta faixa etária, lembrando dos medos que desconstruiu à medida que passou a 

trabalhar com a EI, os quais deram lugar à contemplação. 

Na escola B, a V1 apontou o conteúdo como uma facilidade e a V2 tratou do 

domínio da turma, que acredita que ambas conseguiram conquistar e que 

relacionada diretamente às experiências anteriores dela enquanto aluna, 

principalmente da escola B – outras discussões a respeito das situações de 

aprendizado anteriores como referência para sua atuação serão discutidas em 

4.3.3.  

A P compartilhou ainda o prazer pela atuação com a EI, experiência que de 

início lhe trazia receio, porém que se transformou em algo recompensador devido 

ao comportamento ativo, interessado e curioso das crianças. Em estudo sobre a 

motivação de professores Larroza e Santana (2020) trataram da autoestima como 

um dos fatores implicados neste processo, apresentando a satisfação por conviver 

com crianças pequenas e a atenção que recebem delas como estimulantes. O 



 
 

141 

 

carinho que as voluntárias mencionaram receber também pode ser considerado 

como motivador, contribuindo diretamente para as ações positivas e determinadas 

em sala de aula. 

Em nono e último lugar, a categoria opinião sobre o ensino de inglês no 

BR e para a EI teve como propósito servir de gatilho para contribuições diversas 

acerca da área como um todo, compartilhando anseios, opiniões e demandas dos 

professores atuantes no ensino de inglês na EI, extrapolando o contexto específico 

daquelas salas de aula para chegar à uma discussão global do tema. No roteiro de 

entrevista esta questão apareceu como antepenúltima, ou seja, antes das 

perguntas sobre dificuldades e facilidades encontradas no trabalho com aquelas 

crianças, porém acredita-se que teria sido melhor alocada se ocupasse a última 

posição no roteiro já que diz respeito à um contexto mais amplo. 

Dentre as contribuições dos professores, a P reportou a popularidade de 

prática e a importância da introdução de uma L2 na infância, e a V1 demonstrou a 

mesma opinião sobre o início precoce, destacando a capacidade de aprendizagem 

das crianças e o interesse em aprender. Pesquisadores concordam com os 

argumentos das professoras, explicando que a EI é um período crítico para o 

desenvolvimento e aprendizagem da linguagem não apenas na L1, mas em uma 

possível L2 (BOYSON et al, 2013; CONGER et al, 2019), ainda que a exposição 

seja mínima (LARSON-HALL, 2008).Para a P o aprendizado tende a superar a 

questão da língua, incluindo aspectos culturais, fato que Byram e Hu (2013) 

entendem como uma verdade, desde que ocorra uma vinculação da língua ao seu 

contexto cultural durante o processo de ensino-aprendizagem. 

A P da escola A ainda citou a pressa por resultados e a cobrança de alguns 

pais, expectativas que diz serem altas e muitas vezes não atingidas. Ela explicou 

que as crianças demoram a demonstrar grandes avanços efetivos, apesar de 

darem indícios de que estão aprendendo com atitudes que são próprias delas. 

Singleton (2013) contribui para o entendimento dos argumentos apresentados pela 

P, explicando que de fato há evidências de um aprendizado inicial mais acelerado 

em adultos e adolescentes, o qual contudo é superado pelos resultados observados 

em crianças após um ano de exposição à L2. No entanto, tais evidências referem-

se à contextos entendidos como naturalistas, onde há uma imersão na L2, ou seja, 

o ESL. Pensando na realidade das crianças deste estudo, o debate seria em torno 

do EFL, onde o inglês é ensinado como uma língua estrangeira sem ligação 
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intrínseca com o cotidiano. No último caso o que ocorre é a instrução na língua e 

os resultados esperados em crianças, adolescentes ou adultos permanecem em 

discussão, sendo indicadores importantes do processo de aquisição os 

professores, materiais utilizados e tempo de exposição. 

A V2 avaliou a educação pública para o ensino de inglês no país, 

contrapondo com o setor privado e criticando a diferença de oportunidades nos dois 

setores. Sobre a escolas púbicas, ela julgou o início obrigatório no 6º ano do EF 

como tardio e a carga horária como insuficiente, destacando ainda as mensalidades 

das escolas privadas como onerosas. Por experiência própria, disse que o 

conhecimento que adquirem na escola regular pública não é satisfatório, e que se 

sente despreparada para o vestibular, por exemplo. 

A V2 também colocou sua opinião a respeito da abordagem de determinados 

professores para o ensino de inglês, que nem sempre encontra suas expectativas 

enquanto aluna. Ela valorizou a prática de uma professora sua que costumava 

trabalhar a pronúncia das palavras em inglês a partir do vocabulário em português, 

realizando uma espécie de transcrição fonética com o alfabeto português. 

Encerra-se esta categoria, e a seção de análise das demais categorias 

apresentadas aqui, com Tonelli e Cristovão (2010) e suas contribuições a respeito 

dos contextos de produção de pesquisa. Ao investigar o tema do ensino de inglês 

na EI com sujeitos atuantes nesta área, seria inusitado esperar respostas negativas 

quanto a importância da língua, principalmente para a faixa etária abordada, 

demandas contínuas de formação e aprimoramento das condições de trabalho em 

geral.  

 

4.3.2. Relação com o Desenvolvimento das Crianças 

 

A relação das práticas pedagógicas com o desenvolvimento das crianças é 

a segunda seção de análise proposta neste estudo, em resposta ao objetivo 

específico que dá nome a ela. Apesar de ser uma discussão latente nas demais 

categorias supracitadas, destina-se esta parte do texto para discorrer-se 

exclusivamente a respeito dela, haja vista sua importância para a pesquisa. 

Como principal inspiração teórica, a Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky 

(2012) comtempla o desenvolvimento dos indivíduos atrelado ao ambiente social, 
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construído historicamente. Nesta perspectiva não somente a maturação biológica, 

mas também a interação com o meio, culminariam com a aprendizagem, que por 

sua vez levaria ao desenvolvimento. Interagir seria ato fundamental para a 

aprendizagem, pois a estrutura biológica dos seres humanas não teria o potencial 

de sozinha, levar ao aprendizado. Assim, um indivíduo não se encontraria sozinho 

ou isolado ao aprender, mas mediado por outros capazes de levá-lo ao 

desenvolvimento. 

Vygotsky propõe a existência de duas zonas de desenvolvimento: a real 

(ZDR), em que o sujeito se encontra de fato, realizando determinadas atividades 

com autonomia; e a proximal (ZDP), na qual a figura do professor ou um par mais 

experiente torna-se relevante para amparar o progresso da criança, que ainda não 

é capaz de realizar certos feitos por conta própria. No caminho entre as funções já 

amadurecidas e as em progresso, a presença questionadora, intencional, 

desafiadora e planejada do profissional da educação construiria uma ZDP favorável 

(BOLZAN; FIGHERA, 2011). De acordo com seu PPP, esta seria a perspectiva 

pedagógica da escola A, que prevê a construção de conhecimentos através da 

interação com o outro (ESCOLA A, 2020). Contudo, a ligação das práticas da P 

com esta teoria não foi mencionada pela mesma, nem a pesquisadora questionou 

deliberadamente sobre e não apareceram indícios sobre ela durante as aulas. 

Para a aprendizagem de línguas na EI o sucesso seria favorecido por 

condições biológicas do cérebro infantil - capazes de levar ao aprendizado não 

apenas de uma, como de várias línguas -mas esta não seria o único determinante. 

O amparo do professor representaria o estímulo decisivo para o desenvolvimento 

pleno (YILMAZ, TOPU E TULGAR, 2019). A imitação dos demais é uma das 

características mais marcantes para a aprendizagem das crianças de até os 6 anos, 

e por isso entende-se que o estímulo da língua alvo seja imprescindível. O 

professor que consegue dosar o uso da L2 em sala, combinando o uso de recursos 

semióticos para se fazer entender, permite que a criança copie seu modelo 

(MELLO, 2007). 

Segundo Lightbown e Spada (2013), as Basic Interpersonal Communication 

Skills (BICS) - em português, Habilidades de Comunicação Interpessoal Básicas – 

podem ser adquiridas em um período curto de tempo, devido à frequência que 

podem ocupar na rotina. Para tal, é indispensável que o professor adote o uso da 

L2, principalmente nos comandos mais comuns. Ainda sobre as atividades 
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comunicativas, Becker e Ross (2016) complementam acerca da relação entre as 

mesmas e o aprendizado efetivo. 

Os dados gerados neste estudo apontam para certa dificuldade, tanto da P 

quanto das voluntárias (nomeadamente a V1), na manutenção do uso da L2 por 

elas próprias, tendo a P relatado que precisou diminuir o uso devido à dificuldade 

das crianças em entender. Para a V1 o português é julgado como necessário por 

conta de as crianças estarem vivenciando o projeto pelo primeiro ano. Mello (2007) 

entende que de fato, o ensino didatizado, repartido e simplificado artificialmente não 

facilitaria a apropriação de uma L2, e convida a pensar na educação de crianças 

com atividades típicas para elas, as quais evitariam possível subestimação de suas 

capacidades.  

Não somente a postura do professor, mas também o material didático e as 

atividades utilizadas seriam decisivos no processo de desenvolvimento, devendo 

ser adaptados ao conhecimento linguístico atual das crianças, oferecendo suporte 

aos conhecimentos e habilidades existentes e promovendo avanços (VYGOTSKY, 

2012). Por exemplo, os números e as cores são apontados pelas voluntárias como 

conteúdos que as crianças tiveram facilidade em aprender e reter, provavelmente 

por já dominarem o conceito a partir das experiências construídas na L1 e pela 

frequência com que são utilizados em aula. Já o tema frutas foi apontado como 

uma experiência desafiadora pelas voluntárias, supostamente por conta de as 

crianças ainda estarem conhecendo algumas variações de frutas ou por não 

estarem presentes no ambiente de aprendizagem.  

Mello (2007) julga a aprendizagem atrelada a situações concretas, onde o 

conhecimento faz sentido, como mais provável de despertar o interesse e ser 

adquirida. Este pensamento nos faz pensar sobre o que ensinar e como fazê-lo. 

Alinhar os temas de estudo com os demais professores e procurar atividades 

voltadas para a infância, sem prezar pelo conteudismo e supervalorização do 

registro escrito, podem ser estratégias significativas. A criança necessita 

experimentar o mundo do seu modo para aprendê-lo, com toda a potencialidade 

dos seus cinco sentidos. 

Vygotsky (2012) esclarece que para cada momento da infância existiram 

propostas específicas, ligadas às características e capacidades da faixa etária. 

Diante disso, discute-se a hipótese de o comportamento mais agitado e distraído 

da turma na escola A ter ligação com a idade, já que um ano mais novas do que as 
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crianças na escola B. De acordo com Wajskop (2012) a brincadeira seria uma 

unanimidade para todas e longe de ser apenas um passatempo ou divertimento, 

representaria uma ZDP para as crianças, momento em que são testadas hipóteses, 

constrói-se a consciência da realidade e de como modificá-la. Portanto, na EI o 

brincar deve ser explorado como uma forma de aprender pela qual funções sociais 

e normas de comportamento são associadas. 

Todo o respeito com a faixa etária mencionado até então não elimina a 

pertinência dos desafios e de permitir às crianças vivê-los autonomamente. 

Registrou-se uma fala da V2 que ilustra o papel do professor em provocar a criança 

a sair de sua zona de conforto, estabelecendo uma ZDP que a desafie e 

permanecendo ao seu lado para dar suporte. 

As práticas pedagógicas em questão têm como objetivo a aquisição do inglês 

como uma forma de linguagem a somar para o repertório destas crianças. Em 

verdade são diversas formas de se expressar (com sinais, o corpo, signos, 

imagens, gestos, olhares e voz) as quais permitem à criança acessar o universo 

que a rodeia. Daí a importância de adequar os espaços educativos para permitir 

que elas se desenvolvam, aprendam, e assim ganhem o mundo - que já é delas 

por direito. 

 

4.3.3 Implicações para a Formação de Professores 

 

A terceira e última seção tem como objetivo discorrer sobre as questões de 

formação refletidas nas práticas pedagógicas da P e das voluntárias, procurando 

responder ao último dos objetivos específicos propostos. Ressalta-se que, do 

mesmo modo que ocorreu com a análise das práticas em relação ao 

desenvolvimento das crianças, as implicações para a formação de professores 

também foram pinceladas, vez ou outra, ao longo das demais seções deste texto, 

já que se acredita ser impossível dissociar os fatos completamente. Apesar disso, 

manteve-se um tópico especial para a questão da formação de professores devido 

à sua relevância para a pesquisa proposta. O questionário de trajetória pessoal foi 

um dos instrumentos mais relevantes para discutir a formação das três, no entanto 

os demais também foram considerados. 
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Antes de tudo, não há como escapar da verdade que divide as realidades 

observadas: a educação privada versus a pública. Na última, representada pela 

escola B, os envolvidos afirmam sentirem-se agraciados pelo projeto da escola C, 

que permite a presença de voluntários ensinando inglês para a EI, enquanto 

diversas outras crianças da rede municipal de ensino não são acolhidas pela falta 

de pessoal. As voluntárias responsáveis pelas aulas, são adolescentes que 

passaram por um curso breve promovido pela escola C, acerca do manejo as aulas 

para estas crianças e consequentemente revisando a língua em foco. A V1, por 

exemplo, sente-se privilegiada por fazer parte do programa, destacando a 

possibilidade de desenvolvimento pessoa e profissional, experiência que poucos 

sujeitos da sua idade possuem no currículo. 

Durante a geração e a análise dos dados, verificou-se a presença de uma 

crença conformista versando sobre a valorização do que se tem à disposição, ainda 

que este não seja o ideal, remetendo inclusive à ideais assistencialistas vinculados 

à EI, por meio de voluntários menores de idade. De fato, o esforço realizado pelos 

envolvidos no programa voluntário é louvável e representa muitas vezes uma 

oportunidade única, seja para os voluntários em si ou para as escolas, crianças e 

famílias assistidas. Porém, a discussão que se propõe abrange as políticas públicas 

brasileiras, que não contemplam uma educação justa e igualitária, permitindo o 

distanciamento entre os currículos das instituições públicas e privadas. Nas escolas 

privadas os dilemas também permanecem, pois a ausência de legislações que 

orientem as práticas a serem adotadas para a educação de crianças de até 6 anos 

em uma L2, permite que uma ou outra instituição inclua a oferta do modo que julga 

adequado. Em ambos os cenários, há indícios da Ideologia do Pouquinho 

sustentando os fatos, de uma base mínima estar sendo ofertada para estas 

crianças por meio de “palavrinhas” em inglês que estariam longe de possibilitar uma 

aquisição real da língua em sua complexidade, mas que aos olhos deste 

pensamento seria um motivo de contentamento (SANTOS, 2005). 

As questões da oferta não ordenada deste ensino, ainda que pareçam 

alheias à discussão da formação dos professores, são na realidade intrinsecamente 

ligadas. Acredita-se, assim como Lima, Borghi e Souza Neto (2019), que a definição 

de um percurso de FI para os profissionais interessados na área, bem como 

melhores condições de FC para estes, só venham a surgir diante de uma legislação 

nacional. 
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Para a P a trajetória profissional na área do ensino de L2 para crianças 

iniciou enquanto ela ainda era turismóloga, e baseando-se principalmente nos 

conhecimentos da língua a partir de um curso de idiomas que havia frequentado 

por muitos anos. Com a atuação na área surgiu o interesse por uma especialização 

e também uma habilitação para o magistério, por meio de um curso de licenciatura 

para bacharéis. 

Em entrevista, a mesma revelou que passou a se sentir melhor capacitada 

para atuação em sala após ter concluído a especialização, porém que gostaria de 

continuar se aprofundando e principalmente de realizar um período de intercâmbio 

para aprimorar o inglês. Em publicação recente o British Council (2019) levantou os 

desafios da FC, que muitas vezes se resume à cursos com uma carga horária 

média de 40h, nos quais são debatidas questões pontuais. Segundo o mesmo 

estudo, a estratégia que muitos estados brasileiros têm adotado para contornar 

essa circunstância seriam desde cursos de ensino à distância até parcerias com 

órgãos internacionais para a viabilização de intercâmbios.  

As experiências internacionais para professores são apontadas na literatura 

como uma solução para problemas de FI também, que por vezes não enfatiza 

oralidade e a comunicação dos professores em inglês. É possível que um período 

de vivência em um país que tenha o inglês como língua oficial possa contribuir para 

o aumento e incremento no uso da L2 nas salas de aula do Brasil, favorecendo a 

abordagem comunicativa da língua. No caso de P, esta refere-se ao uso constante 

do português por uma necessidade das crianças, contudo acredita-se que se esta 

pudesse realizar um intercâmbio poderia se sentir mais encorajada em utilizar a L2 

com as crianças.  

Tonelli e Cristovão (2010) discorrem sobre a importância de a abordagem do 

professor ser coerente com as necessidades do educando, como no caso da A2 

que valoriza professores que facilitem o ensino da língua baseado em seu uso, que 

permitam aos alunos apropriar-se da língua, ao invés de práticas tradicionais em 

que a aula seja centrada na figura do professor. Conforme ela mesma, os alunos 

não se interessam por aulas que se resumam ao professor apresentando a teoria 

enquanto os alunos escutam passivamente.    

Percebe-se o interesse dos alunos em apoderarem-se da língua, contundo 

estudos brasileiros (SALGADO et al, 2009) revelam que há escassez na formação 

dos professores para trabalhar com a oralidade dos alunos, a começar pela 
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insegurança que alguns demonstram com a própria pronúncia e fluência (BRITISH 

COUNCIL, 2019). Internacionalmente falando, o cenário assemelha-se ao do 

Brasil, pois conforme Yilmaz, Topu e Tulgar (2019) concluem em revisão 

bibliográfica recente, a maioria das referências analisadas apontam para a 

necessidade de investimento em propostas de ensino de inglês para os professores 

em si, além dos alunos.   

No discurso das voluntárias, a inspiração para as práticas pedagógicas vem 

do curso de formação da escola C e do plano de aula que recebem semanalmente, 

porém a projeção de experiências delas enquanto alunas, seja da escola B ou da 

que frequentam atualmente, é recorrente. Foi exemplo durante entrevista a ameaça 

de retirar o intervalo da criança diante do mau comportamento, que segundo a V2 

é o argumento que as professoras costumam utilizar na escola B. 

Ao estudarem as crenças dos professores, Souza et al (2008) notaram a 

mesma relação das vivências enquanto alunos sendo replicadas no trabalho do 

professor. A empatia também descreveria esta situação dos professores, que no 

passado ou até no presente ocupam a figura de aluno em outros contextos, e que 

então conseguem se colocar no lugar dos seus alunos. 

Com desempenho significativo e coragem para enfrentar o desafio de 

ensinar enquanto voluntárias, as adolescentes certamente poderiam aprimorar 

ainda mais as suas aulas caso tivessem a possibilidade de formação futura em 

nível superior, seja esta em Letras, ao poderem se apropriar dos saberes 

linguísticos e pedagógicos necessários aos ensino da língua, ou, ainda, em 

Pedagogia, a qual permitiria uma  compreensão mais ampla acerca do 

desenvolvimento infantil, dos desenvolvimentos esperados para cada faixa etária, 

bem como da docência para a EI e séries iniciais. 

É suposto que exista uma relação entre a autoconfiança de um profissional 

e seu percurso formativo, o qual, no caso da V1 e V2, poderia promover o 

empoderamento do fazer pedagógico. Infere-se que algumas alterações 

apresentadas possam ter relação com um suposto medo do desconhecido por parte 

das adolescentes, que disseram por exemplo ter eliminado determinado jogo da 

aula para evitar um possível descontrole da turma, a qual poderia ficar 

demasiadamente agitada. Roth (1998) compartilha uma lista de características 

esperadas para uma criança, as quais o professor deve preparar-se para enfrentar 

em sala de aula: crianças têm energia, são ativas, barulhentas, divertidas, 
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entusiasmadas. Scheifer (2009) discorre sobre a visão distorcida que muitos têm 

sobre o barulho em sala de aula, entendido como comportamento inadequado e de 

indisciplina. Entretanto, este não significa a falta de envolvimento das crianças no 

processo de ensino-aprendizagem, podendo ser inclusive um indicativo de 

engajamento delas – desde respeitado um limiar sonoro. 

Em tempo, nota-se que o espaço do programa de voluntariado representa 

uma possibilidade de formação elas – pessoal e profissional, conforme citado pela 

V1. Como participantes as voluntárias ainda têm direito a concorrer à uma bolsa de 

intercâmbio ofertada pela Embaixada dos Estados Unidos, possibilidades que as 

motivam a dar aulas e trazem significado para suas práticas. 

Com o fechamento da análise que discorre sobre o último objetivo específico 

delineado para esta pesquisa, encerra-se também a análise geral dos dados e abre-

se espaço para as considerações finais acerca do trabalho. Procurou-se, ao longo 

de todo estudo, explorar e apresentar as realidades das escolas A e B com respeito 

e rigor científico, sensibilizando o leitor para as possibilidades que se criaram para 

o ensino de inglês na EI em Guarapuava, município em que, por ora, estas práticas 

são incipientes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As investigações deste estudo foram norteadas pela problemática do ensino 

de inglês na EI de Guarapuava – PR, sendo a análise destas práticas pedagógicas 

nas instituições da rede básica do município contemplada como objetivo geral. As 

considerações retomam brevemente os conteúdos de cada capítulo, atrelados às 

respostas dos objetivos específicos. Ao final, são apresentadas as fragilidades da 

pesquisa, bem como caminhos possíveis para futuros trabalhos. 

Inicialmente pautou-se em uma revisão bibliográfica, desmembrada em dois 

capítulos. No primeiro, situa-se o leitor a respeito da legislação brasileira para a EI, 

bem como para o ensino de L2 e a lacuna do ensino de LE para crianças pequenas, 

nomeadamente as da EI, irrompe como uma resposta de descaso das políticas à 

faixa etária e aos profissionais atuantes na área. Entra em debate a formação dos 

professores e a inexistência de uma FI que permita a atuação plena com a língua 

e a faixa etária. Do mesmo modo, as FC específicas são entendidas com escassas 

e ocasionais. Assim, depositam-se as expectativas no papel preponderante da 

regulamentação deste ensino para a reestruturação das oportunidades de 

formação. 

É notório que o processo de ensino-aprendizagem de línguas possua 

características particulares de acordo com a idade dos aprendizes; portanto, as 

práticas e os métodos traçados devem respeitá-las. As abordagens emprestadas 

do universo adulto são motivo de preocupação por imprimirem valores e prioridades 

que não cabem às crianças, por isso são apontadas alternativas aos métodos 

tradicionais, sendo explorados principalmente os desdobramentos comunicativos 

destes. Atualmente, a coordenação do discurso com a ação proposta pelo TPR (ou 

Resposta Física Total) têm acolhido as demandas do trabalho com a oralidade dos 

iniciantes na infância. Sobretudo, a autonomia dos professores em relação ao que 

e de que modo ensinar deve ser preservada, sem deixar de contemplar aspectos 

teóricos e metodológicos em suas escolhas, prezando pelos interesses únicos de 

cada turma. 

Para o segundo capítulo, ainda com intuito de retomar as publicações 

existentes sobre o tema, apresentarem-se realidades distintas para o ensino de 

inglês às crianças de até 5 anos. Discutiram-se propostas internacionais, nacionais, 

regionais e locais, aproveitando o espaço para a apresentação de conceitos-chave 
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como o bilinguismo (aditivo e subtrativo), plurilinguismo, translinguajamento, ESL e 

EFL. Acredita-se que, a tomada de consciência do processo de implantação e 

aprimoramento do modo como se dá o ensino de L2 na infância em outros 

contextos, possa ser útil para inspirar os demais nesta caminhada, ainda que a 

passos lentos. 

Os aspectos metodológicos que guiaram a geração dos dados foram 

detalhados no capítulo três, sob a perspectiva de um estudo de caso com princípios 

da etnografia e contribuições da triangulação de dados. Devido à inexistência de 

estudos anteriores e, portanto, ao desconhecimento da realidade de Guarapuava 

para o ensino de inglês na EI, o primeiro objetivo específico foi destinado ao 

levantamento de dados quantitativos em relação à oferta da língua para estas 

crianças. Contudo, o presente trabalho dedicou-se predominantemente às 

questões qualitativas do tema, estipulando como instrumentos de geração para o 

segundo, terceiro e quarto objetivos específicos as observações de aula, aplicação 

de questionários de trajetória profissional, realização de entrevistas e análise 

documental (do PPP das escolas e dos materiais didáticos adotados). 

Além da criação do questionário, redigiram-se roteiros de observação e 

entrevista, os quais acredita-se serem de suma importância para a qualidade da 

pesquisa científica. Destaca-se que, mesmo diante de roteiros pré-estabelecidos, o 

pesquisador precisa ser atento aos conteúdos latentes durante a aplicação deles e 

disposto a flexibilizá-los. Os questionários tiveram a objetividade como 

característica, trazendo aspectos pontuais, porém relevantes sobre a trajetórias das 

participantes e permitindo o aparecimento de questões a serem aprofundadas nas 

entrevistas. Sobre o PPP, destaca-se que este não teve um papel decisivo nesta 

pesquisa, porém continua-se acreditando no potencial dele para outros estudos. A 

escassez de detalhes pertinentes ao tema de pesquisa - afinal, uma das escolas 

nem se propunha a ensinar inglês para as crianças da EI – fez com que o referido 

conteúdo fosse pertinente apenas para a caracterização geral de A e B.  

 No quarto e último capítulo são apresentados e analisados os dados que 

favoreceram a resposta dos objetivos específicos. Os dados gerados a partir do 

levantamento com 63 escolas municipais e 26 privadas permitiram responder ao 

primeiro objetivo específico da pesquisa, e único quantitativo, verificando a oferta 

em 17 escolas, todas da rede privada de ensino. Também foram apuradas a idade 

exata das crianças envolvidas e a carga horária semanal, informações que não 
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haviam sido priorizadas incialmente, mas que se mostraram de relevância para dar 

sequência ao estudo, convidando escolas específicas a participarem da etapa 

qualitativa. Dentre as 17 escolas privadas, 10 seguiam um padrão de 45 a 50 

minutos semanais de inglês, e quanto à idade das crianças, a maioria (13) não 

soube precisar. Por isso, adotou-se como critério para inclusão na etapa seguinte 

a receptividade e prontidão de resposta, atributos em alta na escola A. 

 Com o intuito de obter uma amostra heterogênea e que contemplasse a 

realidade do ensino público, convidou-se a escola municipal B para participar, por 

meio das turmas atendidas pelo projeto voluntário da escola de idiomas C. A 

existência deste projeto veio à tona durante a investigação da oferta no município, 

a partir do depoimento de diversas escolas públicas que entendiam que a resposta 

para a oferta de inglês deveria ser negativa, já que não era uma iniciativa própria e 

concretizada, mas que reconhecia o propósito do projeto. 

 A discrepância entre a educação privada e pública já não surpreende os 

leitores, sejam eles leigos ou estudiosos da área. Grande parte dos brasileiros 

encontra problemas quanto ao acesso, permanência e a qualidade da educação, 

revelando a fragilidade da democracia em tempos onde o inglês torna-se uma 

ferramenta de manutenção de poder dos abastados, ao invés de empoderamento 

dos menos favorecidos. Todavia, procura-se fazer outra leitura da realidade 

encontrada na escola B e nas demais escolas municipais compreendidas no projeto 

da escola C, entendendo suas crianças como pertencentes a uma fatia privilegiada, 

com acesso à uma L2 antes de ingressarem no EF. Também no discurso das 

voluntárias, uma dupla de adolescentes responsável pelas aulas, a experiência foi 

apontada como engrandecedora, marcando o início da vida profissional e 

contribuindo para o crescimento pessoal. Cansada de ler sobre o fracasso do 

ensino público, talvez caiba a comunidade em geral bem como à científica partir do 

que se tem, com seus acertos e suas falhas, refletindo e reformulando objetivos de 

aprendizagem, em uma busca incessante por melhores oportunidades 

educacionais e de exercício de cidadania. 

 Dando sequência ao quarto capítulo, começam a ser respondidos os 

objetivos específicos qualitativos. Para o segundo objetivo, caracterizam-se as 

práticas pedagógicas em destaque, agrupadas em categorias, de forma que 

possam oferecer indícios para a elaboração de currículos por escolas que ainda 

não oferecem inglês na EI - sem, contudo, ter caráter diretivo ou de imposição. A 
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ideia de pesquisar práticas nasceu por entender-se a formação, em algumas 

instituições, como demasiadamente teórica. Espera-se poder proporcionar aos 

leitores deste trabalho possibilidades de atuação ao invés de um método 

engessado, reflexões que ultrapassem o “como” fazer, trabalhando ainda mais a 

fundo no “por que” ou “para quem” fazer.  

 O terceiro objetivo específico considera o meio em que a criança se insere 

como um grande influenciador e quem sabe até preditor das aprendizagens que vai 

adquirir e do desenvolvimento que elas repercutirão. O professor, enquanto 

principal mediador no ambiente escolar, é capaz de, por meio das atividades 

adequas àquelas crianças, promover uma ZDP que leve a avanços na caminhada 

que inicia em uma ZDR e acaba em outra, com novas capacidades. Há evidências 

para o insucesso no aprendizado das crianças estar mais ligado aos problemas do 

meio do que à capacidade real das mesmas; por isso a dose certa de dificuldade 

tem papel preponderante no processo de ensino-aprendizagem. Parece existir um 

temor de não se fazer entendido, logo de início, por parte de alguns professores, 

incerteza que eventualmente leva à escolha por atividades mais simples, que 

acabam não desafiando as crianças na medida em que necessita – e também o 

próprio profissional, por exemplo na gestão de sala de aula. Eventualmente, o 

próprio apego à ZDR enquanto uma zona de conforto pode influenciar na escolha 

por práticas menos desafiadoras, como a da prevalência significativa do português 

nas aulas. 

Por fim, no quarto objetivo, discorre-se acerca dos percursos possíveis 

para a formação de professores de inglês para a EI. Parte-se da realidade brasileira 

para a FI e FC dos licenciados em Pedagogia e Inglês, buscando possibilidades de 

cruzamento entre as duas áreas de conhecimento. Algumas iniciativas pioneiras 

são reveladas, como disciplinas optativas e cursos de especialização, pensando 

em inspirar exceções e tornarem-se regras. Acredita-se que a inclusão da temática 

de estudo nos currículos das instituições de ensino superior seja um processo 

gradual, que repercutirá inclusive da formação dos professores formadores. 

Para uma professora, é um desafio afastar-se do contexto de sala de aula e 

adotar a figura crítica de pesquisadora. Sabe-se das dificuldades, reais e 

significativas, que os professores encaram em suas rotinas. As discussões 

registradas nesta dissertação consideram os desafios e pontos fracos como 

espaços para aprimoramento, que precisam sair das entrelinhas em prol de um 
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bem maior: a educação das crianças brasileiras. Segue-se sempre na busca pela 

evolução, característica que esta pesquisa também assume para si. 

As fragilidades do presente estudo são colocadas a público para que a 

comunidade acadêmica verse sobre as adequações, compreendidas como 

necessárias a partir do que foi realizado aqui, e os potenciais problemas de 

pesquisa a serem explorados. Primeiramente, considera-se que a amostra reduzida 

permitiu a análise aprofundada das práticas nas escolas A e B, porém julga-se 

necessário estudos compreendendo amostras maiores para a abrangência do 

município como um todo. Apesar da disposição com que A e B se envolveram na 

pesquisa, inúmeras outras dificultaram o acesso às informações, ainda no 

levantamento sobre a presença de inglês na EI, esquivando-se principalmente da 

etapa qualitativa do estudo. 

Em segundo lugar, a expectativa de analisar as práticas de professores 

graduados em Pedagogia ou Inglês não pôde ser cumprida, apesar de as 

particularidades de cada profissional terem marcado a revisão teórica apresentada. 

Acredita-se que novas investigações neste sentido possam somar para as 

propostas de formação destinadas aos interessados no ensino de inglês na EI. Ao 

assumir a realidade como em constante movimento, entende-se que a todo 

momento possam emergir novos elementos de relevância para as conclusões 

acerca do tema proposto. O interesse desta pesquisa foi por organizar um banco 

de dados – às vezes mais quantitativos, mas sobretudo qualitativos - que conforme 

o tempo passe possa ser acrescido de informações que o reforcem, ampliem ou 

até mudem seus rumos.  

Aos interessados em conduzir estudos relacionados, além de aprofundar a 

análise das práticas de professores com formação nos dois cursos superiores 

citados, sugere-se que futuras pesquisas tratem do ensino de inglês não apenas 

para as crianças da EI, mas também para os professores. Acredita-se que a 

atenção à FI e à FC destes possa alterar significativamente a atuação em sala de 

aula, promovendo, por exemplo, as aulas comunicativas tão valorizadas na 

literatura. Ademais, recomendam-se estudos comparados que permitam a tomada 

de realidades próximas como referências (envolvendo outros países da América do 

Sul ou cidades brasileiras de referência) para o desenvolvimento de práticas de 

ensino de inglês na EI, em contextos ainda desfavorecidos por tais políticas 

públicas ou onde se encontram em fase de implantação. 
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Por ora, encerra-se ressaltando a importância de começar a pensar, desde 

já, nas consequências do sucesso do ensino de inglês na EI, e no que isso pode 

refletir em termos de demandas para as demais etapas da educação básica. A 

união de esforços no sentido da popularização do acesso ao ensino de inglês com 

qualidade, logo na primeira infância, apresentará outras demandas de reinvenção 

para o EF e o EM. Espera-se que as crianças com proficiência em inglês, e outras 

LE, tragam novos desafios às políticas e aos educadores, a exemplo da educação 

articulada de línguas e conteúdos (CLIL) e das salas de aula plurilíngues, marcadas 

pela transliguagem.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 – Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – COMEP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

  

Prezado(a) Colaborador(a), 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa O Ensino de inglês 

na Educação Infantil: Práticas Pedagógicas no município de Guarapuava – PR, sob 

a responsabilidade de Fernanda Seidel Bortolotti que irá analisar as diferentes 

práticas pedagógicas de ensino de inglês para Educação Infantil em instituições de 

educação básica no município de Guarapuava - PR.  

O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo COMEP/UNICENTRO. 

 

DADOS DO PARECER DE APROVAÇÃO 

Emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa, COMEP-UNICENTRO 

 Número do parecer: 3.682.272 

Data da relatoria: 04/11/2019 

 

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você deve 

concordar com as três etapas do estudo. O procedimento adotado consiste na 

observação de aulas de inglês na Educação Infantil, bem como em entrevistas 

individuais semiestruturadas com os respectivos professores, visando identificar 

suas práticas pedagógicas. Ainda, serão estudados os materiais didáticos 

utilizados com o intuito de discutir a adequação ao desenvolvimento das crianças 

e análise das práticas pedagógicas com maior propriedade, ilustrando o modo 

como as práticas são adotadas no cotidiano em sala de aula. 

Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade de não 

querer participar, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado 

a observação, entrevista e análise dos materiais didáticos, sem nenhum prejuízo 

para você.  
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2. RISCOS E DESCONFORTOS: Considera-se que esta pesquisa 

apresenta riscos mínimos. Os participantes poderão estar expostos a 

constrangimento haja vista que será realizada entrevista. Pode-se também informar 

como desconforto o fato de tomar o tempo do sujeito ao responder a entrevista. 

Ainda, eventual estigmatização a partir do teor das respostas dadas em função da 

entrevista. Contudo, durante a pesquisa, a todo o momento, serão consideradas e 

se respeitarão as dimensões física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural e 

espiritual desses. O pesquisador se responsabiliza por quaisquer problemas 

decorrentes desta pesquisa, mesmo os não previstos, bem como pela assistência 

imediata e gratuita. Ainda, para a diminuição dos riscos, o pesquisador garante 

acesso a um local reservado e liberdade para não responder a quaisquer perguntas 

da entrevista. Ainda assim, assegura a confidencialidade e a privacidade, a 

proteção da imagem e a não estigmatização, garantindo a não utilização das 

informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos 

de autoestima, de prestígio e/ou econômico – financeiro.  

3. BENEFÍCIOS: O estudo tem como principal benefício desvelar os fatores 

envolvidos na oferta de ensino de língua inglesa no município de Guarapuava na 

Educação Infantil, por meio de análise dos currículos das escolas e de das práticas 

pedagógicas mais comuns. Como o ensino de língua inglesa nesta fase da 

escolarização está em franco desenvolvimento, a pesquisa contribuirá de forma 

ampla para a construção de propostas pedagógicas que incidirão nos cursos de 

licenciatura em Letras e Pedagogia, e de forma direta para a formação continuada 

de docentes, ou seja, para os professores que já atuam nesta etapa do ensino. 

Esse conjunto de ações - formação docente inicial e formação docente continuada 

– contribuirão sobremaneira para a proposição de práticas pedagógicas e materiais 

didáticos que tem como foco o ensino de inglês para crianças. Para tanto, os 

resultados do estudo serão amplamente divulgados aos participantes, os quais 

receberão cópia do material produzido, bem como para a comunidade acadêmica 

em geral, salvaguardadas as identidades dos participantes.  

 4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o(a) Sr.(a) nos 

fornecer ou que sejam conseguidas por entrevistas, observações e análise do 

material didático serão utilizadas somente para esta pesquisa. As informações 

obtidas nesta pesquisa serão utilizadas na redação de uma dissertação de 

mestrado, para a publicação de artigos científicos e também para a apresentação 
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de trabalhos em eventos, porém, assumo a total responsabilidade de não publicar 

qualquer dado que comprometa o sigilo do participante. Desse modo, nomes, 

endereços e outras indicações pessoais não serão publicados em hipótese alguma. 

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa 

e/ou dos métodos utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o 

pesquisador responsável.  

Nome do pesquisador responsável: Fernanda Seidel Bortolotti 

Endereço: Rua Saldanha Marinho, número 40 

E-mail:fernanda.borto@hotmail.com 

Telefone para contato: (47) 9 9904 3454 

Horário de atendimento: matutino ou vespertino 

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite participar 

da pesquisa, não receberá nenhuma compensação financeira.   

7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo 

em participar deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-

esclarecido que se segue, em duas vias, sendo que uma via ficará com você.   

============================================================== 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 

Sr.(a)________________________________________________, portador(a) da 

cédula de identidade _____________________, declara que, após leitura 

minuciosa do TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que 

foram devidamente explicadas pelos pesquisadores, ciente dos serviços e 

procedimentos aos quais será submetido e, não restando quaisquer dúvidas a 

respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

Guarapuava, _____ de ________________ de 2019. 

 

 

 

 _______________________________ 

Fernanda Seidel Bortolotti 

Assinatura da Pesquisadora 

 

________________________ 

Assinatura do Participante 

 

mailto:fernanda.borto@hotmail.com
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APÊNDICE 2 – Roteiro de observação de aula 

ESCOLA:                           PROFESSOR/VOLUNTÁRIO: 

DATA:                                HORÁRIO DE INÍCIO E TÉRMINO:                                  

DURAÇÃO:                       TURMA:                                               

IDADE:                               FREQUÊNCIA SEMANAL: 

 

1) O professor/voluntário promove o desenvolvimento de quais práticas em inglês 
(anotar exemplos de como realiza o estímulo). 

1.1 (  ) escuta 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

1.2 (  ) fala 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

1.3 (  ) leitura 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

1.4 (  ) escrita 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

1.5 É possível notar que o estímulo de alguma habilidade se sobrepõe em relação 

às demais? Enumerar, sendo 1 para a mais estimulada e 4 para a menos ou até 

não estimulada. 

(  ) escuta  (  ) fala  (  ) leitura  (  ) escrita 

 

2) Como se dá o uso das duas línguas em sala de aula? Alguma prevalece em 

relação à outra? É possível notar situações específicas em que se utiliza mais do 

Português e/ou inglês? Costuma dar as mesmas informações nas duas línguas? 

Faz checagem de instrução feita em inglês através do Português?  Solicita que as 

crianças expliquem em Português o que ela mencionou em inglês? Costuma 

misturar as duas línguas na mesma frase? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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3) Correção do uso de inglês pelas crianças. Ocorre? Como (explicitamente ou 

através de reformulação)? Costuma corrigir cada erro sem exceção? Se possível, 

fazer esse registro em detalhes. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4) Dentre os métodos de ensino (UPHOFF, 2008), qual é/são identificado(s)? 

Descrever alguns aspectos do(s) método(s) utilizado(s). 

1 - Método de Gramática e Tradução (foco na escrita; aula na língua materna). 

2 - Método Direto (foco na oralidade; tradução perde importância; tentativa de aula 

na língua estrangeira; ensino de gramática por indução; “aprender a pensar na 

língua”). 

3 - Método Audiolingual ou Estruturalista (não aborda a gramática explicitamente; 

uso exclusivo da língua estrangeira; foco na oralidade e escrita; uso de áudios para 

aprendizagem por imitação). 

4 - Método Comunicativo (gramática pode ser colocada em segundo plano já que 

o objetivo é a comunicação; comunicar-se em situações reais; papel ativo e 

emancipado da criança; uso da língua materna é permitido para que a criança sinta-

se confortável e não deixe de se expressar – porém, o uso da língua estrangeira é 

obviamente incentivado).  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5) Ludicidade da aula (piadas, crônicas, estórias, paródias, repetição, jogos de 

palavras e imitação). Utilizar como referências os seguintes tipos de linguagem 

lúdica (FINARDI; GIL, 2005) e descrever alguns aspectos da(s) linguagem(ns) 

utilizada(s): 

1- Apropriação (interconexão entre diferentes realidades – de fora da sala de aula; 

de dentro; e do professor e das crianças). 

2 – Performance (imitação de vozes e exploração de outras personalidades, como 

se as crianças fossem atores/atrizes e o professor o diretor). 

3 – Jogo de palavras (trocas de palavras que dificilmente fazem sentido quando 

traduzidas). 

4 – Comentários engraçado (assemelham-se às piadas, porém tem relação com o 

momento e o contexto, sendo criados e imediatamente utilizados). 

5 – Anedotas (enquanto as piadas são criadas, estas são situações reais 

engraçadas - sendo ambas contadas com o objetivo de entreter). 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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6) Interação Professor-Criança 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7) Recursos Semióticos (expressões, mímicas, gestos, interjeições) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

8) Observação das práticas em relação ao desenvolvimento das crianças. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

9) Descrição da Sala de Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Anotações Posteriores à Observação em Sala de Aula 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3 – Questionário de Trajetória Profissional 

 

Nome: Idade:  

 

Graduação  

 Ano: Instituição:  

Nome do Curso:  

 

Pós-Graduação  

(  ) Especialização (  ) Mestrado  (  ) Doutorado  

Ano:          Instituição:  

Nome do Curso: 

 

Há quanto tempo leciona inglês:  

Há quanto tempo trabalha na presente instituição: 

Escola e níveis que leciona e/ou já lecionou: 

Particular: (  ) Educação Infantil  (  ) FundamentalI  (  ) Fundamental II   (  )Médio 

Pública: (  ) Educação Infantil  (  ) FundamentalI  (  ) Fundamental II   (  )Médio  

Curso delínguas: (  ) Básico (  )Intermediário(  ) Avançado 

Outros: 

 

1) Quais formações já realizadas que você considera importante para sua atuação 

profissional? Elas foram realizadas durante sua formação inicial (ex: na graduação) 

ou ao longo da trajetória profissional? De quem foi a iniciativa em realiza-las (do 

próprio professor ou da instituição com a qual possui vínculo)? 

 

2) Quais formações você gostaria de realizar por considerar importante para sua 

atuação profissional?  

 

3) Por que optou por ser professor de inglês? 

Obrigada! 

Fernanda Seidel Bortolotti 

Em caso de dúvida, entre em contato: fernanda.borto@hotmail.com 
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APÊNDICE 4 – Roteiro de entrevista aplicada aos professores 

 

ESCOLA:                             PROFESSOR/VOLUNTÁRIO: 

DATA:                                  DURAÇÃO: 

 

1) Quais práticas em inglês você considera estimular em suas aulas? (anotar 
exemplos de como realiza o estímulo). 

(  ) escuta 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________ 

 

(  ) fala  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________ 

 

(  ) leitura 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________ 

 

(  ) escrita 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________ 

Você nota que o estímulo de alguma habilidade se sobrepõe em relação às 

demais? Enumerar, sendo 1 para a mais estimulada e 4 para a menos ou até não 

estimulada. 

(  ) escuta     (  ) fala           (  ) leitura    (  ) escrita 

 

2) Como se dá o uso das duas línguas em sala de aula? Alguma prevalece em 

relação à outra? É possível notar situações específicas em que se utiliza mais do 

Português e/ou inglês? Costuma dar as mesmas informações nas duas línguas? 

Faz checagem de instrução feita em inglês através do Português?  Solicita que as 

crianças expliquem em Português o que ela mencionou em inglês? Costuma 

misturar as duas línguas na mesma frase? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

__________________ 

 

3) Como costuma lidar com erros e correção? Exemplo: explicitamente ou através 

de reformulação? Costuma corrigir cada erro sem exceção? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________ 

 

4) Dentre os métodos de ensino (UPHOFF, 2008), qual você usanas aulas? 

Descreva. 

1 - Método de Gramática e Tradução (foco na escrita; aula na língua materna). 

2 - Método Direto (foco na oralidade; tradução perde importância; tentativa de aula 

na língua estrangeira; ensino de gramática por indução; “aprender a pensar na 

língua”). 

3 - Método Audiolingual ou Estruturalista (não aborda a gramática explicitamente; 

uso exclusivo da língua estrangeira; foco na oralidade e escrita; uso de áudios para 

aprendizagem por imitação). 

4 - Método Comunicativo (gramática pode ser colocada em segundo plano já que 

o objetivo é a comunicação; comunicar-se em situações reais; papel ativo e 

emancipado da criança; uso da língua materna é permitido para que a crinça sinta-

se confortável e não deixe de se expressar – porém, o uso da língua estrangeira é 

incentivado). 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________ 

 

5) Ludicidade da aula (piadas, crônicas, estórias, paródias, repetição, jogos de 

palavras e imitação). Utilizar como referências os seguintes tipos de linguagem 

lúdica (FINARDI; GIL, 2005) e descrever alguns aspectos da(s) linguagem(ns) 

utilizada(s): 

1- Apropriação (interconexão entre diferentes realidades – de fora da sala de aula; 

de dentro; e do professor e das crianças). 

2 – Performance (imitação de vozes e exploração de outras personalidades, como 

se as crianças fossem atores/atrizes e o professor o diretor). 

3 – Jogo de palavras (trocas de palavras que dificilmente fazem sentido quando 

traduzidas). 

4 – Comentários engraçado (assemelham-se às piadas, porém tem relação com o 

momento e o contexto, sendo criados e imediatamente utilizados). 

5 – Anedotas (enquanto as piadas são criadas, estas são situações reais 

engraçadas - sendo ambas contadas com o objetivo de entreter). 
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E sobre recursos Semióticos (expressões, mímicas, gestos, interjeições)? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________ 

 

6) Interação Professor-Criança 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________ 

 

7) Para você, o que é prática pedagógica? O que caracteriza uma boa prática 

pedagógica?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________ 

 

8) Como você avalia a tua prática pedagógica? Qual a relação entre formação e o 

desenvolvimento de boas práticas pedagógicas? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________ 

 

9) Como você observa as práticas adotadas em relação à faixa etária e ao 
desenvolvimento das crianças? Considere práticas pedagógicas como qualquer 
ação do professor no espaço de sala de aula (SACRISTÁN, 1999). 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________ 

 

10) Descreva seu dia a dia no trabalho com o ensino de inglês para Educação 
Infantil, incluindo as tarefas realizadas fora e dentro de sala de aula. Descreva com 
riqueza de detalhes ambas as situações.  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________ 

 

11) Como você organiza suas aulas, quais atividades são de sua responsabilidade 

de elaboração e quais já vem determinadas pela instituição? No caso das 
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atividades de sua autoria, no que você se baseia para a elaboração (ferramentas, 

legislações, fontes em geral)? Seria possível eu ver alguma atividade que você 

elaborou? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________ 

 

12) Qual sua opinião sobre o ensino de inglês no Brasil? E para o público da EI? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________ 

 

13) Quais as maiores dificuldades no trabalho com o ensino de inglês para EI? 

Como você procura vence-las?   

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________ 

 

14) Quais as maiores facilidades no trabalho com o ensino de inglês para Educação 

Infantil? A que você atribui tal facilidade?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________ 

 

15) Há algo a mais que você gostaria de ressaltar em relação ao conteúdo desta 

entrevista? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________ 

 

Anotações Posteriores à Entrevista 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________  
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APÊNDICE 5 – Layout da sala de aula da Escola A 

 

Figura 6: Layout da sala de aula da Escola A - Fonte: Autora 
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APÊNDICE 6 – Layout da sala de aula da Escola B 

 

Figura 7: Layout da sala de aula da Escola B - Fonte: Autora 
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ANEXOS 

ANEXO 1– Parecer Favorável do COMEP 
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