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Resumo 

 

 

Esta tese, de natureza qualitativa, investigou o coaching instrucional (Barkley, 2005; 

Knight, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009) na formação continuada em serviço de 

professores de línguas estrangeiras, neste caso, de língua inglesa, no Brasil. Teve 

como fonte de dados experiências de uma professora de inglês da rede pública que 

buscou implantar o Ensino Comunicativo de Línguas Estrangeiras (Richards, 2006) 

com a colaboração de um coach instrucional, doutorando em Linguística Aplicada, 

em uma turma do ensino fundamental. Essa professora possuía, então, baixo 

desempenho linguístico-comunicativo em inglês e abordagem de ensinar pautada 

em gramática-tradução. A oferta do coaching instrucional e a coleta de dados 

aconteceram de março de 2012 a fevereiro de 2013, por meio de gravações em 

áudio, entrevistas semiestruturadas, questionários e documentos relacionados ao 

escopo da pesquisa. A análise dos dados foi realizada à luz do construto teórico de 

experiência (Gelter, 2010; Miccoli, 1997, 2010). Os resultados foram promissores: o 

coaching instrucional contribuiu para que a professora desenvolvesse tanto sua 

abordagem de ensino quanto seu desempenho linguístico-comunicativo em inglês. 

Ademais, contribuiu para a melhoria da relação entre a professora e seus alunos. A 

tese pontua a necessidade de professores mais bem preparados para a docência de 

línguas estrangeiras – inglês – no Brasil e propõe o coaching instrucional como 

abordagem eficaz para a formação continuada em serviço. 

 

Palavras-chave: coaching instrucional; experiência; formação de professores; 

ensino comunicativo de línguas estrangeiras; escola pública; língua inglesa  
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Abstract 

 

 

 

This qualitative-oriented study aimed to investigate instructional coaching (Barkley, 

2005; Knight, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009) as an approach to in-service continuing 

education for English language teachers in Brazil by analyzing the experiences of a 

public school teacher who sought to implement Communicative Language Teaching 

(Richards, 2006) into her classes with the collaboration of an instructional coach. The 

teacher had low communicative performance in English as well as a teaching 

approach grounded in grammar-translation. Instructional coaching and data 

collection took place from March 2012 to February 2013 through audio recordings, 

semi-structured interviews, questionnaires and document related to the study. Data 

analysis was carried out based on the construct of experience (Gelter, 2010; Miccoli, 

1997, 2010). The results showed that the instructional coaching partnership assisted 

the teacher to develop her teaching approach as well as her performance in English. 

In addition, instructional coaching contributed to the improvement of teacher-student 

interaction. The study highlights the necessity of more qualified foreign language 

teachers in Brazil and suggests instructional coaching as an effective approach to in-

service continuing education. 

 

Keywords: instructional coaching; experience; teacher education; communicative 

language teaching; public schools; English language 



7 

 

 

FIGURAS 

 

Fig. 1: Competência Comunicativa ............................................................................ 23 

Fig. 2: Formação x Treinamento de Professores ...................................................... 40 

Fig. 3: Coaching na Acepção Moderna  .................................................................... 54 

Fig. 4: Eficácia dos Processos de Formação Profissional ......................................... 58 

Fig. 5: Framework da Parceria  ................................................................................. 64 

Fig. 6: Atribuições do Coach Instrucional  ................................................................. 67 

Fig. 7: Processo de Coaching Instrucional  ............................................................... 68 

Fig. 8: Erlebnis e Erfahrung  ...................................................................................... 70 

Fig. 9: Cartaz Permanente em Sala de Aula  .......................................................... 107 

 

 

 

GRÁFICOS E QUADROS 

 

Gráfico 1: Interesse dos Alunos em Relação às Aulas de LI ..................................... 87 

 

 

Quadro 1: Sessões de Coaching Realizadas  ........................................................... 88 

Quadro 2: Aulas Acompanhadas  .............................................................................. 90 

Quadro 3: Categorização de Vivências/Experiências com base em Miccoli  ............ 94 



8 

 

 

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS 

 

CI  coaching instructional 

DP  diário do pesquisador 

ES  entrevista semiestruturada 

ECLE  ensino comunicativo de língua(s) estrangeira(s) 
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I. INTRODUÇÃO 
 

“If you want to know the taste of a pear,  

you must change the pear by eating it yourself.” 

        – Mao Zedong –  

  

Esta tese filia-se à Linguística Aplicada ao Ensino/Aprendizagem de 

Línguas Estrangeiras (LAELE), por meio do projeto ACCOLHER (Atividade, 

Complexidade e Colaboração: Ouvindo Lições, Histórias, Crenças, Experiências e 

Reflexões), coordenado pela professora doutora Laura Stella Miccoli. Investigo a 

abordagem de coaching instrucional (CI) como proposta de formação continuada em 

serviço para professores de línguas estrangeiras (LE), neste caso, de língua inglesa 

(LI), argumentando que essa abordagem pode trazer contribuições significativas 

para o professor, seja em relação à sua abordagem de ensino, seja em relação ao 

seu desempenho na LE. Nas seções a seguir, elucido as justificativas e os objetivos 

da pesquisa.  

 

1. Justificativas e Objetivos 
 
  

A LI apresenta notória importância no mundo em que vivemos. Saber 

inglês significa mais do que usufruir de prestígio social; significa possibilidade de 

ampliar horizontes pessoais, acadêmicos, culturais, tecnológicos, econômicos. É a 

língua oficial da Organização das Nações Unidas, de comunicação aérea e 

marítima, da rede mundial de computadores, da produção científica e tecnológica.  

 

Apesar disso, pesquisas revelam que o Brasil perde na qualidade de 

ensino/aprendizagem desse idioma1. Salvo honrosas exceções, o alunado brasileiro 

                                                      
1
 Veja, a exemplo, o EF English Proficiency Index, divulgado pela instituição internacional EF – 

Education First. Dados disponíveis em http://www.ef.com.br/epi. Acesso em: 03-jan-2013. 

http://www.ef.com.br/epi
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termina o ensino médio com precário desempenho em LI: consegue, quando muito, 

utilizar-se de expressões corriqueiras (Sowek, 1987; Xavier, 1999, 2005; Silva, 2000; 

Cunha, 2008; Miccoli, 2010). Os professores, por sua vez, geralmente apresentam 

frágil desempenho comunicativo na língua que ensinam (Almeida Filho, 1992; Paiva, 

2006; Miccoli, 2010), utilizando-a raras vezes em sala de aula. Acresce a isso, sua 

competência didático-pedagógica muito limitada, aspecto esse também registrado 

na literatura (Miccoli, 2010).  

 

Por sua vez, as pesquisas acadêmicas, que poderiam contribuir para a 

superação desses entraves, se distanciam das necessidades vivenciadas em sala 

de aula: são demasiadamente teóricas, não apresentando encaminhamentos 

condizentes com a realidade do professor. Como se isso não bastasse, poucas são 

as publicações voltadas para o professor que não está diretamente situado no 

universo acadêmico. Duas excelentes contribuições nesse sentido são os livros 

Ensino aprendizagem de inglês com foco na autonomia, organizado por Vera 

Menezes (Paiva, 2005), e Aproximando teoria e prática para professores de línguas 

estrangeiras, escrito por Laura Miccoli (Miccoli, 2013). 

 

Com o intuito de dirimir esses problemas, cidades de tradição 

universitária, como São Paulo, Belo Horizonte e Viçosa, têm investido em cursos de 

formação continuada, seja para formação linguístico-comunicativa, seja para 

formação metodológica. Destacam-se o Projeto Formação Contínua do Professor de 

Inglês: Um Contexto para a Reconstrução da Prática, da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo em parceria com a Cultura Inglesa; o EDUCONLE (Educação 

Continuada para Professores de Línguas Estrangeiras), da Universidade Federal de 

Minas Gerais; e o PECPLI (Projeto de Educação Continuada para Professores de 

Língua Inglesa), da Universidade Federal de Viçosa.  

 

Todavia, esses cursos, apesar de contribuírem significativamente para a 

formação do professor de LI, propiciando-lhe oportunidades para discutir sua prática 

e melhorar seu desempenho na La, não lhe propiciam acompanhamento em sala de 
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aula, ou seja, colaboração in-loco em questões que lhe são específicas ao seu 

contexto de atuação. Retornarei a essas questões no próximo capítulo. 

 

Nas cidades interioranas, por sua vez, o professor encontra-se, em regra, 

à deriva, pois raramente cursos de formação continuada são oferecidos. Em minha 

cidade, no interior de Minas Gerais, a exemplo, os professores de LI da rede 

estadual2 não encontram cursos de formação continuada e raramente têm 

oportunidade de participar de eventos de atualização ou encontros com outros 

professores, a fim de discutir sua prática docente. Ademais, não há cursos de 

especialização e as aulas de LI da graduação em Letras da faculdade local são 

ministradas em língua materna. O foco é o ensino de gramática, tal como acontece 

em muitas escolas públicas da cidade3. Quando desejam aprimorar seus 

conhecimentos, os professores da rede pública acabam por se matricular em cursos 

de idiomas, com a esperança de melhorar seu desempenho na La. 

 

Essas minhas observações em relação a esse contexto corroboram o 

círculo vicioso em que se converte o ensino de LI no Brasil, especialmente nas 

escolas públicas. Muitas universidades têm formado professores que não 

apresentam a devida competência linguística e pedagógica para ensinar LE (Celani, 

2011). Tais professores então atuam na educação básica4, oferecendo ensino 

fragilizado àqueles que futuramente ingressarão na universidade e também se 

tornarão professores de LE. Forma-se um círculo vicioso. 

 

Diante dessa realidade, tenho me preocupado em ajudar os professores 

de LI com quem mantenho contato. Oriento-os a utilizarem o máximo possível de 

                                                      
2
 Para os professores da rede municipal, aconteceu no período de 2010 a 2012 um projeto 

desenvolvido por mim através da Secretaria Municipal de Educação: Projeto “Inglês: Língua Viva na 
Escola”. Com a nova administração municipal, iniciada em 2013, esse projeto foi descontinuado. 
3
 Ao longo de meus 16 anos de docência, tenho acompanhado continuamente o relato de alunos e 

professores em relação ao processo de ensino/aprendizagem de LI nas escolas públicas dessa 
cidade. 
4
 Primeiro nível do ensino escolar no Brasil. Envolve três etapas: a educação infantil (para crianças de 

zero a cinco anos), o ensino fundamental (para alunos de seis a 14 anos) e o ensino médio (para 
alunos de 15 a 17 anos). 
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insumo5 na língua-alvo (La) durante as aulas e a praticarem o idioma com seus 

alunos. Nessa perspectiva, a sala de aula se torna um local de aprendizagem e 

prática não apenas para o aluno, mas também para o professor. Xavier e Carvalho 

(2006) também recomendam essa proposta. Segundo essas autoras, 

 

O uso da língua estrangeira pode contribuir não somente para a 
aprendizagem dos alunos, mas também para a aprendizagem e o 
desenvolvimento linguístico, conceitual e profissional do professor. 
Através da fala facilitadora e das negociações de significado, o 
professor tem condições de desenvolver suas estratégias 
comunicativas na língua-alvo, seu conhecimento linguístico-
comunicativo e sua compreensão sobre o que é preciso fazer para se 
desenvolver profissionalmente. (Xavier e Carvalho, 2006, p. 1180) 

 

 
No entanto, minha experiência com os professores sinaliza que eles 

precisam de apoio, orientação e acompanhamento de um colaborador experiente na 

área docente para que essa proposta tenha êxito. Tal colaborador deve focalizar, a 

meu ver, a escolha do insumo a ser levado para a sala de aula, bem como uma 

abordagem de ensinar adequada a esse insumo. A partir de discussões sobre tal 

assunto com minha orientadora, encontrei no CI uma abordagem robusta de 

formação continuada em serviço, ancorada na parceria entre um profissional 

experiente, denominado de coach instrucional, e professores. O objetivo do CI é 

empoderar professores para implantar, reflexiva e adequadamente, procedimentos 

instrucionais (PI) visando à melhoria do processo de ensino/aprendizagem (Hawk & 

Jill, 2003; Barkley, 2005; Hall & Simeral, 2008; Knight, 2007, 2009).  

 

Contudo, embora o CI tenha sido pesquisado e usado em proporções 

consideráveis nos Estados Unidos6, devido, especialmente, aos resultados 

satisfatórios nos processos de formação continuada em serviço naquele país 

(Fletcher, 2012; Gallucci et al., 2010; Denton & Hasbrouck, 2009; Hall & Simeral, 

2008; Kowal & Steiner, 2007), as pesquisas em outras partes do mundo são 

                                                      
5
 Entendido como manifestação de linguagem na língua-alvo. 

6
 No endereço eletrônico do Kansas Coaching Project, a exemplo, o leitor encontra uma gama de 

pesquisas desenvolvidas, bem como eventos e cursos destinados a coaches instrucionais. Disponível 
em: http://instructionalcoach.org  

http://instructionalcoach.org/
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escassas. No Brasil, no Portal CAPES7, encontrei apenas um trabalho que se 

aproxima da abordagem de CI investigada nesta tese. Trata-se da dissertação de 

Nogueira (2011), a qual investigou a contribuição das práticas de coaching e 

mentoria8 na formação de professores de LE de um instituto privado de línguas. 

Nenhum estudo específico sobre coaching instrucional foi encontrado, no entanto. 

 

Em face do exposto, propus-me a investigar o CI como proposta de 

formação continuada em serviço de professores de LE. Para isso, atuei ao lado de 

uma professora de LI da escola pública que aceitou trabalhar com minha 

colaboração, enquanto CI, para implantar o ECLE em suas aulas. O objetivo geral 

da pesquisa foi assim definido: 

 

i. investigar o CI como abordagem de formação continuada em serviço, 

a partir das experiências relatadas por uma professora de LI da escola 

pública que se propôs a implantar o ECLE em suas aulas com a 

colaboração de um CI. 

 

Ademais, como objetivos específicos, visei investigar: 

 

i. a experiência da professora em relação a essa abordagem de 

formação; 

ii. as principais funções assumidas pelo CI; 

iii. eventuais ganhos da professora no que se refere ao desempenho 

linguístico-comunicativo em LI; 

iv. a receptividade da professora e dos alunos em relação ao processo de 

ensino/aprendizagem na perspectiva do ECLE. 

 

Na realidade, no projeto de pesquisa inicialmente proposto, meu objetivo 

principal era investigar o processo de implantação do ECLE no ensino público, por 

uma professora, com meu apoio como coach (anexo I). Todavia, ao iniciar a parceria 

                                                      
7
 Disponível em: http://www.periodicos.capes.gov.br. Data da consulta: 01/11/13. 

8
 mentoring 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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de CI com a professora, questões de natureza diversa, tais como a indisciplina dos 

alunos, demandaram parte significativa de minha atuação. Diante disso e da riqueza 

de dados que emergiram acerca do emprego do CI como abordagem de formação 

em aspectos diversos da atuação docente, optei por redefinir meu foco de pesquisa, 

passando então a focalizar, com maior profundidade, o CI como abordagem de 

formação continuada em serviço, tendo como fonte de dados as experiências 

relatadas pela professora ao buscar ensinar via ECLE. 

 

2. Asserção Investigada 
 

Como pontua Bortoni-Ricardo (2011), em estudos qualitativos não se 

levantam hipóteses. Contudo, elaboram-se asserções correspondentes aos objetivos 

da pesquisa. Nesse sentido, tal asserção é “um enunciado afirmativo no qual o 

pesquisador antecipa os desvelamentos que a pesquisa poderá trazer” (p. 53). 

Neste caso, a asserção que orientou esta pesquisa foi assim redigida: 

 

Um processo de formação continuada em serviço, por meio do CI, com 

vistas a apoiar o professor de inglês da escola pública na implantação do ECLE, 

pode propiciar a esse professor o desenvolvimento de sua abordagem de ensino e 

de seu desempenho linguístico-comunicativo na La, gerando resultados positivos 

quanto ao processo de ensino/aprendizagem. 

 

3. Organização da Tese 
 

 

Neste primeiro capítulo, apresentei a contextualização, a justificativa, os 

objetivos e a asserção que orientou a pesquisa. No capítulo II, apresento o 

referencial teórico-prático utilizado. No capítulo III, a metodologia de investigação. 

No capítulo IV, analiso e discuto os dados coletados. No capítulo V, apresento as 

conclusões do trabalho, revisitando os objetivos da pesquisa, sintetizando as 

problematizações feitas e os resultados encontrados. Após isso, retomo e discuto a 

asserção investigada e apresento as contribuições da pesquisa para a formação 
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continuada de professores de LE e para a LAELE, sobretudo no Brasil. Finalmente, 

aponto limitações do estudo e sugiro encaminhamentos para futuras pesquisas.  

    

3.1. Observações Gerais 

 

a. Todas as traduções são de minha autoria, salvo quando mencionado o 

nome do tradutor nas notas de rodapé, onde os originais são 

apresentados.  

 

b. Em língua portuguesa, o gênero masculino pode assumir 

representação de classe em sentido amplo, considerando sua natureza 

de membro não marcado (Azeredo, 2008). Optei, em função disso e de 

motivações estilísticas, pelo uso desse padrão, em vez de adotar a 

inserção de desinências de feminino, como em professor(a), diretor(a), 

aluno(a). A meu ver, a não inserção dessas desinências produz estilo 

mais claro e fluido. 

 

c. Endereços eletrônicos extensos foram abreviados por meio do Google 

Shortener9 a fim de não comprometer a apresentação estética do 

trabalho. 

 

d. Os nomes dos participantes, bem como de qualquer profissional ligado 

à escola são fictícios. O nome Luísa foi escolhido pela professora 

participante. 

 

Passo, na sequência, ao referencial teórico-prático que fundamentou a 

análise dos dados. 

                                                      
9
 http://goo.gl  

http://goo.gl/
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II. REFERENCIAL TEÓRICO-PRÁTICO 

 

 “Tell me and I forget, teach me and I may 

remember, involve me and I learn.” 

– Benjamin Franklin –  

 

Neste capítulo, encontram-se os pilares teórico-práticos que sustentam o 

estudo. Primeiramente, trato da presença da LI no mundo e na sociedade brasileira 

nos dias atuais. A seguir, proponho o ECLE como abordagem de ensino condizente 

com as atuais demandas de aprendizagem de LI. Feito isso, enfoco a questão do 

ensino de LI no Brasil e a formação (inicial e, especialmente, continuada) do 

professor desse idioma. Mostro que a formação continuada em serviço, dos 

professores de LI da rede pública, é necessária, haja vista a limitação da formação 

inicial na universidade e os precários resultados alcançados por parte dos formados 

no que diz respeito à competência comunicativa no idioma. Após isso, apresento a 

abordagem de CI como proposta de formação continuada em serviço para 

professores de LI das escolas públicas. Por fim, trato do conceito de experiência e 

da relevância de estudos com base experiencial para a LAELE. 

 

1. A Língua Inglesa e a Competência Comunicativa nessa Língua 
 

Aproximadamente dois bilhões de pessoas falam inglês em todo mundo. 

Destes, apenas 400 milhões são falantes nativos. O restante se divide em países 

onde o idioma possui status oficial, como a Índia e a Nigéria, e em países onde é o 

primeiro idioma estrangeiro ensinado nas escolas, como a China. Esses são dados 

fornecidos pelo linguista David Crystal (Crystal, 2011). Para esse autor, tamanha 

difusão é de origem econômica, advinda do colonialismo britânico no século XIX e 

da predominância da economia dos Estados Unidos a partir da Segunda Guerra 

Mundial. Mais recentemente, com o desenvolvimento das redes de comunicação 
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mundial, de computadores e de softwares cada vez mais sofisticados, desenvolvidos 

por empresas em que o inglês é idioma oficial – Google®, Microsoft® e Apple® – o 

idioma mantém sua força: é amplamente adotado nas redes de informação e 

comercialização internacionais, no turismo, na hotelaria, na comunidade científica, 

nos aparelhos informatizados.  

 

Diante dessa realidade, cresce o número de interações em LI entre 

pessoas que utilizam o idioma como LE ou segunda língua. Segundo Crystal (2010, 

p. 17), essas pessoas têm se apropriado do idioma e agregado a ele sua própria 

identidade: 

 

Quando um país adota uma língua como meio alternativo de 
comunicação local, ele imediatamente começa a adaptá-la para 
atender às necessidades de comunicação da região. Palavras para 
plantas e animais locais, alimentos e bebidas, costumes e práticas, 
política e religião, esportes e jogos, e muitas outras facetas da vida 
cotidiana logo passam a constituir um vocabulário local, 
desconhecido fora do país e seus arredores

10
.  

 

 
Assim sendo, “à medida que o inglês se torna mais amplamente utilizado 

como uma língua global, esperar-se-á que os falantes sinalizem sua nacionalidade e 

outros aspectos de sua identidade por meio do inglês (Graddol, 2006, p. 171). A falta 

de um sotaque nativo não será visto, portanto, como um sinal de competência 

precária [no idioma]11”, reitera. Nessa linha de pensamento, conforme pontua Crystal 

(2010), pode-se falar em inglês americano, britânico, australiano, sul-africano, 

brasileiro; temos muitas variantes de inglês. Ou seja, a LI não se refere “a uma única 

cultura hegemônica, mas a nações pluriculturais” (Mesquita & Mello, 2007, p. 57).  

 

                                                      
10

 When a country adopts a language as a local alternative means of communication, it immediately 
starts adapting it to meet the communicative needs of the region. Words for local plants and animals, 
food and drink, customs and practices, politics and religion, sports and games, and many other facets 
of everyday life soon accumulate a local word-stock which is unknown outside the country and its 
environs. 
11

 […] as English becomes more widely used as a global language, it will become expected that 
speakers will signal their nationality, and other aspects of their identity, through English. Lack of a 
native-speaker accent will not be seen, therefore, as a sign of poor competence. 



                                   
    22 

 

No contexto brasileiro, a LI encontra-se nos comerciais, nas músicas, nos 

filmes, nos equipamentos eletrônicos, nos nomes de estabelecimentos comerciais. 

Empresas e órgãos governamentais o exigem, cada vez mais, devido a negociações 

com outros povos. No ramo educacional, algumas universidades ofertam disciplinas 

ministradas em inglês: é o caso da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), 

UNESP (Universidade Estadual Paulista) e USP (Universidade de São Paulo). Além 

disso, a variante brasileira já pode ser observada. Exemplos são “pendrive” para 

“flash memory”, “outdoor” para “billboard”, “mouses” para “mice”, a pronúncia “sófter” 

ou “sófiter” para “software” etc. (Garcez & Zilles, 2001). 

 

Em estudos como este, em que se oferta CI a professores visando à 

implantação do ECLE em sala de aula, o conhecimento das informações 

supramencionadas traz uma implicação importante: o coach deve considerar o fato 

de a LI ter se tornado um idioma de comunicação internacional, apresentando, pois, 

variantes diversas. Assim, deve sugerir ao professor que o processo de 

ensino/aprendizagem empodere os alunos para utilizarem essa língua a fim de 

expressarem, por meio dela, suas identididades, seus interesses e sua cultura a 

outros povos. Ademais, com tamanha difusão da LI em todo mundo, não há 

necessidade de se enfatizar a variante nativa como um modelo a ser seguido 

(Celani, 2009).  

 

É necessário, sim, segundo Celani (2009), que o professor de LI consiga: 

a) articular a La em sala de aula; b) escrever de maneira simples e correta 

sintaticamente; c) compreender outros falantes do idioma, nativos ou não. Tais 

habilidades subjazem o construto competência comunicativa, ou seja, a capacidade 

de o falante mobilizar e articular (de maneira apropriada à situação, aos 

participantes, aos papéis dos interlocutores e às intenções comunicativas) 

conhecimentos de língua e de comunicação, em interações, com o objetivo de 

situar-se socialmente por meio de determinada língua (seja materna, segunda ou 
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estrangeira; seja na modalidade oral ou escrita) (Projeto Glossa12, 2013; Savignon, 

2001; Richards, 2006). Ou seja, o falante deve ser capaz de articular tanto 

competências linguísticas quanto sociolinguísticas para participar de interações 

sociais por meio da La. Na figura a seguir, busco mostrar como essa articulação 

ocorre: 

 

 

Fig. 1: competência comunicativa 

 

Em relação à figura acima, destaca-se, a meu ver, a contribuição de 

Kramsch (2007) ao apresentar a competência semiótico-social como 

subcompetência integrante do conceito de CC. Segundo essa estudiosa, quanto 

mais a LI é utilizada no mundo como língua franca, maior o risco de mal-entendidos 

entre pessoas que utilizam o mesmo código, mas com significados diferentes 

(Crystal, 2010), daí a importância dessa competência.  

 

Leeuwen (2005) define semiótica social como a ciência que estuda a 

maneira com que as pessoas se utilizam de recursos semióticos13 para produzir e 

                                                      
12

 Projeto desenvolvido pelo Programa em Linguística Aplicada da UnB com o objetivo definir termos 
relacionados à área  de Aquisição, Aprendizagem e Ensino de Línguas relacionada à Linguística 
Aplicada.   
13

 Imagens, gestos, sons, bem como a linguagem verbal são compreendidos como sistemas 
semióticos: signos socialmente compartilhados e regidos por determinados princípios e regularidades 
que utilizamos para representar nossas experiências e negociar nossa relação com os outros 
(Nascimento, Bezerra & Heberle, 2011).  
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interpretar eventos comunicativos em contextos sociais específicos. Nessa 

perspectiva, competência semiótico-social, segundo Kramsch (2007), refere-se à 

capacidade de o falante, ao observar as histórias de outras pessoas e ao entabular 

com elas um diálogo intercultural, conjecturar outros significados possíveis, 

diferentes daqueles com os quais está familiarizado. É por essa perspectiva que a 

variante nativa do idioma não deve ser mais considerada como o único modelo no 

processo de ensino/aprendizagem. 

 

É com esse entendimento em relação à LI e à competência comunicativa 

que propus o processo de formação continuada via CI à professora participante 

deste estudo. Dito isso, volto meu olhar para o ECLE, apresentando-o como 

abordagem capaz de viabilizar o ensino/aprendizagem de LE na perspectiva descrita 

nos parágrafos anteriores. 

 

2. Ensino Comunicativo de Línguas Estrangeiras (ECLE) 

 

Nesta seção, trato de aspectos referentes ao ECLE que estão 

diretamente ligados à proposta desta pesquisa: o papel do professor e do aluno, os 

métodos de ensino, os materiais instrucionais e o processo avaliativo. Além disso, 

elenco desafios normalmente encontrados quando se busca implantá-lo. A seção 

contém, além disso, informações sobre o surgimento do ECLE e sobre suas 

versões. 

 

2.1. O ECLE, o professor e o aluno 

 

A abordagem estrutural, mais comum até o final da década de 1960, 

pautava-se na memorização de regras gramaticais e/ou em práticas de repetição. O 

objetivo era analisar as estruturas da língua; a gramática era o ponto de partida para 

o ensino de LE. Contudo, em consequência da crescente interdependência dos 

países do Mercado Comum Europeu e da necessidade de comunicação entre eles, 

surge, na Inglaterra, em meados de 1970, a proposição de um ensino com foco no 
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estudo das funções de linguagem possivelmente necessárias para a interação na 

La, abandonando-se a gramática como ponto de partida para o ensino de LE 

(Wilkins, 1972). Nessa direção, estudiosos se empenharam no desenvolvimento de 

um programa de ensino com foco nessa proposição. Esse empenho culminou com a 

publicação de Threshold Level English ou Limiar Mínimo de Inglês (van Ek, 1977; 

van Ek & Alexander, 1980), a primeira proposta de abordar o ensino de LI sob a 

perspectiva comunicativa.  

 

Nessa publicação os autores elencam, em termos operacionais, o que 

deveria ser aprendido pelo estudante para entabular interações na La, embora em 

nível ainda limiar. Para isso, aspectos como o ambiente e as situações em que a La 

seria possivelmente utilizada, os tópicos que seriam tratados, os papéis 

desempenhados na interação, as funções linguísticas (realizar apresentações, 

agradecer, a exemplo) foram inventariados e discutidos. Formava-se o embrião do 

ECLE, uma abordagem de ensino de LE fundamentada em princípios teóricos 

focalizados no desenvolvimento da competência comunicativa (Savignon, 1983, 

2001; Brown, 2001; Wesche & Skehan, 2002; Richards, 2006) pelos aprendizes. 

 

 Segundo Howatt (1984) e Wesche & Skehan (2002), o ECLE existe na 

versão fraca e na versão forte. Na versão fraca o uso da La é visto como fim e não 

como meio para a aquisição da CC, ou seja, propicia-se a aprendizagem da língua 

para que seu uso aconteça. Na versão forte, aprende-se a La por meio de seu uso, 

isto é, não se trata de simplesmente ativar conhecimento existente acerca da La, 

mas de estimular o desenvolvimento da CC por meio da prática. Segundo Howatt 

(op. cit.) e Almeida Filho (2005), a versão fraca é mais comum. De acordo com 

Almeida Filho, a quase inexistência da versão forte nas escolas e universidades 

brasileiras se deve a fatores diversos como a precária formação docente, a 

compreensão parcial ou distorcida do ensino comunicativo, a tradição gramatical 

ainda arraigada em alunos, professores e autores de materiais didáticos, e a 

ausência de livros didáticos e teóricos com foco nessa abordagem de ensino.  
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Quanto ao papel do professor no ECLE, salienta-se que este deve 

focalizar, no processo de ensino/aprendizagem, tanto a fluência14 quanto a precisão 

gramatical (Almeida Filho, 1993; Widdowson, 1978/2005). Além disso, o professor 

deve propiciar, aos estudantes, oportunidades de contato com a La, não 

apresentando amostras de linguagem (i.e., insumo) demasiadamente segmentadas 

(Savignon, 1983; Widdowson, 1978/2005; Richards, 2006), pois, se assim for, 

 

(...) é muitíssimo provável que [o aluno] acabe representando a 
língua-alvo como algo muito diferente da língua que ele aprendeu 
como a sua língua materna. Esse tipo de controle opera uma ruptura 
entre o ensino de LE e a experiência de linguagem anterior 
acumulada pelo aprendiz. (Widdowson, 1978/2005, p. 218) 

 

Nessa linha de pensamento, Widdowson complementa que em vez de se 

restringir a quantidade de linguagem à qual o aprendiz será exposto, pode-se 

restringir a quantidade de atenção que ele presta àquilo que o professor lhe expõe. 

Para o estudioso, quando isso é feito, garante-se ao aprendiz uma visão da língua 

numa perspectiva mais holística, comparável à própria língua materna, ou seja, 

como veículo de comunicação que se materializa por meio do discurso, que deve ser 

o ponto de partida para todas as atividades a serem concebidas no ECLE. 

 

 Ampliando essa discussão, Paiva & Magno (no prelo) propõem que o 

professor programe ações como a personalização do ensino e da aprendizagem e a 

reflexão sobre o ato de aprender. Isso significa que o professor precisa dar voz ao 

aluno e acolher suas outras identidades, tais como de mãe, pai, amigo, trabalhador 

etc., “proporcionando a aproximação necessária para conhecer melhor o aluno, seu 

tempo e seu espaço no mundo”. Nesse sentido, “a personalização do ensino é 

fundamental para que a sala de aula se torne interessante e eficaz, pois, ao associar 

sua própria experiência ao que está sendo ensinado na língua adicional15, o aluno 

lembrará melhor dos novos conhecimentos adquiridos.” Por fim, Paiva & Magno 

pontuam que “comentários feitos pelo professor podem reforçar ou ajudar a formar 

                                                      
14

 Entendida como capacidade de o falante interagir tanto verbalmente quanto não verbalmente, com 

adequação, desenvoltura, espontaneidade e prontidão em situações diversas. (Silva, 2000) 
15

 Entendida como língua-alvo. 
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crenças16 prejudiciais à aprendizagem, ainda que involuntariamente.” Nesse sentido, 

as autoras sugerem que o professor elogie o empenho dos alunos em seus estudos, 

ajudando-os a se sentir agentes de sua própria aprendizagem em sala de aula. 

Destacam, no entanto, que tais elogios não devem ser gratuitos. Se forem, podem 

passar mensagens subliminares negativas aos alunos, sinalizando a não 

necessidade de se empenharem nos estudos. 

 

 No que tange ao papel dos alunos no processo de ensino/aprendizagem, 

Miccoli (2010), assim como Paiva & Magno (op. cit.), destaca a necessidade de o 

aprendiz assumir uma postura autônoma. Nesse sentido, deve buscar ampliar seu 

contato com a La, também interagindo, por meio dela, com seus colegas e com o 

professor. Nas palavras de Paiva & Magno,  

 

(...) o papel do aluno é ser protagonista da própria aprendizagem e 
entender que o professor é um agente importante, mas não é o 
responsável direto pela aprendizagem de cada aluno. Cabe ao aluno 
viver as experiências de aprendizagem proporcionadas pelo 
professor, mas também ir além da sala de aula em busca de outras 
experiências. 

 

 Paiva & Magno salientam que o aprendiz deve utilizar “boas estratégias 

de aprendizagem de línguas que o auxiliem na aquisição do idioma”. Nesse viés, 

Rubin & Thompson (1982), embasadas em estudos empíricos, apresentam algumas 

estratégias das quais os aprendizes podem se valer. Segundo essas autoras, boas 

estratégias de aprendizagem de LE envolvem interação, sempre que possível, com 

a LE. Ou seja, o aprendiz deve se inserir em práticas sociais de linguagem por meio 

da La. Ademais, utiliza-se de mnemônica e outras estratégias para aprender e 

recordar o que estão estudando; busca apreender o sentido do que ouve, mesmo 

que não compreenda cada palavra; utiliza-se de estratégias para manter a interação 

                                                      
16

 Crenças são teorias informais pessoais, baseadas na experiência de cada indivíduo, que 

influenciam a maneira pela qual ele/ela age e se orienta no processo de ensinar e de aprender 

língua(s). Uma crença é uma adesão a uma ideia tida como verdadeira ou válida. (Projeto Glossa, 

2013) 
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na La, mesmo diante de dificuldades encontradas; aprende nacos17 de linguagem, 

como expressões formulaicas, provérbios etc., que o ajudam a desempenhar 

comunicativamente na La; utiliza-se do erro como oportunidade de aprendizagem; 

utiliza-se do conhecimento linguístico de sua língua materna ao aprender a La; 

atenta-se, o quanto possível, ao contexto em que a interação ocorre, seja para 

compreender o que se passa, seja para expressar adequadamente o que deseja; e 

organiza as informações sobre a língua que está aprendendo. 

 

 Por fim, Paiva & Magno pontuam que o aprendiz deve “aceitar que a 

língua não é uma entidade fixa e sim um sistema complexo que muda no tempo e no 

espaço”, compreendendo que as regras gramaticais presentes nos manuais 

didáticos não são fixas e “nem são fixos os significados das palavras, pois em 

interação com o contexto, novas construções e novos sentidos emergem”. Por fim, o 

aprendiz deve  

 

contribuir para uma interação harmoniosa na sala de aula, auxiliando 
os colegas, compartilhando recursos de aprendizagem, realizando as 
tarefas com comprometimento e seriedade, e dando retorno ao 
professor sobre a qualidade do ensino e de seu próprio investimento 
na aprendizagem. (Paiva & Magno, no prelo) 

 

A seguir, trato dos métodos de ensino, dos materiais instrucionais e da 

avaliação na perspectiva do ECLE. 

 

2.2. Método, Material e Avaliação  

 

O ECLE não demanda a utilização de um método ou conjunto específico 

de técnicas. Nesse sentido, Prabhu (1990) assevera que cada método de ensino 

apresenta procedimentos dos quais o professor pode se valer ao considerar sua 

realidade de trabalho. Dessa feita, esse autor sugere que o professor desenvolva um 

“senso de plausibilidade”, ou seja, uma forma de ensinar sensível ao contexto, 

utilizando-se dos procedimentos mais adequados à situação de aprendizagem. 

                                                      
17

 chunks 
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Nessa linha de pensamento, o CI, ao colaborar com professores para a implantação 

do ECLE, deve propiciar espaço para que conheçam e reflitam sobre os 

pressupostos dessa abordagem de ensino de modo a implantá-la conforme as 

especificidades de seu contexto de sala de aula. É preciso salientar que, na 

perspectiva do ECLE, as aulas focalizam o aprendiz, sendo, portanto, learner-

centered. 

 

Nessa esteira, uma questão importante a ser observada é o papel do 

insumo linguístico propiciado ao aluno. Segundo Krashen (1985), somente 

aprendemos língua recebendo insumo compreensível que esteja num nível 

levemente superior ao nosso estágio de CC. Para esse autor, o insumo, além de 

compreensível, deve ser interessante, relevante, não sequenciado gramaticalmente, 

oferecido em quantidade suficiente e em ambiente que propicie bem-estar. Por sua 

vez, Swain (1995, 2006, 2007, 2010) e Swain et al. (2009) sustentam que, além do 

insumo compreensível, proposto por Krashen, as interações linguísticas por meio 

das quais o aprendiz produz a La são essenciais. Consideram, assim, a importância 

da relação entre insumo e processo de produção da La, este nomeado por Swain 

(2006) como lingualização. Segundo a estudiosa, a lingualização possui três funções 

básicas: percepção, testagem de hipóteses e reflexão metalinguística.  

 

Quanto à percepção, o aprendiz ao utilizar-se da La encontra lacunas 

entre o que deseja expressar e o que consegue expressar, tornando-se ciente de 

algumas de suas limitações linguísticas. Isso direciona sua atenção a suas 

limitações a fim de superá-las. Na testagem de hipóteses, o aprendiz testa hipóteses 

quanto à compreensão e à forma linguística quando está se utilizando da La. Isso 

pode gerar feedback de seus interlocutores e, por fim, a aquisição da maneira 

correta de se expressar. Por fim, na função metalinguística, o aprendiz, 

expressando-se na La, pode refletir sobre a língua que está adquirindo. Conforme 

Swain, a aprendizagem da LA ocorre por meio desse esforço cognitivo do aprendiz 

ao agir por meio da linguagem em situações comunicativas. 
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No âmbito do ensino/aprendizagem na escola, Widdowson (1978/2005) 

reflete que as áreas potenciais de uso da LE nesse ambiente, e consequentemente 

favoráveis para o ECLE, são aquelas ligadas ao próprio currículo proposto ao 

aprendiz: matemática, ciências, história, geografia, artes etc. Nesse sentido, o 

professor pode se valer de conteúdos dessas disciplinas, porquanto “isso não 

somente ajuda a assegurar os laços com a realidade e experiência pessoal dos 

alunos, mas também nos oferece os meios seguros que temos para ensinar a língua 

como comunicação, como uso, ao invés de meras formas” (Widdowson, 1978/2005, 

p. 33). 

 

Nessa perspectiva de ensino, entendo que o coach pode sugerir ao 

professor desenvolver o ECLE por meio de tarefas apresentadas aos alunos. 

Baseando-me em Prabhu (1987) e Nunan (1989), defino tarefa comunicativa como 

um período de esforço autossustentado, bem-sucedido ou não, em que os 

aprendizes se engajam na compreensão, manipulação, produção ou interação na La 

para alcançar um objetivo claramente compreendido e, na maior parte das vezes, 

estipulado pelo professor. As tarefas, por serem centradas na interação entre alunos 

(seja em pares ou em pequenos grupos), exigem que os aprendizes “compreendam, 

negociem e exprimam sentido, de modo a atingir um objetivo comunicativo” 

(Conselho da Europa, 2001, p. 218). Sendo assim, a utilização de tarefas pode 

propiciar aos aprendizes o envolvimento com a La por meio de práticas sociais da 

linguagem.  

 

Com relação à utilização de livros didáticos, autores como Savignon 

(1983) e Almeida Filho (1993) pontuam a necessidade de o professor utilizá-los de 

modo a propiciar ao aprendiz oportunidades de uso da La em situações reais de 

interação. Segundo Almeida Filho, quando o professor tem em mãos um livro 

didático cujo foco não é o ensino de língua para fins comunicativos, ele pode 

“subverter” o propósito desse livro e introduzir nele “ilhas de significação” (Almeida 

Filho, 1993, p. 52). Ou seja, escolhem-se unidades ou fragmentos que podem ser 

utilizados como amostras genuínas da La e, a partir delas, desenvolve-se o ensino 
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por meio do ECLE. Outra sugestão, segundo esse autor, é o estudo de funções 

comunicativas (como atender ao telefone, requerer informações) consoantes aos 

aspectos gramaticais prescritos pelo livro. Quando o uso do material é opcional, 

Savignon (1983) afirma que professores iniciantes dependem mais de seu uso, 

comparativamente aos professores experientes, que dependem menos. Ademais, 

quando o professor já tem um livro didático a ser seguido, entendo que as tarefas 

podem ser planejadas a partir das unidades que compõem tal livro.  

 

Ainda no tocante a materiais instrucionais, entendo que a utilização de 

fac-símiles ou espécimes do cotidiano, tecnicamente chamados de realia, podem 

trazer contribuições significativas para a aprendizagem por meio do ECLE. Tais 

materiais podem incluir jornais, livros, revistas, folhetos, embalagens, placas, vídeos, 

materiais vindos da internet (blogues, e-books, vídeos etc.) e propagandas diversas, 

sejam impressas, sejam digitais. Tais materiais permitem aos aprendizes o contato 

com uma vasta gama de gêneros textuais, questão importante no aprendizado de LE 

(Brasil, 1998; Brasil 2000; Pinto, 2005). Na proposta desta pesquisa (cf. capítulo I), 

tais materiais servem, também, como insumo para que professor e alunos 

desenvolvam competência comunicativa na La.  

 

No que concerne à avaliação da aprendizagem na perspectiva de ensino 

via ECLE, constata-se que ela é uma tarefa difícil, especialmente devido à 

multiplicidade de elementos que envolvem ter competência comunicativa numa 

língua internacional, como é o caso do inglês (Stoynoff, 2007). Adentrar tais 

questões não está no foco deste estudo, mas interessou-me, para este trabalho, 

conhecer alguns princípios norteadores de tais avaliações a fim de que pudesse 

orientar a professora participante em relação à sua prática avaliativa. 

 

Primeiramente, conforme pontua Stoynoff (op. cit.), a avaliação, no ECLE, 

deve focalizar situações específicas em que a La seja utilizada em interações sociais 

por meio da linguagem. Ou seja, deve-se testar não somente o conhecimento do 

aprendiz acerca da La e de seu uso, mas também até que ponto o aprendiz 
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consegue aplicar tal conhecimento durante uma interação comunicativa (Fulcher & 

Davidson, 2007). Nessa mesma linha de pensamento, Brown (2005) sugere que os 

testes comunicativos (de acordo com o ECLE) focalizem as quatro habilidades 

(compreensão e produção oral, e compreensão e produção escrita).   

 

Finalmente, valho-me de algumas postulações presentes no PCNEF 

(Brasil, 1998, p. 79) para concluir este tópico sobre a avaliação. Segundo esse 

documento, os testes “não podem jamais constituir-se instrumentos de ameaça ou 

intimidação, para mostrar apenas o que o aluno não sabe, situando-se acima de 

suas possibilidades”. Ademais, o documento postula que o professor, ao elaborar 

testes, deve garantir clareza nas instruções, coerência com o que foi ensinado e 

contextualização dos itens sendo testados. Essas questões foram consideradas 

quando abordei a questão avaliativa com a professora durante as sessões de CI (cf. 

capítulo IV). A seguir, destaco alguns desafios à implantação do ECLE. 

 

2.3. Desafios à Implantação do ECLE 

 

O ECLE tem encontrado desafios quando de sua implantação. Citando Li, 

Wesche & Skehan (2002) indicam que em muitos países existe um conflito entre o 

que o ECLE propõe e o que a situação de ensino permite. Esses autores apontam 

deficiências como o domínio insatisfatório de inglês pelos professores, condições 

precárias de ensino e ausência de cursos de formação docente.  

 

No aspecto da formação, Al-Mekhlafi & Ramani (2011), fundamentados 

em pesquisas sobre o ECLE, apontam que os professores, mormente por possuírem 

noções rasas sobre o ECLE, não conseguem executá-lo em suas salas de aula. A 

isso, somam-se os sistemas tradicionais e centralizadores de educação, 

culturalmente arraigados em muitos países18, a ausência de materiais para o ECLE 

e a falta de motivação dos professores, que se submetem a uma carga de trabalho 

excessiva e a uma precária remuneração (Ahmad & Rao, 2012). Muitas dessas 
                                                      
18

 Alguns estudos que mostram resistência quando da implantação do ECLE: Coréia do Sul (Li, 
1998), China (Liao, 2004), Índia (Deepti, 2004) e Senegal (Dramé, 2004).  
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questões se manifestam no contexto brasileiro de escola pública, inclusive na escola 

em que desenvolvi este projeto de pesquisa. Nesse sentido, a próxima seção 

focaliza o ensino das LE no Brasil. 

 

3. Ensino de Línguas Estrangeiras no Brasil 

 

Segundo Chagas (1967), o ensino de línguas estrangeiras modernas 

(LEM) começou a ser tratado com mais seriedade no Brasil somente após 1931, 

com a Reforma Francisco de Campos. Antes disso, predominava o ensino do latim e 

do grego por meio de leitura, versão e estudo de autores da literatura clássica. A 

partir da criação do Colégio Pedro II, em 1837, as LEM (em especial francês, inglês 

e alemão) passam a ocupar posição semelhante às línguas clássicas, a despeito da 

notável preferência pelo latim. A partir de 1915, exclui-se oficialmente o grego e 

apenas duas LEM passam a ser ensinadas: francês e inglês ou alemão. 

 

Embora na época não se cogitassem questões metodológicas quanto ao 

ensino, prescrevia a lei: “O estudo de línguas vivas estrangeiras será 

exclusivamente prático, de modo que o estudante se torne capaz de falar e ler em 

francês, inglês ou alemão sem vacilar nem recorrer frequentemente ao dicionário” 

(Moacir, 1942, citado por Chagas, 1967, ao se referir à reforma C. Maximiliano). Ao 

tratar do assunto, Chagas questiona como isso poderia ser feito se os processos dos 

quais os professores lançavam mão se resumiam na “velha e indefectível sequência 

da ‘tradução, gramática, leitura e análise’” (p. 108). 

 

Com a Reforma Francisco de Campos, instituiu-se a obrigatoriedade do 

estudo de francês e inglês bem como de latim. O alemão foi escolhido como terceira 

língua moderna, porém com caráter facultativo. Consoante Chagas, as LEM 

começaram a revelar considerável predominância em relação ao latim, este tomando 

26% e aquelas 74% do total das aulas semanais de LE. As LEM, segundo Chagas, 

ocupavam menos de 10% de todo o currículo. 
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Em 1942, com a Reforma Capanema, ampliaram-se as horas semanais 

destinadas às LEM, que então passaram a ocupar 15,1% de todo o currículo. 

Ademais, recomendou-se “o que de mais avançado havia na época (...) para o 

ensino das línguas estrangeiras” (Chagas, 1967, p. 119). Não obstante, “venceram 

(...) a rotina e a improvisação, expressas no sonolento ‘leia e traduza’ diante do qual 

a lei se fez letra morta e vãos se mostraram os esforços dos reformadores” (Chagas, 

1967, p. 119). Destaco a carência de professores com formação linguístico-

pedagógica como fator relevante para essa situação, afinal, conforme Paiva (2009, 

p. 38), “ninguém vai se sentir motivado se ano após ano ficar memorizando regras 

gramaticais e fazendo os mesmos exercícios cansativos e sem sentido”. 

 

Também no escopo de política educacional, promulgam-se as Leis de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), sendo a primeira em 1961, 

posteriormente atualizada em 1971 e em 1996. Todas elas mantiveram a 

determinação de incluir, quer em nível de obrigatoriedade (LDBEN de 1996, vigente 

atualmente), quer em nível de sugestão (LDBEN, 1961, 1971), o ensino de LEM no 

currículo educacional. Priorizou-se inicialmente o ensino da língua francesa, 

mormente em virtude de sua forte influência internacional. Todavia, após a Segunda 

Guerra Mundial, intensificou-se gradativamente o ensino de inglês, devido à 

dependência econômica e cultural do Brasil em relação aos Estados Unidos. Desde 

então, o inglês vendo sendo amplamente oferecido nas escolas brasileiras19. 

 

No tocante à LDBEN em vigor (Brasil, 1996), o ensino de LE é obrigatório 

desde o atual sexto ano do ensino fundamental até o término do ensino médio. Essa 

LDBEN determina ainda a oferta de outra LEM em caráter opcional para o ensino 

médio, considerando-se as possibilidades da instituição.  

 

Em 2005, a lei de número 11.161 entra em vigor e torna obrigatória a 

oferta da língua espanhola no ensino médio, com matrícula facultativa pelo aluno. 

                                                      
19

 Segundo dados obtidos em 16 de outubro de 2012 junto ao Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), por meio do correio eletrônico dis@inep.gov.br, 
atualmente 69.381 escolas de ensino fundamental optaram por oferecer o inglês como língua 
estrangeira. Isso representa, segundo o INEP, 47,4% do total das 146.241 escolas existentes. 

mailto:dis@inep.gov.br
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Em face disso, ao cotejar a LDBEN de 1996 com a lei 11.161, obtêm-se dois 

cenários distintos para o ensino médio. Primeiro, se a escola optar por manter o 

ensino de uma única LE, o idioma será obrigatoriamente o espanhol e, neste caso, a 

matrícula do aluno não poderá ser facultativa. Segundo, se a escola não abrir mão 

do ensino do idioma habitualmente ministrado, nesse caso o inglês, terá de oferecer 

dois idiomas, sendo um deles, obrigatoriamente, o espanhol. 

 

Depois da publicação da LDBEN de 1996, são publicados os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental – PCNEF (Brasil, 1998) e os 

PCN para o Ensino Médio – PCNEM (Brasil, 2000), posteriormente complementados 

pelos PCN+ (Brasil, 2002). Ao analisar esses PCN, salta aos olhos tamanha 

disparidade em relação a suas propostas: os PCN do ensino fundamental focalizam 

a habilidade de leitura em detrimento das demais habilidades. Já os PCN do ensino 

médio e os PCN+ enfatizam o ensino das quatro habilidades (falar, ouvir, ler e 

escrever). Nas palavras de Paiva (2003, p. 65-66), “o MEC, ao encomendar os 

textos dos PCN para profissionais com crenças e filiações ideológicas diferentes, 

acaba por oferecer à comunidade uma política de ensino de LE contraditória”. 

 

Não bastasse a inconsistência desses documentos oficiais, o governo de 

Minas Gerais instituiu, em 2011, a resolução de número 2.017, permitindo às 

escolas suspenderem as aulas de LE no segundo e no terceiro ano do ensino médio 

(Minas Gerais, 2011)20. Há de se observar que essa resolução vai de encontro à 

LDBEN vigente, que assegura o ensino de LEM em todas as séries, a partir do sexto 

ano do ensino fundamental. 

Somam-se a esses agravantes a precária formação do professor de LI e 

suas condições de trabalho: excesso de aulas, elevado número de alunos por turma 

e baixos salários. O governo, que poderia contribuir no sentido de oferecer ao 

professor condições de trabalho mais dignas, melhor remuneração e cursos de 

formação continuada em serviço, tem se omitido. Em vez de investir em condições 

                                                      
20

 A resolução completa encontra-se no anexo I. 
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que favoreçam a aprendizagem de LI nas escolas de educação básica, tem apenas 

implantado programas remediais para os egressos da educação básica e agora 

estudantes do ensino superior, para que avancem em seus estudos. O programa 

“Inglês sem Fronteiras”, a exemplo, visa “incentivar o aprendizado do idioma inglês, 

bem como propiciar uma mudança abrangente e estruturante no ensino de idiomas 

estrangeiros nas universidades do país como um todo21.” Além disso, objetiva a 

“capacitação de estudantes de graduação e de pós-graduação das instituições 

ensino superior públicas e privadas para que eles possam alcançar o nível de 

proficiência exigido nos exames linguísticos para o ingresso nas universidades 

anglófonas”. Ora, programas como esse são importantes para sanar a deficiência do 

alunado que não conseguiu boa aprendizagem de LI na educação básica, mas onde 

estão os programas com o objetivo de propiciar “uma mudança abrangente e 

estruturante no ensino de idiomas estrangeiros” nas escolas de educação básica? É 

urgente atacar o problema em sua origem, investindo no professor, na sua formação 

inicial e continuada, e nas condições de ensino/aprendizagem de LE. Essas são 

determinações legais que precisam ser cumpridas (Brasil, 1996, 1998, 2000, 2002, 

2005). 

Terminada esta exposição, focalizo, na sequência, a formação inicial e, 

sobretudo, continuada do professor de LI no Brasil.  

 

4. Formação do Professor de Língua Inglesa 
 

Nesta parte do referencial teórico, volto meu olhar para a formação do 

professor de LI no Brasil. Primeiramente, abordo, em linhas gerais, aspectos 

referentes à formação inicial. A seguir, enfoco questões relativas à formação 

continuada em serviço, a fim de deslindar aspectos particulares que ela envolve. 

Apresento alguns programas de formação continuada, já consolidados no país, os 

                                                      
21

 Informações coletadas na página eletrônica do programa. Disponível em: 
https://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/ingles-sem-fronteiras (Acesso em dezembro de 
2013) 

https://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/ingles-sem-fronteiras
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quais visam auxiliar no desenvolvimento de professores de LI, e destaco algumas 

pesquisas que revelam a formação continuada desses professores.  

 

Quanto à formação inicial, os cursos de Letras, formadores de 

professores de LE no Brasil, somente foram implantados na década de 1930. 

Tiveram como berço São Paulo (Universidade de São Paulo – USP –, em 1934), Rio 

de Janeiro (Universidade do Distrito Federal – UDF –, em 1935) e Minas Gerais 

(Universidade de Minas Gerais – UMG –, em 1939). Até então, a formação 

linguística daqueles que ensinavam nas escolas, chamadas secundárias, era 

autodidata. 

 

Com a criação desses e de outros cursos de Letras, o então Conselho 

Federal de Educação aprovou, em 19 de outubro de 1962, o parecer nº 283, do 

professor Valnir Chagas. Esse parecer propunha um currículo mínimo para os 

cursos de Letras, composto por uma parte comum e outra diversificada. Duas eram 

as possibilidades de habilitação: português ou português e uma língua estrangeira 

clássica ou moderna. De acordo com Paiva (2003), o mesmo relator do parecer 

aprovou, quatro anos depois, uma proposta de licenciatura única em LE, 

encaminhada pela USP. Surgiu aí uma terceira possibilidade de habilitação: LE e 

respectiva literatura.  

 

Todavia, a preocupação com a formação pedagógica, nos cursos de 

licenciatura em Letras, foi estabelecida somente com a Resolução nº 9, de 10 de 

outubro de 1969. Essa resolução determinou a oferta, nos cursos de Letras, das 

disciplinas de Psicologia da Educação, Didática e Estrutura e Funcionamento do, 

então, segundo grau. Tal modelo de formação ficou conhecido como “esquema 3 + 

1”, ou seja, três anos para o estudo das disciplinas específicas e um ano para a 

formação didática. Nenhuma referência explícita, entretanto, foi feita à didática de LE 

(Paiva, 2003). Segundo essa autora, a formação didática normalmente era oferecida 

por pedagogos sem formação em LE e sem familiaridade com conceitos da LAELE, 
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fundamentais para se refletir sobre o ensino/aprendizagem de LE. Esse problema 

persiste nos cursos de Letras. 

 

Nos dias atuais, as licenciaturas em LE são, geralmente, oferecidas na 

modalidade de licenciatura dupla (Celani, 2011), limitando de modo considerável a 

carga horária destinada ao estudo de questões concernentes à LE. Além disso, as 

aulas de LE, em muitas dessas licenciaturas, são ministradas em língua materna, 

priorizando-se o ensino de gramática (Silva, 2000, 2008). Por sua vez, os estágios 

supervisionados deveriam  

 

(...) representar o momento em que o acadêmico pensaria sobre o 
curso de Letras, sobre o conhecimento adquirido e sobre as 
limitações dele (graduando) e de seu curso diante da realidade que o 
espera do lado de fora da Universidade. Nesse sentido, o Estágio 
deveria oferecer ao futuro licenciado a oportunidade de compreender 
que o conteúdo teórico do curso seria tão importante quanto pensar 
sobre a melhor metodologia para passá-lo aos seus futuros alunos, 
em quaisquer níveis. (Gonçalves & Pinheiro, 2009, s.p.) 

 

Entretanto, conforme observa Almeida Filho (2005), os currículos dos 

cursos de Letras, normalmente com o viés das literaturas, da pedagogia e da 

linguística geral, podem não focalizar, como deveriam, os problemas de natureza 

aplicada que constituem o arco de questões complexas que envolvem o 

ensino/aprendizagem de LE. O resultado dessa situação é que os estudantes de 

Letras, que esperam adquirir domínio da La e de suas abordagens de ensino, 

sentem-se frustrados ao não consegui-lo (Silva, 2008; Paiva, 2006). 

 

Nesse sentido, conforme exposto na introdução deste trabalho, muitos 

professores de LI, egressos dos cursos de Letras, apresentam sérias deficiências, 

tanto de caráter pedagógico quanto de domínio da competência comunicativa da 

língua que ensinam (Almeida Filho, 1992; Silva, 2000; Paiva, 2006; Celani, 2009; 

Lima, D.C., 2009; Miccoli, 2010). Minha experiência acadêmica e docente permite-

me corroborar essas constatações. Tenho observado, há alguns anos, 

especialmente na região em que a participante desta pesquisa e eu nos licenciamos 
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em Letras, que esses cursos apresentam perfis desfavoráveis à formação do 

professor de LE. Oferecem habilitação dupla e não propiciam desenvolvimento da 

competência comunicativa em LI por parte dos graduandos. Com domínio frágil da 

LE, muitos formados, ao seguir a carreira docente, acabam não tendo outra opção 

senão serem gramatiqueiros, mesmo conscientes da ineficácia desse modo de 

ensinar (Paiva, 2006).  

 

É principalmente nesse contexto que os cursos de formação continuada 

têm oferecido contribuições de aprimoramento profissional ao professor de LI. Tais 

programas têm buscado, em primeiro lugar, suprir o défice da formação inicial para, 

então, propiciar ao docente acesso a inovações em sua área para aplicação direta 

em sua prática de ensino/aprendizagem. Passo, na próxima seção, a focalizar esse 

assunto. 

 

4.1. Formação Continuada 

 

A formação continuada se constitui num processo formativo posterior à 

formação inicial do professor e visa ao seu aperfeiçoamento. É assegurada pela 

LDBEN de 1996 (Brasil, 1996). O artigo 63, inciso III, determina que os institutos 

superiores de educação mantenham programas de formação continuada para 

profissionais de educação dos diversos níveis. Nesse sentido, o Ministério da 

Educação (Brasil, 2005) propõe que a formação continuada deve, entre outras 

coisas, considerar o professor como sujeito, valorizando suas incursões teóricas, 

suas experiências profissionais e seus saberes da prática. O documento sinaliza que 

isso permitirá ao professor se tornar um investigador capaz de rever sua prática, 

atribuindo-lhe novos significados, a fim de compreender e enfrentar as dificuldades 

com as quais se depara.  

 

Ainda segundo o MEC, a formação continuada deve considerar, também, 

as dimensões pessoais e profissionais do professor, incluindo os aspectos 

concernentes à subjetividade, que lhe permite apropriar-se do processo de 
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formação. Ademais, deve voltar-se para a atividade reflexiva e investigativa, 

incorporando aspectos da diversidade e o compromisso social com a educação e a 

formação dos estudantes. Por fim, a formação continuada deve integrar-se no dia a 

dia da escola, tendo como referência a prática docente e o conhecimento teórico, ou 

seja, a articulação da teoria com a prática. Nessa direção, o artigo 67, inciso V, da 

LDBEN (Brasil, 1996), prescreve que os sistemas de ensino assegurem aos 

professores período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na 

carga de trabalho. Ainda nessa direção, o MEC (Brasil, 2005, p. 25) propõe que: 

 
(...) a formação continuada não pode ser reduzida à atualização, 
menos ainda a um treinamento ou capacitação para a introdução de 
inovações ou compensação de deficiências da formação inicial. (...) 
Se a formação continuada supõe cursos, palestras, seminários, 
atualização de conhecimentos e técnicas, ela não se restringe a isso, 
mas exige um trabalho de reflexão teórica e crítica sobre as práticas e 
de construção permanente de uma identidade pessoal e profissional 
em íntima interação. 

 

No âmbito da formação continuada em serviço de professores de LE, 

muitos estudiosos (Almeida Filho, 1997; Moita Lopes, 2001; Leffa, 2001; Vieira-

Abrahão, 1999, 2010) têm feito uma distinção entre treinamento e formação de 

professores. Segundo esses estudiosos, treinar refere-se a preparar o docente a fim 

de que execute uma tarefa visando resultados imediatos. Normalmente, não há 

preocupação com o embasamento teórico e a reflexão sobre a prática. Formar, por 

sua vez, engloba um processo que busca a reflexão e o motivo pelo qual 

determinada ação é feita da maneira como é feita. Nesse sentido, de acordo com 

Leffa (2001), formação envolve uma preparação mais robusta do professor, 

envolvendo a fusão do conhecimento recebido com o conhecimento experiencial e 

uma reflexão sobre esses dois tipos de conhecimento. Segundo Leffa, é por essa via 

que o professor se prepara melhor para enfrentar os desafios que sua realidade lhe 

apresenta. A figura a seguir, reproduzida de Leffa (2001), indica como ocorre o 

processo de treinamento e formação: 
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Fig. 2: Formação x Treinamento de Professores (Leffa, 2001, p. 336) 

 

Sobre essa figura, o estudioso explica:  

 

(...) a formação, por ser um processo contínuo, é representada por 
um círculo, cuja iniciação pode dar-se em qualquer um dos três 
pontos. Começando pela teoria, que podemos definir também como 
conhecimento recebido, vai-se para a prática, que é o conhecimento 
experimental, ou experiencial, e chega-se à reflexão, que, por sua 
vez, realimenta a teoria, começando um novo ciclo. O treinamento já 
segue uma linha horizontal, serial e sequencial. (...) inicia e termina 
com a prática. (Leffa, 2001, p. 335) 

 

Nas palavras de Almeida Filho (1997; 2005), é imprescindível que o 

professor vivencie conhecimentos teóricos em sua prática de sala de aula, para que 

possa cotejar, reflexivamente, teoria e prática. Todavia, conforme pondera Nogueira 

(2011), 

 

(...) é perfeitamente possível que o professor se submeta a sessões 
de treinamento profissional, quando ele tem a oportunidade de 
conhecer um material novo ou mesmo se inteirar de ferramentas 
tecnológicas que possam ser usadas em sala de aula. O treinamento 
é mais pontual e (...) pode perfeitamente integrar o processo 
formativo de um professor. (Nogueira, 2011, p. 30) 
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Entretanto, apesar das prescrições da LDBEN (1996) e dos esforços de 

pesquisa no que tange à formação continuada em serviço de professores de LE, 

Turbin (2010, p. 21), ao investigar formação continuada em serviço de professores 

de LE no Brasil, observa: “(...) raras são as escolas nas quais essa determinação 

legal é posta em prática, a serviço da escola e do profissional de ensino, restando 

àqueles, efetivamente interessados, buscar, em horários livres, quando existirem, 

situações de aprimoramento profissional”. Ademais, devido à fragilizada formação 

inicial de muitos professores, os cursos de formação continuada em serviço têm se 

voltado, muitas vezes, para a abordagem do défice, ou seja, corrigir e remediar 

problemas da fragilizada formação inicial, o que deforma a proposta original desses 

cursos.  

 

Ampliando a discussão sobre o assunto, Monteiro & Giovani (2004) 

observam que em cursos de formação continuada em serviço pode haver “altos” e 

“baixos”, bem como progressos e retrocessos, devidos, especialmente, a 

experiências de vida e de atuação profissional de cada professor, o que pode 

implicar demora nos resultados da formação. Afirmam que “as reações dos 

professores podem variar desde o desejo e o esforço da aprendizagem até o total 

bloqueio e resistência ao novo” (p.131). Nas palavras de Vieira-Abrahão (1997, p. 

33), 

 

(...) o processo de reflexão de professores em serviço sobre uma 
nova abordagem de ensino é carregado de dúvidas e de idas e voltas 
na prática. Parece haver uma tensão constante entre o desejo de 
renovação e a força da abordagem que teria marcado sua formação e 
sua prática de sala de aula e um conflito entre as novas concepções 
de ensino/aprendizagem trazidas pelo professor para a sala de aula e 
fatores contextuais, tais como: dificuldades materiais, expectativas 
interacionais do professor e alunos, cobranças referentes à aula de 
língua estrangeira por parte dos alunos, colegas, diretor, família e 
sociedade. (Vieira-Abrahão, 1997, p. 33) 

 

Nesse sentido, Hernandez (1998, apud Monteiro & Giovani, 2004) lista 

algumas atitudes dos professores as quais podem representar entraves durante o 
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processo de formação continuada. Segundo esse estudioso, o professor pode 

reconhecer a importância de informações novas, sem, no entanto, reconhecer a 

possibilidade de adotá-las ou adequá-las à prática. Além disso, pode ter resistência 

a aprender e buscar tão somente receitas de como ensinar, em detrimento de 

reflexões sobre a prática. Pode também acreditar que a negação ou contrariedade 

de sua bagagem de conhecimentos possa ameaçar sua identidade e que cabe à 

universidade a investigação e a busca do conhecimento e a ele a execução desse 

conhecimento. 

 

No tocante à formação continuada em serviço de professores de LE, 

muitas pesquisas vêm sendo realizadas, especialmente de professores de inglês. 

Essas pesquisas, no entanto, acabam por focalizar os poucos projetos vigentes no 

país, geralmente oferecidos por universidades, centros binacionais e secretarias de 

educação. A seguir, apresento três grandes projetos já consolidados: Projeto 

Formação Contínua do Professor de Inglês: Um Contexto para a Reconstrução da 

Prática, EDUCONLE (Educação Continuada para Professores de Línguas 

Estrangeiras) e PECPLI (Projeto de Educação Continuada para Professores de 

Língua Inglesa). Nesse ínterim, apresento, também, pesquisas que revelam a 

formação continuada em serviço de professores de inglês no Brasil. Os resultados 

encontrados nesta tese são cotejados, sobretudo, com essas pesquisas. 

 

4.1.1. Projetos e Pesquisas que Revelam a Formação Continuada 

de Professores de Língua Inglesa 

 

O Projeto Formação Contínua do Professor de Inglês: Um Contexto para 

a Reconstrução da Prática foi criado em 1995 por meio de uma parceria entre a 

Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa (SBCI) e a Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (PUC-SP). Esse programa oferece, gratuitamente, aperfeiçoamento 

linguístico e pedagógico para docentes da rede pública da Grande São Paulo. As 

inscrições para o programa são abertas semestralmente pela SBCI e pela PUC-SP, 

normalmente em janeiro e junho. A primeira etapa do programa consiste em um 

curso ministrado pela SBCI, com até três anos de duração, visando ampliar os 
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conhecimentos dos professores no idioma e desenvolver sua fluência. Antes de 

ingressarem nessa fase, os docentes fazem um teste em inglês e começam a 

frequentar as aulas do módulo adequado aos seus conhecimentos. Após a 

conclusão dessa etapa, os professores ingressam em um curso de aprimoramento 

profissional, pautado na reflexão sobre teoria-prática, conduzido pela PUC-SP. Até 

2009, o programa de formação continuada consistia em curso de aprimoramento. A 

partir de então, passou a ser oferecido como curso de pós-graduação lato sensu. 

Há, também, uma modalidade a distância para professores que não podem 

comparecer aos encontros presenciais. Trata-se do Teacher’s Links, iniciado em 

1999. 

 

Qualquer docente do ensino fundamental ou médio da rede pública pode 

participar desse programa, obedecida a disponibilidade de vagas: 900 vagas por 

semestre para o aperfeiçoamento linguístico e 240 vagas para a pós-graduação lato 

sensu. Muitos professores participantes, ao terminarem o curso, atuam como 

multiplicadores, ou seja, passam a oferecer, dentro do próprio programa, oficinas de 

formação para outros docentes, o que desencadeia uma rede de desenvolvimento 

profissional sustentada. A estrutura do programa não prevê colaboração direta do 

formador com o docente em sala de aula, no sentido de oferecer, ao professor, 

feedback constante acerca de sua atuação, embora este tenha oportunidade para 

compartilhar sua prática de ensino/aprendizagem, refletindo sobre ela com seus 

pares e formadores. 

 

Como mostram Celani & Collins (2009), os professores participantes 

desse projeto são graduados e licenciados em Letras e normalmente são formados 

numa metodologia que enfatiza a reprodução do conhecimento. Sentem 

necessidade de aprimoramento linguístico, “inclusive os que já prestaram concursos 

públicos e foram aprovados” (p. 65). Poucos têm oportunidade de participar de 

cursos de extensão ou oficinas. As autoras revelam que os professores têm cargas 

horárias de trabalho “bastante pesadas, com um mínimo de 20 e um máximo de 40 

horas semanais, geralmente em três turnos e em escolas diferentes” (p. 65). 
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Lecionam em salas de aula muito lotadas, geralmente com cerca de 40 alunos, em 

escolas em áreas urbanas com altos níveis de violência e pobreza. Ainda segundo 

essas autoras, “tanto os professores como seus alunos, com pouquíssimas 

exceções, vêm de camadas socioeconômicas baixas ou muito baixas” (p. 65) e não 

possuem “nenhum suporte oficial e institucional para o desenvolvimento pessoal” (p. 

78). 

 

As estudiosas revelam também que, por vezes, leva-se tempo para que 

os formadores ganhem a confiança dos professores-alunos a fim de que entendam e 

aceitem novas maneiras de focalizar o ensino de inglês e o trabalho de sala de aula, 

da maneira como propõe o programa. Alguns professores mostram-se defensivos 

em relação à reflexão. De acordo com as autoras, “(...) é possível dizer que os 

professores (...) acreditam que aprender a ensinar é aprender receitas e técnicas” (p. 

73). Aprofundando essa discussão, as estudiosas refletem:  

 
(...) a mudança (...) envolve processos complexos e, para que ela se 
desenvolva, o conflito é essencial. Decorre daí a natureza dolorosa 
desses processos, particularmente quando se trata de uma mudança 
complexa, como mudança na visão de aprendizagem, de ensino e de 
ponto de vista educacional. (Celani & Collins, 2009, p. 63) 

 

Todavia, superadas essas dificuldades, os professores-alunos “sentem-

se, após o curso, desafiados a buscar uma prática pedagógica que contemple a 

produção do conhecimento” (Cunha, 2009, p. 198). Além disso, considerando a 

formação linguístico-comunicativa oferecida pela SBCI, terminam o processo de 

formação continuada com proficiência linguística bastante satisfatória para a prática 

docente. 

 

O projeto EDUCONLE (Educação Continuada para Professores de 

Línguas Estrangeiras), iniciado em 2002, é um curso de atualização para 

professores de LI desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

em Belo Horizonte. Tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento profissional, 

sobretudo autônomo, de professores da rede pública de ensino de Minas Gerais. 
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Assim como o projeto da SBCI / PUC-SP, o curso enfoca componentes linguísticos e 

pedagógicos. O projeto conta com a participação de professores de várias unidades 

da UFMG, de alunos do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos e da 

Graduação em LI dessa universidade. Envolve os seguintes componentes: 

aprendizagem de língua inglesa, discussão de questões cognitivas e socioculturais 

da aprendizagem. Segundo Dutra & Mello (2013b, p. 9),  

 

O projeto era desenvolvido em dois anos, entre 2002 e 2007 e, desde 
então, tem a duração de um ano, perfazendo 90 horas-aula de língua 
e 90 horas-aula que englobam as atividades metodológicas, de 
pesquisa e palestras sobre questões de ensino/aprendizagem. (...) 
dentre essas 90 horas-aula, 16 correspondem, em 2012, a atividades 
online feitas através da plataforma TelEduc. 

 

O ingresso no curso ocorre via processo seletivo. Para 2014, a exemplo, 

solicita-se que o professor interessado em participar do projeto escreva um texto, em 

português, justificando detalhadamente seu interesse em participar do projeto. Vale 

destacar que, a partir de 2011, o projeto passou a receber professores da rede 

privada. No entanto, segundo Dutra & Mello (2013b), estes não atingem 1% dos 

participantes. Assim como o projeto da SBCI / PUC-SP, o EDUCONLE possui 

estrutura com conteúdos pré-definidos, embora sejam “organizados a cada ano com 

base nas necessidades dos participantes” (Dutra e Mello, 2013, p. 9-10). O 

programa também não prevê trabalho colaborativo do formador com o docente em 

sua sala de aula, no sentido de oferecer, a este, acompanhamento customizado 

quanto ao seu contexto de trabalho. Conforme mostram pesquisas acerca do projeto 

(Mattos, 2013; Jesus, Deus & Silva, 2013), os professores participantes do 

EDUCONLE enfrentam problemas semelhantes aos professores participantes do 

projeto SBCI / PUC-SP, quais sejam: proficiência linguística limitada, extensa carga-

horária de trabalho, salas de aula superlotadas, alunos em condições 

socioeconômicas precárias, contato com a violência em sala de aula.  

 

Os participantes veem o projeto “como o lugar de segurança e conforto, 

fonte do saber, da verdade e lugar de solucionar problemas” (Sól, 2013, p. 145) e as 

pesquisas revelam que a ação colaborativa entre professores de língua inglesa em 
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formação continuada e a universidade tem levado a mudanças na sala de aula 

(Dutra & Mello, 2009b), especialmente no sentido de “relacionar a teoria e a prática e 

buscar maneiras de implementar ações transformadoras” (p. 77). Na questão do 

desenvolvimento linguístico dos participantes, Dutra e Mello (2009, p. 80) pontuam 

que “um ou dois anos de insumo semanal não são suficientes para uma mudança 

clara de plateau linguístico”. Segundo as autoras, “nem sempre é possível atingir 

todas as metas no curto prazo” (p. 80). 

 

Já o PECPLI (Projeto de Educação Continuada para Professores de 

Língua Inglesa) é desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), em 

Minas Gerais. O projeto surgiu inspirado no EDUCONLE e existe desde 2004. Tem 

por objetivos: 1) contribuir para o desenvolvimento profissional e aperfeiçoamento da 

competência metodológica dos professores de LI do ensino fundamental e médio; 2) 

contribuir para a melhoria do ensino de LI nas escolas; 3) ajudar o professor de LI a 

se tornar consciente de sua prática; 4) auxiliá-lo em suas necessidades de 

aperfeiçoamento linguístico e pedagógico. Diferentemente dos programas da SBCI / 

PUC-SP e da UFMG, o PECPLI possui estrutura aberta, com encontros contínuos, 

sem um prazo definido. Assemelha-se mais a um grupo de professores que se reúne 

para discutir aspectos relacionados à prática. Nos encontros, todos podem falar de 

si, refletir sobre o trabalho que desenvolvem em suas escolas, compartilhar 

experiências e se aproximar de teorias de ensino e aprendizagem de línguas. Os 

encontros são bimensais aos sábados e os professores podem iniciar ou deixar de 

participar do projeto a qualquer momento. As aulas de inglês para os professores 

participantes são ministradas por estudantes de Letras da UFV. 

 

Em relação ao programa SBCI / PUC-SP e EDUCONLE, o PECPLI 

atende a um número reduzido de professores, principalmente devido à possibilidade 

de o professor aderir ao e deixar o projeto a qualquer momento. Todavia, por possuir 

estrutura aberta, propicia ao professor acolhimento e discussões sobre aspectos que 

lhe sejam relevantes em sua prática de ensino. No entanto, também não oferece 

acompanhamento constante ao professor em seu locus de trabalho. Duas teses de 
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doutoramento trazem informações bastante reveladoras sobre esse programa: 

Coelho (2011) e Zolnier (2011). Detenho-me, nos próximos parágrafos, a revelar os 

resultados encontrados nessas pesquisas.  

 

Em seu estudo, Coelho (2011) buscou investigar e compreender as 

experiências e emoções de professoras participantes do PECPLI, de 2004 a 2009. 

Os dados foram obtidos por meio de documentos arquivados do programa. Segundo 

a autora, 

 

Os resultados revelaram dois momentos distintos no projeto. O 
primeiro, de 2004 ao final de 2006, serviu para o compartilhamento de 
experiências, levantamento de crenças e questionamento em relação 
ao contexto de prática. No segundo momento, de 2007 a 2009, a 
emoção de acolhimento e aceitação vivenciada no PECPLI passa a 
configurar um novo domínio de ação, no qual as professoras iniciam 
um processo mais aprofundado sobre a reflexão de suas práticas, 
imbricada no modo como constituem a aceitação de si mesmas, 
enquanto professoras de LI, e na aceitação dos outros, seus alunos, 
colegas e direção. (Coelho, 2011, p. v) 

 

Apresento os resultados encontrados nesses dois momentos. No 

primeiro, Coelho revela que, no início do processo de formação continuada, as 

primeiras experiências relatadas são de: 1) desmotivação de professores e de 

alunos em relação ao ensino de inglês na escola; 2) indisciplina. Ademais, as 

experiências compartilhadas pelas professoras revelam um contexto marcado pela 

falta de estrutura física e material e pela desvalorização do ensino de LI nas escolas 

onde elas trabalhavam, tanto pelas interações com a equipe pedagógica das escolas 

quanto pelas interações com as colegas de trabalho. Sentiam-se solitárias 

profissionalmente. Eram também frequentes queixas relativas à sobrecarga de 

tarefas que precisavam realizar na escola, às atividades-extraclasse e às tarefas 

realizadas em casa que seu trabalho exigia. Segundo Coelho, essas condições de 

trabalho deixavam as docentes exauridas. 

 

Ademais, Coelho mostra dados que evidenciam a insatisfação das 

professoras ao não ensinarem como gostariam, devido, sobretudo às suas 
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limitações linguístico-pedagógicas. Não bastasse, sentiam-se envergonhadas e 

tristes por não se sentirem proficientes na La e estarem exercendo um cargo 

docente. Coelho mostra que essa lacuna limitava o planejamento das aulas a meras 

explicações gramaticais. Nesse sentido, Coelho mostra que a maioria das 

professoras relatava dificuldades para fazer um planejamento; algumas docentes 

não conseguiam tempo para planejar e refletir sobre suas aulas como gostariam. 

Queixavam-se, ainda, da falta de materiais didáticos. 

 

Ainda segundo a autora, a habilidade oral era percebida pelas 

professoras como “um indicador de sua proficiência na LI; (...) bem desenvolvida 

implica proficiência e prestígio, (...) pouco desenvolvida implica pouco conhecimento 

linguístico e, assim, uma prática limitante” (Coelho, 2011, p. 70).  

 

Evidenciou-se, ainda, “uma relação entre suas experiências de 

aprendizagem e de ensino; todas estudaram em escola pública e afirmaram que 

aquele contexto não foi apropriado para sua aprendizagem de LI” (Coelho, 2011, p. 

75). Os dados também revelaram que, por vezes, as professoras demonstravam 

sentimento de dó em relação aos alunos, devido à sua baixa condição 

socioeconômica. Consideravam esse elemento como fator prejudicial à 

aprendizagem. Essa compreensão que tinham da realidade de seus alunos 

“influenciava os objetivos planejados para as aulas de LI, limitando e simplificando o 

conteúdo e, algumas vezes, ensinando a língua materna [durante as aulas de LI]” (p. 

81). 

 

Tais experiências de fracasso no ensino de LI compartilhadas pelas 

professoras geravam resistência quanto a novas possibilidades de ensino. 

Acreditavam que não era possível aprender inglês na escola e, assim, descartavam 

possibilidades de prática propostas durante o PECPLI antes de as avaliarem em 

sala de aula. As docentes declaravam não ser possível ensinar inglês na escola 

pública da maneira como era apresentada no projeto. Todavia, o PECPLI sinalizava 

o “início de uma esperança”. 
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Após esse primeiro momento, notadamente marcado como um “muro de 

lamentações”, surge um segundo momento, a partir de 2007, caracterizado por um 

processo mais de ação e reflexão: “(...) de 2007 a 2009, (...) o processo de reflexão 

começava a se instalar.” (Coelho, 2011, p. 124). Nesse período, as formadoras 

desafiaram as participantes a “assumir a responsabilidade por sua experiência e, 

assim, transformarem suas emoções perante seu ofício” (Coelho, 2011, p. 141). 

Com isso, mudanças começaram a ser observadas. 

 

As professoras, que antes se sentiam solitárias, passaram a revelar 

sentimento de pertencimento ao grupo de professores do PECPLI. Isso se mostrava, 

especialmente, pelo apoio que concediam umas às outras. Com isso, apesar de 

ainda relatarem dificuldades oriundas de seu trabalho, passaram a se sentir mais 

seguras em relação a si mesmas em sua prática de ensino. Segundo Coelho, a 

aprendizagem de LI, vivenciada no PECPLI, contribuiu para o “resgate da 

autoestima das professoras, inclusive suscitando novas emoções em relação à sua 

formação inicial e novas experiências em relação ao seu futuro enquanto 

professoras de inglês.” (p. 115). Começaram a modificar os objetivos das aulas, 

articulando a La em sala de aula e envolvendo os alunos em atividades significativas 

e práticas, nas quais pudessem fazer o uso da LI para se comunicar. Coelho 

destaca que ao acreditarem na possibilidade de aulas melhores, as professoras 

passaram a acreditar, também, em seus alunos. 

 

Nesse sentido, Coelho (2011, p. 99) pontua: “para que houvesse 

mudança significativa em seus contextos de prática, foi necessário o ‘passar do 

tempo’, o compartilhar de várias experiências, a realização de várias conversas”. Em 

outras palavras: 

 
(...) os resultados revelam que a transformação não é fenômeno que 
se manifesta de uma hora para outra. Ao contrário, os resultados 
evidenciam que as experiências da insatisfação e da frustração 
predominam por três longos anos. Somente depois desse período se 
começa a vislumbrar a disponibilidade para mudança, em passos que 
avançam lentamente (Coelho, 2011, p. 140). 
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O estudo de Coelho sobre o PECPLI mostra, enfim, como esse programa 

de formação continuada em serviço modulou e transformou a experiência das 

professoras participantes, contribuindo para seu desenvolvimento profissional e para 

a melhoria do seu ensino. 

 

Zolnier (2011), que também focalizou o PECPLI, apresenta mais dados 

reveladores sobre esse projeto. A estudiosa, que coletou dados para sua pesquisa 

durante o ano de 2009, revela professores com o mesmo perfil descrito por Coelho: 

apresentam dificuldades relacionadas à indisciplina, sobrecarga de trabalho, 

desvalorização por supervisores e colegas de trabalho, desempenho limitado na La. 

Ademais, a estudiosa aponta dificuldades dos professores em decorrência de seu 

nível socioeconômico. Da mesma forma que Coelho, Zolnier relata que os 

professores encontram “dificuldade de ensinar de uma forma diferente da que foi 

aprendida quando eram estudantes, ou seja, essencialmente pela gramática 

descontextualizada” (Zolnier, 2011, p. 81). Os professores revelaram, ainda, 

insuficiência em sua formação inicial. 

 

Zolnier (2011) afirma que as professoras participantes do PECPLI 

acreditam que a universidade pode ajudá-las a se tornar melhores profissionais. 

Assim, a estudiosa descreve o interesse dos professores ao ingressarem nesse 

programa de formação: 

 
(...) [as professoras] buscam companheiros a quem expor 
dificuldades e frustrações; com quem possam aprender a trabalhar de 
acordo com os interesses dos estudantes. Anseiam, primeiramente, 
pela autovalorização, uma vez que tendo a autoestima resgatada, 
podem trabalhar de forma mais eficiente e sentir, por consequência, 
que a disciplina que lecionam passa a ser valorizada. (Zolnier, 2011, 
p. 92) 

 

Segundo a autora, as professoras acreditam nos seus estudantes e 

querem um ensino de qualidade para eles. Ademais, 

 
(...) as identidades das professoras podem ser sintetizadas como 
profissionais que enfrentam dificuldades e inseguranças em seus 
contextos, mas que gostam de ensinar e querem um ensino de 
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qualidade. Suas atitudes são de esperança, busca, coragem e 
abertura a mudanças. A participação se dá com esforço e 
persistência, uma vez que deixam de estar com familiares aos 
sábados, para buscar conhecimentos que irão capacitá-las para 
superação e aperfeiçoamento profissional. (Zolnier, 2011, p. 111) 

 

Tendo em vista que as interações no PECPLI se dão de forma 

“harmoniosa, com muito respeito, amizade, confiança e companheirismo” (p. 74), as 

participantes descobrem, após algum tempo, “que não estão sós, mas inseridas em 

um grupo, no qual podem compartilhar experiências, se (re)conhecer melhor e se 

superar” (p. 121). Com a participação no PECPLI, Zolnier (2011, p. iii), revela 

transformações em alguns aspectos: 

 
(...) nas identidades de professoras mais seguras em sala de aula; 
nas concepções sobre o ensino e o papel do professor; nas práticas 
de ensino que se tornam mais direcionadas aos interesses dos 
estudantes e, por fim, na vida pessoal, com maior prazer no trabalho 
e consequente superação da depressão. 

 
 

Segundo a estudiosa, as professoras relatam valorizar a reflexão presente 

no curso, bem como sua melhoria no que diz respeito às habilidades de fala e 

escuta em inglês. Salienta, também, que adquiriram conhecimentos acerca de 

teorias de ensino, vocabulário, atividades para trabalhar com seus estudantes etc. 

 

Zolnier conclui a pesquisa ao afirmar que “o PECPLI cumpre bem o seu 

papel de educação/reflexão continuada, uma vez que as professoras avaliam e 

associam o que aprendem com a prática de sala de aula, com a vida pessoal e 

profissional” (p. 148). Todavia, as transformações ocorridas com as professoras 

participantes do PECPLI “ocorreram de forma muito lenta” (p. 167).  

Encerrada essas discussões, passo a focalizar o CI enquanto proposta de 

formação continuada em serviço. 
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5. Formação Continuada em Serviço: Coaching Instrucional 

 

“Determine that the thing can and shall be done, 

and then we shall find the way.”   

– Abraham Lincoln –  

 

Nesta seção, discuto o CI como proposta de formação continuada para 

professores de LE. Primeiramente, enfoco questões terminológicas referentes a 

coaching e mentoria, visto serem termos com acepções muito próximas e às vezes 

utilizados de modo intercambiável na literatura. O objetivo é conceituá-los para que 

seu uso fique claro neste estudo. Feito isso, traço um histórico sobre o uso do 

coaching na formação continuada de professores. Depois, focalizo o CI, explorando 

os pormenores dessa abordagem de formação continuada e tecendo considerações 

quanto à sua aplicabilidade no contexto de educação pública brasileira, 

especificamente para a formação continuada de professores de LI. 

 

5.1. Coaching e Mentoria: Questões Terminológicas 

 

Ao buscar referências científicas para fundamentar esta pesquisa, 

constatei que os termos coaching e mentoria às vezes são utilizados de modo 

intercambiável em artigos, livros, cursos e eventos (Sorensen, 2012). Constatei, 

também, a existência de definições particulares a alguns estudiosos, o que acarreta 

dificuldade de entendimento dos conceitos por quem se aventura nessa seara de 

investigação. Diante disso, fundamento esses conceitos tais como foram entendidos 

nesta tese. Isso fornecerá subsídios para que o leitor compreenda melhor o CI como 

proposta de formação continuada, haja vista essa perspectiva de formação abarcar 

os conceitos de coaching e mentoria. Começo com o termo coaching. 

 

A palavra coach é de origem húngara. Em Kocs, vilarejo da Hungria, 

surge, no século XV, um tipo de carruagem que logo se torna popular em todo o 

continente europeu: a kocsi széker ou carruagem de Kocs. Com isso, kocsi dá 

origem a kotsche, em alemão; coche em francês; e coach, em inglês. Em 1830, 

estudantes da Universidade de Oxford começam a utilizar o termo coach para se 
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referir a seus tutores e, em 1896, a palavra é adotada no mundo esportivo com o 

sentido de treinador (Online Etymology Dictionary, 2012).  

 

Na acepção moderna, o termo, utilizado no Brasil com a grafia em inglês, 

passa ainda a se referir ao profissional que pratica o coaching, entendido como “um 

processo de desenvolvimento humano que envolve uma interação estruturada e 

focalizada, bem como o uso de técnicas, ferramentas e estratégias apropriadas para 

promover mudanças desejáveis e sustentáveis para o benefício do coachee/pessoa 

que passa pelo processo de coaching”22 (Cox, Bachkirova & Clutterbuck, 2010, p. 1). 

Nesse sentido, Gallwey (2000, p. 177) aponta o coaching como “a arte de criar um 

ambiente, por meio de conversas e de uma forma de ser, que facilite o processo 

através do qual alguém possa caminhar, de modo gratificante, em direção a metas 

desejadas23”. Represento essa acepção por meio da figura a seguir: 

 

 

Fig. 3: coaching na acepção moderna 

 

Essa definição, segundo Tschannen-Moran & Tschannen-Moran (2010), 

destaca duas dimensões fundamentais do coaching: o diálogo e a maneira de estar 

com o coachee. Para esses autores, o coach deve preocupar-se não somente com 

os resultados, mas também com a satisfação da pessoa que busca esses 

resultados. Kise (2006, p. 139), por sua vez, define coaching como “a arte de 

identificar e desenvolver pontos fortes de uma pessoa24”. Assim, o objetivo do 

coaching não é a transmissão de conteúdo (técnico) de um profissional mais 

                                                      
22

 a human development process that involves structured, focused interaction and the use of 
appropriate strategies, tools and techniques to promote desirable and sustainable change for the 
benefit of the coachee 
23

 the art of creating an environment, through conversation and a way of being, that facilitates the 
process by which a person can move toward desired goals in a fulfilling manner 
24

 the art of identifying and developing a person’s strengths. 
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experiente para outro menos experiente, mas uma parceria com o coachee, a fim de 

que seus objetivos sejam estabelecidos e suas intenções sejam transformadas em 

ações. O processo é, em essência, reflexivo. 

 

Alinhado à formação de professores, Barkley (2005, p. 4) afirma que o 

coaching 

 

(...) proporciona um veículo para atingir metas, melhorar as 
estratégias e fazer a diferença para os alunos e os colegas. Com o 
coaching, os professores descobrem – geralmente pela primeira vez 
– como refletir sobre seu ensino de forma a agregar valor aos seus 
métodos, com maior nível de profissionalismo. Eles se enxergam e se 
ouvem como educadores. Ganham oportunidades de receber 
feedback em relação à sua interação com os alunos. Aumentam sua 
capacidade de elaborar planos de aula focalizando estratégias 
específicas que desejam implantar visando a atingir todos os seus 
alunos

25
. 

 

O CI como proposta para formação de professores carrega essas 

características, especialmente aquelas relacionadas à colaboração, que propicia o 

empoderamento do professor para que realize mudanças favoráveis ao processo de 

ensino/aprendizagem (seção 5.3). 

 

Já o termo mentor vem do poema “A Odisseia” 26, escrito por Homero, em 

meados do século VIII a.C. No poema, Odisseu, então rei de Ítaca, ausenta-se de 

casa para lutar em Troia, confiando sua moradia e os cuidados do filho, Telêmaco, a 

Mentor, mestre sábio e conselheiro. Finalizada a guerra, Ulisses não retorna e seu 

filho vai em sua busca. Com idade insuficiente para isso, Telêmaco é acompanhado 

por Mentor, que lhe oferece proteção, apoio e conhecimento. Tomando-se por base 

esse poema, mentor passa a se referir à pessoa que compartilha sabedoria e 

                                                      
25

 (…) provides a vehicle by which to achieve goals, improve strategies, and make a difference for 
students and colleagues. With coaching, teachers discover – usually for the first time – how to reflect 
on their teaching in ways that add value to their methods and an enhanced level of professionalism. 
They see and hear themselves as educators. They get opportunities for receiving direct feedback on 
how they have interacted with their students. They increase their ability to design lesson plans that 
focus on specific strategies they want to implement to reach all their students. 
26

 The Online Etymology Dictionary. Disponível em <http://www.etymonline.com>. Acesso em: 
20/06/12 
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conhecimento com outra menos experiente, chamada de mentorado27 ou protegé. 

No aspecto educacional, mentoria refere-se a 

 

(...) uma relação contínua entre um principiante e um especialista. Em 
uma relação professor-mentor claramente definida, o especialista 
fornece ajuda, apoio e orientação para que o aprendiz desenvolva as 
habilidades necessárias para ingressar ou continuar em sua carreira. 
[... o mentor] tem duas funções principais: como especialista e como 
modelo em seu campo de ensino

28
. (Podsen & Denmark, 2007, p. 10)  

 
 

Assim sendo, um programa de mentoria normalmente trabalha com 

tarefas específicas que são atribuídas ao mentor, sejam elas de cunho técnico, 

curricular ou comportamental (Barkley, 2005). Pressupõe-se, assim, que algo esteja 

em estado problemático e precise ser resolvido. Desse modo, há uma relação que 

se estabelece para resolução de situação de défice, com partilha essencialmente 

unidirecional de conteúdo técnico do mentor para o mentorado. 

 

Segundo Barkley (2005), a diferença básica entre mentoria e coaching 

encontra-se no fato de que o coach não necessita ter maior conhecimento técnico na 

área de atuação do coachee. Ademais, para esse autor, o coach é escolhido pelo 

coachee, condição não necessária para o mentor. Não obstante, tanto mentoria 

quanto coaching carregam a ideia de empoderamento29 dos envolvidos, embora isso 

possa ser maior no coaching, já que sua proposta é mais reflexiva (Barkley, 2005).  

 

A proposta de CI apresentada nesta tese também carrega elementos de 

mentoria, já que uma das atribuições do coach é a explicação de PI ao professor. 

Quando o coach desempenha essa atividade, atua como mentor do professor, 

dando-lhe acesso a conhecimentos sobre o processo de ensino/aprendizagem. Vale 

lembrar que, num programa de formação de professores, o treinamento propiciado 

                                                      
27

 mentee 
28

 […] a sustained relationship between a novice and an expert. In a clearly defined teacher-mentoring 
relationship, the expert provides help, support, and guidance that helps the novice develop the 
necessary skills to enter or continue on his or her career path. As a mentor, you have two main roles, 
as an expert and as a role model, in your teaching field 
29

 Refere-se ao processo de propiciar a indivíduos a capacidade de atuarem eficientemente em 
questões que lhes sejam importantes. Do inglês: empowerment. 
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pela mentoria pode perfeitamente integrar o processo formativo de um professor 

(Nogueira, 2011). Isso será retomado na seção 5.3. 

 

Feitas essas considerações, mostro, a seguir, como o coaching começou 

a ser utilizado na formação continuada de professores. 

 

5.2. Breve Histórico do Coaching na Formação de Professores 

 

No início da década de 1980, os Estados Unidos passam por um árduo 

período de instabilidade econômica. Por conseguinte, demissões em massa, 

especificamente nos setores industriais, assolam o país. O mercado, que antes 

empregava trabalhadores braçais, clama por trabalhado intelectual. O sistema 

educacional ofertado à maioria da população, o qual até então focalizava somente o 

letramento básico nas séries iniciais e a transmissão de habilidades práticas para o 

trabalho nas fábricas, deixa de atender às necessidades do mercado. A nação 

demanda educação (pública) de boa qualidade para o máximo possível de pessoas: 

as empresas precisam se manter competitivas no mercado mundial. Há de se evitar 

o empobrecimento da classe média. Nesse contexto, o Departamento de Educação 

do país publica, em 1983, o relatório A Nation at Risk: The Imperative For 

Educational Reform 30, retratando a debilidade do sistema educacional 

estadunidense. Aponta, ainda, o caráter emergencial de uma reforma educacional, 

colocando em xeque a capacidade de o país manter sua liderança no contexto 

mundial. 

 

Em face desse alarmante relatório, os Estados Unidos experienciam o 

maior movimento de reforma educacional visto na nação. O governo disponibiliza 

recursos para a valorização e a formação de professores. Estudiosos, por sua vez, 

produzem pesquisas, conferências, seminários, oficinas, livros e artigos (Sparks & 

Loucks-Horsley, 1989). Acreditava-se que, com tais iniciativas, os professores 

aprenderiam novos PI e os aplicariam a seus alunos (Showers & Joyce, 1996). 

Todavia, conforme observaram esses autores, os resultados desse tipo de formação 
                                                      
30

 O relatório está disponível em: <http://goo.gl/kUAXS>. Acesso em: 10/10/2012. 

http://goo.gl/kUAXS
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eram altamente ineficazes. Nessa direção, segundo Fiszer (2004) e Penner-William 

& Worthen (2010), a principal limitação dos modelos convencionais de formação de 

professores (seminários, palestras, oficinas, a exemplo) é o papel passivo atribuído 

aos professores, ou seja, geralmente não há possibilidade de o professor refletir com 

o formador sobre os PI depois de terem sido aplicados em sala de aula.  

 

Ademais, conforme pontua Fiszer (op. cit.), nos modelos de formação 

convencionais, não se levam em conta as necessidades dos professores. Oferecem-

se apenas PI, normalmente paliativos, para áreas que, no entendimento dos 

formadores, não estejam satisfatórias na atuação docente. 

 

Em face desse cenário, Beverly Showers e Bruce Joyce, especialmente, 

realizam uma série de estudos referentes ao processo de formação profissional 

(Showers, 1984; Showers & Joyce, 1980, 1996). Constatam que o processo mais 

eficiente para formar o professor, a fim de que ele implante determinado 

conhecimento em suas aulas, se compõe de: apresentação da teoria (PI) + 

demonstração + oportunidade de prática + feedback + apoio constante (semanal), ou 

seja, pelos princípios propostos pelo coaching, conforme retrato na figura a seguir.  

 

 
 

Fig. 4: eficácia dos processos de formação profissional 
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Estudos posteriores validaram essa constatação (Showers & Joyce, 1980; 

Showers, 1982, 1984; Baker & Showers, 1984; Knight, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2009). Com base nesses estudos, desenvolveu-se o CI, delineado a seguir. 

 

5.3. Coaching Instrucional  

 

Considerado “uma das últimas tendências na educação31” (Hall & Simeral, 

2008, p. 20), CI pode ser definido como uma abordagem de formação continuada 

em serviço em que um coach estabelece parceria contínua e respeitosa com um 

professor, a fim de lhe oferecer acesso teórico-prático a PI cientificamente 

fundamentados que, refletidos em parceria e devidamente adaptados e implantados, 

otimizam o processo de ensino/aprendizagem (Hawk & Jill, 2003; Knight, 2004, 

2007, 2009). Tais PI normalmente se relacionam a métodos de ensino, manejo de 

sala de aula, conteúdo e avaliação da aprendizagem. 

 

As atividades do coach são amplas: desde estudos e discussões 

individualizados com os docentes sobre PI até a realização de atividades, como 

demonstrações de aula, preparação de materiais, análise de dados coletados em 

aula e a participação em reuniões relativas ao trabalho docente (Knight, 2007). Todo 

esse trabalho é realizado com reflexões constantes sobre teoria e prática (Knight, 

2007, 2009; Hall & Simeral, 2008). 

 

Em minhas leituras, atestei que não existe prescrição de quem deva atuar 

como coach instrucional (Kowal & Steiner, 2007). Todavia, é imperioso que esse 

profissional tenha experiência em ensino/aprendizagem e expertise em CI. Nos 

Estados Unidos, o Kansas Coaching Project32 oferece cursos de formação em CI 

para educadores que desejam abraçar a carreira de coach instrucional. No contexto 

brasileiro, entendo que pesquisadores de mestrado e doutorado, que tenham 

experiência em ensino/aprendizagem e cujo foco de pesquisa esteja no processo de 

ensino/aprendizagem, poderiam desempenhar esse papel, desde que se inteirem 

                                                      
31

 one of the latest trends in education 
32

 http://instructionalcoach.org  
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dos pressupostos teóricos do CI. Isso, a meu ver, poderia gerar benefícios, tanto 

para os pesquisadores quanto para aqueles envolvidos no processo de 

ensino/aprendizagem, pois as teorias geradas no universo teórico-acadêmico seriam 

confrontadas com as realidades das salas de aula, promovendo o refinamento das 

teorias, de modo a contribuírem mais significativamente para os professores 

atuantes. Ademais, cursos como aqueles oferecidos pelo Kansas Coaching Project 

poderiam ser desenvolvidos para o contexto brasileiro.  

 

Com relação à atuação do coach, Knight (2009) destaca a necessidade 

de esse profissional dispor de tempo para atuar junto ao professor, participando de 

reuniões e eventos escolares e interagindo com a comunidade escolar. Por sua vez, 

a disponibilidade do professor para participar do processo de coaching se faz 

necessária. Nesse sentido, após realizar sua pesquisa de doutoramento sobre 

formação continuada em serviço de professores de LI, Coelho (2011, p. 142) 

destaca: 

 

(...) esses anos de convivência (...) indicam que o compromisso do 
formador, em um grupo de educação continuada, está em se colocar 
disponível para acompanhar o professor em sua formação e, 
simultaneamente, ser acompanhado por ele. Reforço, assim, que o 
papel do formador está no compromisso de propiciar oportunidade 
para a formação, e, o do professor, está em assumir a 
responsabilidade de sua formação.  

 

Satisfeitas essas condições, Knight pontua a necessidade de o coach 

possuir amplo conhecimento dos PI que busca implantar com o professor. Deve, 

também, conhecer os princípios basilares do CI (delineados neste capítulo) e manter 

uma boa proximidade com a escola em que atua (diretores, supervisores etc.). O 

autor destaca, ainda, a importância de o coach atuar como parceiro, jamais como 

supervisor docente. 

 

Ainda no tocante ao CI, Jim Knight, pesquisador da Universidade do 

Kansas, nos Estados Unidos, tem investido na sistematização dessa proposta desde 

a década de 1990. Um fruto desse esforço é o framework da parceria, que tem sido 
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amplamente adotado naquele país (Sumner, 2011)33. Adotei esse framework neste 

trabalho, devido, sobretudo, ao seu alinhamento com os princípios de formação 

continuada proposta pelo MEC (Brasil, 2005), já explicitados neste trabalho. A 

seguir, resenho detidamente esse framework, intercalando contribuições de outros 

estudiosos. 

 

5.3.1. Framework da Parceria  
 

Para Knight (2007, 2009), o coach deve adotar sete princípios, que por 

vezes se sobrepõem, a fim de estabelecer uma parceria eficaz com o professor: 

igualdade, escolha, voz, diálogo, reflexão, práxis e reciprocidade. Apresento cada 

um:  

 

a) Igualdade – na relação de CI não deve haver hierarquia de um 

membro sobre outro (Barkley, 2005; Knight, 2007, 2009; Hall & Simeral, 2008). 

Nesse sentido, o coach precisa valorizar e buscar compreender a experiência que o 

professor acumulou ao longo de sua atuação docente. Tanto a experiência do coach 

quanto a experiência do professor devem ser consideradas igualmente durante a 

parceria estabelecida. Esse princípio não implica, entretanto, o mesmo nível de 

conhecimento do coach e do professor. Nesse sentido, Coelho (2011, p. 142), ao 

abordar a formação continuada em serviço de professores de inglês, destaca que 

“nem sempre cabe ao formador impor um conteúdo a partir do seu conhecimento, 

supostamente superior, na crença de que é o conteúdo adequado às necessidades 

dos professores.” Caso aconteça imposição, segundo a autora, os resultados da 

formação podem não atingir seu objetivo. 

 

b) Escolha – todas as decisões devem ser tomadas colaborativamente. 

Ou seja, o coach deve oferecer possibilidades de escolha para o professor no que 

diz respeito à maneira como a implantação de determinado PI será feito. Knight 

observa, entretanto, que oferecer escolhas ao professor implica compromisso desse 

                                                      
33

 De acordo com informações obtidas no site do projeto (www.instructionalcoach.org), o modelo é 
adotado em mais de 30 estados norte-americanos. Acesso em: 13/12/13. 

http://www.instructionalcoach.org/
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profissional em ajudar os alunos no processo de aprendizagem. No entanto, 

segundo o autor, a possibilidade de escolha pode ser limitada quando há razões que 

a justifiquem. Segundo ele: 

 

O diretor pode ter conhecimento de que a implantação de dada 
estratégia será melhor para os estudantes e, logo, pode exigir que 
todos os professores a implantem. Um pesquisador pode ter 
conhecimento de que uma abordagem de ensino foi utilizada de certa 
maneira num estudo clínico e, logo, solicitar aos professores que a 
ensinem exatamente como nesse estudo

34
 (Knight, 2007, p. 42-43).  

 
 

Todavia, Knight (2007, p. 53) alerta que não propiciar liberdade de 

escolha ao professor pode ocasionar resistência em relação ao CI. 

 

c) Voz – o coach deve propiciar ao professor um ambiente em que se 

sinta confortável para falar abertamente sobre sua prática. O professor deve ser 

ouvido e respeitado, mesmo quando manifestar posicionamentos divergentes do CI. 

Na LAELE, as pesquisas compiladas por Barcelos & Coelho (2010) revelam o 

impacto positivo na formação do professor quando ele encontra espaço para 

verbalizar questões que lhe são importantes. 

 

d) Diálogo – no contexto do CI, o diálogo é “uma atividade de parceria em 

que duas ou mais pessoas se comunicam, não para vencerem, mas para 

alcançarem uma compreensão mútua35” (Knight, 2007, p. 128). Nessa esfera de 

pensamento, o coach deve atentar-se à comunicação não verbal; às nuanças da 

fala, como entonação e hesitações; e se utilizar de estratégias de questionamento 

(Barkley, 2005). As estratégias de questionamento, segundo Barkley, compõem-se, 

sobretudo, de questões abertas; essas questões permitem ao coachee expressar 

seu pensamento e explicar o que lhe parece importante. Hall & Simeral (2008) 

acrescentam que o coach deve, também, utilizar-se da escuta reflexiva, ou seja, 

                                                      
34

 A principal might know that school wide implantation of a strategy would be better for students, and 
therefore, she might require every one of her teachers to implement it. A researcher might know that a 
teaching routine was used a certain way during clinical study, and therefore, he might want teachers to 
teach exactly as it was done during clinical study 
35

 a partnership activity in which two or more people communicate, not to win, but to achieve mutual 
understanding. 
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verificar se o que compreendeu descreve claramente a experiência do interlocutor. 

Para isso, os autores indicam que o coach utilize expressões como “Você quis 

dizer…?”. 

 

e) Reflexão – a reflexão deve perpassar toda a relação de CI. Sendo 

assim, deve-se oferecer ao professor possibilidades de refletir especialmente sobre 

o papel das experiências passadas e presentes e seu possível impacto no processo 

de ensino/aprendizagem. O coach deve, também, encorajar o professor a refletir 

sobre os PI antes de serem implantados em aula. A reflexão como canal para a 

formação do professor de LE tem sido defendida por muitos teóricos e tem 

propiciado resultados bastante satisfatórios, conforme mostram pesquisas 

compiladas por Celani (2003), Bárbara & Ramos (2009), Dutra & Mello (2013a), 

entre outros estudiosos. 

 

f) Práxis – Trata-se da aplicação das experiências do processo de 

formação via CI na realidade de sala de aula.  

 

g) Reciprocidade – assim como o coach beneficia os professores na 

melhoria de seu processo de ensino/aprendizagem, ele mesmo pode se beneficiar 

da parceria estabelecida. Segundo Knight (2009, p. 33), um dos objetivos do coach 

deve ser a aprendizagem com o professor. Essa aprendizagem envolve, a exemplo, 

pontos fortes e fracos dos PI sendo implantados em sala de aula e as perspectivas e 

realidades de ensino, narradas pelo olhar do professor e dos alunos.  

 

Apresento, a seguir, um mapa conceitual por meio do qual mostro a 

dinâmica desse framework.  

 



                                   
    64 

 

 

Fig. 5: Framework da Parceria 

 

Em vista do exposto e de minha experiência de pesquisador e professor, 

acredito que o framework da parceria pode, de fato, trazer contribuições 

significativas para a formação de professores de LI da rede pública. Primeiro, porque 

o docente pode verbalizar suas inquietações, necessidades e expectativas em 

relação ao processo de ensino/aprendizagem e de formação continuada. Segundo, 

porque ele encontra, no CI, um colaborador que valoriza sua experiência adquirida e 

lhe concede o direito de escolha quanto às mudanças que deseja implantar. 

Terceiro, porque se busca atenuar, o máximo possível, questões de relação 

hierárquica, o que pode deixar o docente mais receptivo ao processo de formação. 

Contudo, não encontrei pesquisas empíricas documentando a aplicação desse 

framework na formação continuada em serviço de professores de LE. Esta tese 

contribuirá nessa direção. 

 

Dito isso, passo a elencar as atribuições normalmente desempenhadas 

pelo CI. Segundo Knight (2009), o framework da parceria deve ser utilizado pelo 

coach no desempenho dessas atribuições. 
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5.3.2. Atribuições do Coach Instrucional 

 

O CI, apoiado no framework da parceria, desempenha uma série de 

atribuições, normalmente sequenciais. Knight (2007) sugere, no entanto, a 

adaptação dessa sequência, apresentada a seguir, de acordo com o contexto da 

parceria estabelecida. 

 

a) Promover adesão – Conseguir a adesão dos professores é a primeira 

atribuição do CI. Ela pode ser conseguida por meio de entrevistas 

(preferencialmente individuais). As entrevistas 1) propiciam ao professor maior 

liberdade de expressão quanto à sua agenda de trabalho; 2) permitem ao coach 

elucidar aspectos relativos ao processo de CI; 3) dão ao coach a oportunidade de 

conhecer melhor o professor (seja profissionalmente, seja pessoalmente), bem como 

sua realidade de trabalho; 4) proporcionam ao coach iniciar o processo de 

construção de um vínculo de parceria, mostrando ao professor confiança, respeito e 

compreensão (Hall & Simeral, 2008). Isso não implica, necessariamente, a 

construção de laços de amizade, embora possa ocorrer (Barkley, 2005). Caso 

ocorra, o coach deve manter seu papel profissional ao atuar junto do professor.  

 

As entrevistas podem ser realizadas em horários de planejamento ou em 

horários previamente agendados. Ademais, nesses primeiros contatos, Barkley 

(2005) recomenda que coach e professor delineiem juntos a proposta de CI: normas, 

orientações etc. 

 

b) Identificar procedimentos instrucionais – coach e professor devem 

identificar, juntos, PI que possam desencadear melhorias no ensino-aprendizagem. 

Segundo Knight (2007), o coach deve se atentar ao manejo de sala de aula, ao 

conhecimento do professor acerca do conteúdo, à sua forma de ensinar, e ao 

processo de avaliação da aprendizagem. Para Knight, o CI, ao avaliar esses 

elementos, consegue identificar melhor por onde deve começar sua atuação. 
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c) Explicar os procedimentos instrucionais – O coach deve 

estabelecer a ponte entre a pesquisa produzida na academia e a prática do 

professor, ou seja, traduzir a pesquisa em prática. Para isso, deve estudar muito e 

buscar conhecer o máximo possível os PI a serem implantados (Knight, 2007). Para 

uma explicação eficaz de PI, Knight (2007) sugere ao coach estudá-los 

cuidadosamente e sintetizar seus pontos principais, utilizando-se de linguagem 

acessível, portanto, sem jargões técnicos, buscando tornar compreensíveis ideias 

complexas. Histórias e analogias são indicadas. Com essa síntese, pode elaborar, 

ainda, listas de verificação com o objetivo de observar, com maior atenção, a 

implantação dos PI em sala de aula. Além disso, o autor sugere que o coach focalize 

a perspectiva do professor e dos alunos. Ou seja, ao explicar os PI, deve levar em 

conta o contexto de aula, como as expectativas do professor, a organização da aula, 

as expectativas dos estudantes. 

 

d) Demonstrar os procedimentos instrucionais – Segundo Knight 

(2007), o coach pode assumir a docência em alguns momentos, se esse for o desejo 

do professor, para demonstrar possibilidades de implantação de PI. Isso propicia ao 

professor aprender as dimensões tácitas condizentes a tal PI. Knight afirma ainda 

que essa atuação deve ser feita de maneira informal, para não se tornar uma 

experiência intimidante ao professor. Entendo que o coach deve ter o máximo de 

cautela a fim de que os alunos não façam comparações entre a atuação e/ou 

conhecimentos do coach e do professor, o que poderia gerar desconforto para 

ambos. 

 

e) Observar a implantação dos procedimentos instrucionais – O 

coach deve observar aulas do professor a fim de coletar dados sobre o processo de 

implantação de PI. Essa observação pode ser feita de modo mais subjetivo, por 

meio de anotações, ou de modo mais objetivo, com o preenchimento de listas de 

verificação previamente acordadas entre coach e professor (Barkley, 2005). O coach 

deve focalizar “‘experiências genuinamente positivas, apreciativas e admiráveis’ do 
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professor” 36 (Knight, 2007, p. 122) sobre as quais novas possibilidades de melhoria 

podem ser construídas.   

 

f) Analisar dados e oferecer feedback – coletados os dados durante as 

observações, o coach deve, o mais breve possível, analisá-los e discuti-los, 

colaborativamente, com o professor. Tschannen-Moran & Tschannen-Moran (2010) 

recomendam que o coach faça uma análise prévia dos dados antes disso. Para os 

autores, isso permite explorá-los com maior profundidade quando na companhia do 

professor. Coach e professor devem também refletir juntos sobre a prática em sala 

de aula (Barkley, 2005; Knight, 2007; Hall & Simeral 2008; Tschannen-Moran & 

Tschannen-Moran, 2010).  

 

Ademais, o coach deve oferecer feedback específico, direto e não-

atributivo/avaliativo ao professor, desafiando-o a desenvolver seu pensamento, sair 

da sua zona de conforto e buscar excelência no ensino (Hall & Simeral, 2008).  

 

A seguir, apresento um mapa conceitual com as atribuições descritas 

acima:  

 

 

Fig.6: atribuições do coach instrucional 

                                                      
36

 “genuinely positive, appreciative, and admiring experiences” of the teacher 
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O exposto revela, mais uma vez, a proposta customizada em que se 

constitui a abordagem de CI. Ou seja, não se trata apenas de oferecer encontros e 

apoio ao professor, o que, em meu entendimento, encerra uma contribuição valiosa, 

mas de acompanhá-lo, de maneira próxima, em sala de aula, durante seu processo 

de formação continuada, considerando as especificidades que isso implica. Esse é o 

ponto que diferencia sobremaneira o CI em relação às demais propostas de 

formação continuada resenhadas nesta tese. Na sequência, explicito a dinâmica por 

meio da qual o coach desempenha suas atribuições. 

 

5.3.3. Processo de Coaching Instrucional  

 

Ao estabelecer parceria com professores, o coach tipicamente trabalha 

em um ciclo composto pelos estágios de pré-observação, observação e pós-

observação (Barkley, 2005; Portner, 2008; Sherris, 2010), conforme mostro nesta 

figura: 

 

 

Fig. 7: processo de coaching instrucional 

 

De acordo com Barkley, no estágio de pré-observação focalizam-se 

métodos, estratégias ou comportamentos que o professor deseja melhorar, ou seja, 

estabelece-se o propósito da observação. Discutem-se dificuldades, buscando sua 
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solução; desenvolvem-se ideias criativas; sintetizam-se pensamentos que possam 

resultar em melhoria do processo de ensino/aprendizagem; constroem-se 

colaborativamente planos de ensino/aula, provas etc.; estipulam-se os pontos a 

serem observados durante a atuação do professor; constroem-se listas de 

checagem. As pré-observações podem acontecer por meio de encontros presenciais 

(formais ou não), chamadas telefônicas, e-mail, e outras ferramentas de 

comunicação on-line, síncronas ou assíncronas.  

 

Já no estágio de observação, o coach observa a atuação do professor 

tendo como ponto de partida as decisões tomadas no estágio de pré-observação. O 

coach deve coletar dados, podendo, para isso, utilizar-se de gravações e/ou outros 

recursos como anotações em diários. A frequência de observação torna-se mais 

importante do que o tempo observado em cada aula, uma vez que propicia mais 

feedbacks, que podem contribuir significativamente para a adoção dos 

procedimentos estabelecidos como meta do CI (Barkley, 2005).  

 

Por fim, no estágio de pós-observação, coach e professor analisam juntos 

os dados coletados, refletindo sobre o processo de ensino/aprendizagem. A pós-

observação culmina em um novo estágio de pré-observação em que coach e 

professor estipulam a próxima ação. Inicia-se, assim, um novo ciclo. 

 

Esse processo de CI alinha-se ao que Leffa (2001) e outros estudiosos, 

citados anteriormente, denominam de formação, ou seja, um diálogo constante e 

reflexivo entre teoria e prática. Ademais, a dinâmica do CI como processo de 

formação em que o coach se torna mediador do processo de formação do professor, 

harmoniza-se com o conceito de experiência e a base experiencial, a partir da qual 

proponho analisar os dados deste estudo (cf. capítulo III). A seguir, enfoco esse 

conceito. 
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5.4. A Experiência  

 

Estudiosos como Bondía (2002), Jay (2005), Amatuzzi (2007) e Passeggi 

(2011) se utilizam das palavras alemãs Erlebnis e Erfahrung37 ao focalizarem o 

conceito experiência. Erlebnis traduz-se como vivência: significa estar presente na 

vida quando algo acontece (Viesenteiner, 2009). Refere-se a uma experiência 

imediata, de um sujeito privado, ausente de si, que não se reconhece no outro. 

Assim, ocorre antes da reflexão sobre ou da elaboração de qualquer 

conceito/concepção mais preciso/a (Amatuzzi, 2007). Nas palavras de Gelter (2010), 

trata-se de um incidente, um encontro, um acontecimento, um evento, sentimentos e 

emoções advindos daquilo que encontramos em nossa vida.  

 

Erfahrung, por sua vez, contém o radical Fahrt (viagem) e associa-se a 

Gefahr (perigo). Refere-se à experiência no sentido de Erlebnis (vivência) 

rememorada, refletida e compartilhável (Vieira, 2006), sendo possivelmente 

traduzida por experiência ressignificada38/refletida. Assim, segundo Gelter (2010), 

nos utilizamos de experiências adquiridas (Erfahrung) para atribuirmos significado a 

novas vivências (Erlebnis). Para o autor, Erfahrung compreende as habilidades, 

práticas, entendimentos, o know-how e o conhecimento acumulado ao longo da vida, 

o qual pode ser comunicado. Trata-se de um encadeamento espiralar, conforme 

ilustro na figura a seguir, retirada de Gelter (2010, p. 50). 

 

 

Fig. 8: Erlebnis e Erfahrung 

                                                      
37

 Em alemão os substantivos são grafados com letra maiúscula.  

38
 De acordo com Arruda (2013), ressignificar refere-se a um processo de repensar um valor e 

modificá-lo, atribuindo-lhe outro sentido ou significado. 
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No contexto de sala de aula, pode-se dizer que Erlebnis acontece quando 

o professor está imerso na aula ou nos elementos que a circunscrevem e a 

entrecortam, sem refletir ou expressar julgamentos. Já Erfahrung acontece quando o 

professor relembra a Erlebnis, reflete sobre ela e a interpreta, o que pode gerar a 

construção de novas experiências e, consequentemente, mudanças em sua 

abordagem de ensinar. Nesse sentido, citando Snel, Gelter (2010) destaca que 

analisar Erfahrung é mais complexo do que analisar Erlebnis, uma vez que se trata 

de uma experiência mais intensa, que acarreta mudanças no mundo interno e 

externo do indivíduo. 

 

Nas línguas latinas, por sua vez, experiência vem de experiri (provar, 

experimentar); o radical é periri, que também se encontra em periculum, perigo 

(Bondía, 2002; Jay, 2005). Assim, tanto em línguas germânicas como em latinas, 

experiência (Erfahrung) contém inseparavelmente a dimensão de travessia e perigo 

(Bondía, 2002; Smolka, 2006; Passeggi, 2011). Nas palavras de Bondía (2002, p. 

19), “a experiência não é o caminho até um objetivo previsto, até uma meta que se 

conhece de antemão, mas é uma abertura para o desconhecido, para o que não se 

pode antecipar nem ‘pré-ver’ nem ‘pré-dizer’”.  

 

Vale ressaltar que na literatura em idiomas latinos nem sempre se 

diferencia Erlebnis de Erfahrung, o que por vezes causa mal-entendidos àqueles que 

buscam se aprofundar no conceito (Amatuzzi, 2007). Para Amatuzzi, “isso não é 

necessariamente ruim, pois pode provocar elaborações descritivas mais avançadas 

no sentido dos fenômenos”. Todavia, sugere que “às vezes será bom acrescentar 

algum adjetivo [ao termo experiência] para evitar confusões” (grifo meu).  

 

John Dewey (Dewey, 1938), filósofo estadunidense, propõe o encaixe das 

experiências num continuum que vai de experiências pouco reflexivas até 

experiências “reflexivas por excelência” (Dewey, 1916, p. 76). Para Dewey, quanto 

mais reflexivas, mais valiosas, pois possibilitarão compreender a relação entre o 

experienciar e o experienciado, de maneira que o indivíduo possa, então, vivenciar 
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outras situações semelhantes, com outra compreensão dos eventos e com outra 

postura frente a eles. Nas palavras de Rocha (2008, p. 101), “na verdadeira 

experiência, as próprias vivências recebem uma forma especial de estruturação 

interior, mediante a qual passam a fazer parte de nossas vidas, ao serem 

integradas, de alguma forma, à constituição de nossa subjetividade.” Nesse sentido, 

a experiência contém uma dimensão ativa e outra passiva, ou seja, transformamos e 

somos transformados (Dewey, 1938; Heidegger, 1987; Bondía, 2002; Jay, 2005). 

 

No tocante às pesquisas com foco em experiências, Miccoli (2007d), 

pautando-se em Varela & Shear (1999), descreve o método normalmente utilizado: 

 

Parte-se de alguém que vivenciou ou acompanhou alguma coisa e a 
relata a si mesmo (introspecção) ou a alguém (retrospecção). Esse 
relato tem um conteúdo sobre a vivência, que chamaremos de 
vivência um

39
 (V1). Com a mediação ou não do pesquisador, aquele 

que relata examina essa V1. Nesse momento, V1 se transforma e 
passa a ser conteúdo de uma nova experiência ou vivência (V2), que 
é produto desse processo mental de tomar consciência ou prestar 
atenção. Dessa forma, V2 tem um conteúdo diferente de V1. (...) [O] 
pesquisador busca evidências dessas transformações... (Miccoli, 
2007d, p. 275-276) 

 
 
 Diante da distinção entre Erlebnis e Erfahrung, da teorização de Dewey 

acerca do construto experiência, e das observações feitas por Miccoli no tocante à 

pesquisa experiencial, focalizo algumas questões. Primeiramente, concordo com 

Dewey (1938) quando afirma que as experiências situam-se num continuum, 

variando de pouco reflexivas até reflexivas por excelência. Tomando-se os conceitos 

de Erlebnis e Erfahrung, entendo que, em cursos de formação continuada em 

serviço, como o proposto nesta tese pelo CI, o coach possa propiciar Erlebnis ao 

professor, por meio de discussões, materiais didáticos, procedimentos instrucionais 

etc., a fim de que ele reflita, com a mediação do coach, sobre as experiências que 

traz ao longo de sua vida profissional como professor e também como aprendiz, pois 

se sabe que as experiências de aprendizagem influenciam a prática docente 

(Miccoli, 2010, Coelho, 2005). 

                                                      
39

 Em seus trabalhos, Miccoli trata os vocábulos vivência e experiência como sinônimos. 
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 Entendo que descrever a relação entre V1-V2 na formação de 

professores (e também de alunos), a fim de elucidar ganhos experienciais 

propiciados pela mediação do formador (coach, neste caso), requer um olhar 

específico sobre as experiências envolvidas nesse processo. Faz-se necessário 

considerar que o professor que se dispõe a participar de um curso de formação traz 

consigo um leque de vivências que foram se acumulando ao longo de sua vida e de 

sua prática docente. Deve-se considerar, ainda, dada a formação inicial do 

professor, bem como as suas condições de trabalho, resenhadas anteriormente, que 

muitas de suas vivências, senão a maioria, não foram ressignificadas/refletidas à luz 

dos pressupostos teóricos que versam sobre o ensino/aprendizagem de LE. Chamo 

essas experiências de experiências trazidas.40  

 

O professor, ao iniciar o processo de formação continuada, começa a 

vivenciar uma série de experiências propiciadas pelo contato com o formador 

(mediador ou coach). Essas experiências, nessa minha proposição, seriam 

experiências formativas. Finalmente, o professor pode ressignificar suas 

experiências trazidas e, eventualmente, transformar sua prática docente. Nesse 

último caso, digo que as experiências trazidas transformam-se em experiências 

refletidas. Retomarei essa questão ao discutir os procedimentos de análise dos 

dados (cf. capítulo III). A seguir, trato das pesquisas com aporte experiencial, 

realizadas por estudiosos da LAELE no Brasil, a fim de elucidar como os estudos 

sobre as experiências têm sido utilizados para desvelar questões de 

ensino/aprendizagem de línguas. 

 

5.4.1. A Experiência nos Estudos em LAELE 

 

A partir do trabalho de Miccoli (1997), muitos estudos, sobretudo na 

LAELE, têm focalizado experiências de ensino e de aprendizagem de LE. Essa 

autora se destaca por aprofundar o conceito experiência (Miccoli, 2007d, 2010) e por 
                                                      
40

 Agradeço à Laura Miccoli pelas interlocuções que me auxiliaram no desenvolvimento dessa 
teorização. 
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desenvolver propostas para categorização de experiências, seja de estudantes 

(Miccoli, 1997, 2007b, 2010), seja de professores (Miccoli, 2007c, 2010), o que vem 

sido ampliado e discutido com pesquisadores em nível de mestrado e doutorado. A 

estudiosa explica que o foco tem sido documentar experiências de professores e 

alunos e, nesse processo, explorá-las cientificamente, com o intuito de apreciar e 

compreender a complexa trama em que se constitui o ensino/aprendizagem de um 

idioma (Miccoli, 2007c, 2010). 

 

Miccoli pontua que estudos com foco nas experiências podem viabilizar 

uma relação mais clara dos resultados de pesquisa com a sala de aula, propiciando, 

assim, melhor aplicabilidade dos resultados para professores e estudantes como 

participantes diretamente interessados no que as pesquisas podem oferecer 

(Miccoli, 2007a). Ademais, segundo ela, “ao dar voz àquele que vivencia o processo, 

seja de ensino ou de aprendizagem, tem-se uma visão desse processo muito 

diferente daquele que observa sem ter a experiência” (Miccoli, 2007a, p. 208). A 

estudiosa complementa que a pesquisa com foco nas experiências contribui “não só 

para o desenvolvimento de uma epistemologia para o ensino e a aprendizagem de 

língua estrangeira nesse contexto, como também para a transformação das 

experiências que predominam no contexto de ensino de línguas no Brasil” (p. 237).  

 

Entre os estudos de base experiencial orientados por Miccoli, destaco: 

Conceição (2004), que investigou experiências relativas à aquisição de vocabulário e 

consulta ao dicionário. Barata (2006), que se utilizou das experiências para estudar 

crenças referentes ao processo avaliativo a partir de metáforas de professores em 

formação. Bambirra (2009), que investigou um modelo de autonomia, tendo como 

dados experiências de uma estudante de inglês. Lima, C.V.A. (2009), que focalizou 

experiências relacionadas à indisciplina em uma escola de línguas. Coelho (2011) e 

Zolnier (2011), que buscaram compreender experiências de professores 

participantes de um curso de formação continuada em serviço (PECPLI). Coelho 

focalizou questões relativas à emoção dos professores durante o processo de 

formação, ao passo que Zolnier focalizou questões de identidade. Alonso (2011), 
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que mapeou experiências de estudantes que vivenciaram a aprendizagem de LI por 

meio de clássicos da literatura adaptados para o ensino/aprendizagem dessa língua. 

Silva e Souza (2011), por sua vez, investigou a esperança em experiências 

vivenciadas dentro e fora de sala de aula, tendo, como participantes, alunos do 

curso de Letras de uma universidade pública. Ferreira (2012), que voltou seu olhar 

para as experiências de estudantes em ambientes virtuais de aprendizagem. 

Destaco que os trabalhos de Coelho (2011) e Zolnier (2011), mencionados neste 

parágrafo, são bastante reveladores no que tange à compreensão de cursos de 

formação continuada em serviço de professores de LE e serão retomados em minha 

análise dos dados (cf. capítulo IV). 

 

 Além desses estudos, destaco um compilado de pesquisas sobre 

experiências: Ensino e aprendizagem de inglês: experiências, desafios e 

possibilidades (Miccoli, 2010). Nele, a autora focaliza tanto as experiências de 

professores quanto de estudantes de LI em contextos diversos. Ademais, sinaliza 

como a pesquisa com foco nas experiências pode contribuir para a superação dos 

desafios encontrados no processo de ensino/aprendizagem. Enfim, uma gama de 

pesquisas tem visado compreender fenômenos de ensino/aprendizagem de LE, 

utilizando-se da base experiencial aqui aventada. Não me interessa adentrar cada 

um desses estudos e suas metodologias de investigação. Todavia, destaco que 

foram realizados metodologicamente com base nos frameworks de categorização de 

experiências, propostos por Miccoli (1997, 2007b, 2007c, 2010).  

 

Nos frameworks citados, as experiências se dividem em diretas (que têm 

origem em sala de aula) e indiretas (que têm origem fora da sala de aula, mas 

influenciam o que nela ocorre). Na categorização de experiências de professores, as 

experiências diretas são de natureza pedagógica, social e afetiva, e as indiretas de 

natureza contextual e conceptual. Na categorização de experiências de estudantes, 

as categorias são bastante similares: as experiências diretas são de natureza 

cognitiva, social e afetiva; e as indiretas de natureza contextual, pessoal, conceptual 

e futura. Os frameworks permitem mapear com detalhes as experiências, porquanto 
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as categorias desse instrumento abrangem uma miríade de aspectos relacionados 

ao ensino/aprendizagem de línguas.  

 

6. Síntese do Capítulo 
 
 

Neste capítulo, apresentei os pilares teórico-práticos que sustentam o 

desenvolvimento da tese. Mostrei que a LI se tornou um idioma de comunicação 

internacional, cada dia mais necessária para o contato entre diferentes povos do 

globo. Nessa perspectiva, destaquei o ECLE como abordagem de ensino bastante 

promissora para o ensino de LI no contexto brasileiro. Todavia, apontei que nosso 

país apresenta problemas, de ordem diversa, que atravancam o ensino via ECLE, 

especialmente na escola pública. Entre esses problemas, está a precária formação 

oferecida ao professor: ele normalmente não domina o idioma que ensina e 

apresenta lacunas significativas em sua formação linguístico-pedagógica.  

 

Diante dessas questões, enfatizei a necessidade de cursos de formação 

continuada em serviço que possam colaborar para a solução desses problemas. 

Destaquei que algumas universidades brasileiras se movimentam nessa direção, 

oferecendo cursos que visam a auxiliar o professor, seja em sua formação 

linguística, seja em sua formação didático-pedagógica. Contudo, os modelos 

adotados nesses cursos não oferecem apoio customizado ao professor no sentido 

de acompanhá-lo diretamente em seu trabalho e orientá-lo de acordo com as 

peculiaridades que isso envolve. 

 

Nesse sentido, pontuei que a abordagem de CI, desenvolvida e adotada 

nos Estados Unidos, tem se revelado bastante eficaz para a formação continuada 

em serviço de professores naquele país. Assim sendo, postulei que ela poderia, 

também, apresentar benefícios eficazes no contexto brasileiro, mormente no que diz 

respeito à formação continuada em serviço do professor de LI da escola pública. Tal 

discussão foi desenvolvida ao longo do capítulo e será aprofundada por meio do 

estudo empírico relatado nesta tese, conforme capítulo IV. 
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Por fim, destaquei a realização de pesquisas, na LAELE, com base 

experiencial, ou seja, estribadas na documentação e investigação das experiências 

vivenciadas pelos participantes de pesquisa, a fim de desvelar os diversos 

fenômenos que envolvem a complexa trama de ensinar e aprender LE. Nessa 

discussão, destaquei a necessidade de se considerar três instâncias de experiências 

quando se objetiva investigar ganhos experienciais oriundos de processos de 

formação em serviço: experiências trazidas, formativas e refletidas.  

 

Uma vez concluído este capítulo de fundamentação teórico-prática, passo 

à metodologia adotada no desenvolvimento da pesquisa. 
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III. DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

“Os que se encantam com a prática sem a 

ciência são como os timoneiros que entram no 

navio sem timão nem bússola, nunca tendo 

certeza do seu destino.” 

– Leonardo Da Vinci –  

 

Neste capítulo, apresento, primeiramente, a natureza e o contexto da 

investigação, bem como o perfil dos envolvidos nela. Depois, apresento a estrutura 

do CI oferecido à professora. Por fim, discorro sobre o processo de coleta de dados 

e explicito os procedimentos utilizados na análise. 

 

1. Natureza da Pesquisa 
 
 

Conforme exposto na introdução deste trabalho, esta pesquisa filia-se à 

LAELE. Possui abordagem qualitativa, também denominada naturalística ou 

naturalista, ou seja, estuda o fenômeno em seus contextos naturais (por meio de 

gravações de áudio e vídeo, análise de artefatos socioculturais, registros de 

observação participante etc.), sem tratamento experimental e sem manipulação de 

variáveis (André, 2009; Souza, 2006). Busca a compreensão interpretativa da 

experiência humana, com ênfase em processos e significados (Denzin & Lincoln, 

2006) e atua mais no sentido de construir e aprimorar teorias (Bortoni-Ricardo, 

2008). Nesse sentido,  

 

(...) o trabalho do pesquisador é sujeito a contingências, a fatos que 
emergem a cada momento e que, enquadrados no plano 
preexistente, o modificam. O plano de pesquisa elaborado no início 
dos trabalhos, embora sirva como norte nas investigações e análises, 
precisa ter a flexibilidade suficiente que lhe permita incorporar os 
elementos emergentes a cada passo. (...) Dessa forma, a pesquisa 
vai ganhando novos contornos, novos delineamentos. (Falsarella, 
2004, p. 190) 
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André (2009, p. 60) segue essa mesma linha de pensamento ao afirmar 

que o delineamento do estudo “é uma atividade que pode ser apenas esboçada num 

primeiro momento, mas terá que ser repensada, redefinida, modificada ao longo da 

pesquisa”. 

 

Conforme exposto no capítulo I, o plano de pesquisa originalmente 

elaborado para este estudo previa uma investigação em que o processo de 

implantação do ECLE e o possível desenvolvimento da competência comunicativa 

da professora participante com o apoio de CI seriam o foco principal do 

desenvolvimento da tese. Todavia, ao iniciar o trabalho de CI com a professora, 

questões como manejo de sala de aula e a necessidade de a docente se fazer 

reconhecida pela escola emergiram e fizeram com que eu adaptasse a proposta 

inicial de pesquisa, passando, então, a investigar o CI como abordagem de 

formação continuada em serviço, tendo como fonte de dados as experiências 

relatadas por Luísa ao buscar ensinar pela perspectiva do ECLE. 

 

Ampliando a discussão sobre a pesquisa qualitativa, André (2009) 

salienta que embora esse tipo de pesquisa não se preocupe com a 

representatividade numérica em suas análises, a utilização de dados numéricos 

pode ser, às vezes, conveniente para se explicar a dimensão qualitativa do que se é 

escrito (André, 2009). Segundo a autora, “é muito mais interessante e ético dizer que 

‘30% dos entrevistados consideram a proposta autoritária’ do que afirmar 

genericamente que ‘alguns professores consideram a proposta autoritária’” (p. 24). 

Nesse sentido, utilizei-me de alguns dados numéricos ao longo da análise dos 

dados, a fim de oferecer ao leitor um melhor dimensionamento referente a aspectos 

qualitativos ora descritos. 

 

A pesquisa possui, ainda, perspectiva interventiva (Moita Lopes, 2001) e 

colaborativa (Horikawa, 2008). Interventiva porque a participante e eu buscamos 

intervir em sua realidade de ensino/aprendizagem, implantando o ECLE como 
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abordagem de ensino, e colaborativa porque me insiro diretamente no processo de 

construção da cultura de ensino/aprendizagem por meio da aproximação da 

professora, alunos, eventos relacionados ao ensino/aprendizagem, buscando 

conhecer as suas experiências. Nessa perspectiva, pesquisador e pesquisados “são 

coparticipantes ativos no ato da construção e de transformação do conhecimento” 

(Bortoni-Ricardo, 2008, p. 71-72), o que torna essa perspectiva de pesquisa 

particularmente adequada para processos de formação continuada como o 

investigado nesta tese. 

 

Quanto ao método de pesquisa, utilizei-me do estudo de caso. De acordo 

com André (2009), o estudo de caso remonta à pesquisa das áreas médica e 

psicológica, referindo-se à análise minuciosa de casos individuais para a 

compreensão de patologias. Hoje, amplamente utilizado nas investigações sociais, 

esse método se caracteriza como “estudo aprofundado de uma unidade em sua 

complexidade e em seu dinamismo próprio, fornecendo informações relevantes para 

a tomada de decisão” (André, 2009, p. 49). Os estudos de caso podem ser 

complexos e exigir um rigor metodológico do pesquisador no momento da análise 

dos dados, que podem ser abundantes (André, 2009). Nesse sentido, André (2009, 

p. 52) reflete que “o pesquisador necessita investir muito tempo e recursos, seja no 

trabalho de campo, seja na interpretação e no relato dos dados”. Além disso, pontua 

a necessidade de o pesquisador ser ético, garantindo sigilo quanto à identidade dos 

participantes. Neste estudo, o sigilo em relação à identidade da participante e dos 

alunos foi garantido por meio dos termos de consentimento livre e esclarecido, 

conforme apêndices no final deste trabalho. 

 

Nesse viés, André (2009) pontua que o método de estudo de caso 

propicia conhecimentos e insights que possibilitam aos leitores construírem novas 

significações, bem como a estruturação de novas pesquisas e novas teorias que 

podem contribuir para medidas de natureza prática e para decisões políticas. 

Ademais, a autora aponta outra vantagem a respeito de sua utilização: a 

aprendizagem vicária, ou seja, a possibilidade de se aprender com o caso de 
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outrem. Freebody (2003) esclarece que, no universo da educação, o estudo de caso 

propicia, tanto a pesquisadores quanto a educadores, reflexão sobre experiências da 

prática educacional, evitando-se a teorização no vazio e favorecendo a avaliação da 

complexidade e singularidade das práticas educacionais. Tendo em vista o fato de 

que a formação continuada via CI pode apresentar uma dinamicidade e 

complexidade próprias, com um leque de elementos sutis, passíveis de carga 

expressiva, entendo que o estudo de caso propiciará ao leitor melhor compreensão 

dessa proposta de formação continuada.  

 

Dando continuidade a este capítulo, apresento, a seguir, o contexto em 

que a pesquisa foi realizada. 

 

2. Contexto 
 

O estudo envolveu uma sala de aula de escola pública regular da cidade 

de Patos de Minas, interior de Minas Gerais. Escolhi desenvolver meu trabalho na 

rede pública por me preocupar com a qualidade do ensino público que é oferecido 

em nosso país, notadamente no que se refere ao ensino/aprendizagem de LE. Patos 

de Minas foi escolhida por ser minha cidade natal, onde hoje resido.  

 

A cidade está localizada no oeste de Minas Gerais e possui economia 

essencialmente agrícola. Possui população estimada de 139.848 habitantes, sendo 

91,43% em área urbana. Possui quatro instituições de ensino superior; apenas uma 

delas oferece o curso de graduação em Letras (Português/Inglês). Afora essas 

instituições, há outras que oferecem ensino a distância. Existem na cidade 52 

escolas que oferecem o ensino fundamental: 22 estaduais (com 577 professores e 

12.914 alunos), 15 municipais (com 312 professores e 4.729 alunos) e 15 privadas 

(com 148 professores e 1.566 alunos). Quanto ao ensino médio, existem 22 escolas: 

17 estaduais (com 323 professores e 5.674 alunos) e cinco privadas (com 86 
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professores e 829 alunos). Todas essas informações foram levantadas em 2009 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)41.  

 

A escola localiza-se em um bairro periférico da cidade. Possui cerca de 

100 funcionários e atende a uma clientela de aproximadamente 1.250 alunos. Possui 

18 turmas do ensino fundamental I (1º ao 5º ano), 13 turmas do ensino fundamental 

II (6º ao 9º ano) e oito turmas do ensino médio. Possui uma biblioteca, área de 

recreação, quadras, laboratório de informática com aproximadamente oito 

computadores em funcionamento. A escola foi escolhida por se mostrar acolhedora 

a projetos de pesquisa e por se preocupar com o ensino oferecido aos alunos.  

 

3. Participante  
 

Seis critérios foram estipulados para a seleção da professora participante. 

Primeiro, ela deveria atuar no ensino fundamental e/ou médio da rede pública de 

ensino, visto que minha pesquisa teve por objetivo contribuir para a formação 

continuada de professores atuantes nesse contexto. Segundo, deveria mostrar 

desejo de se aperfeiçoar profissionalmente no sentido de ensinar LI para a 

comunicação. Segundo Queiroz (2008, s/p), o desejo é uma condição existencial 

determinante do homem: “ao realizar livremente os seus desejos, a pessoa acaba 

definindo os rumos da sua existência, construindo sua própria vida, traçando o seu 

próprio destino”. Isso se justificou em face de a essência do CI ser o apoio ao 

coachee para que ele realize mudanças desejáveis (Gallwey, 2000; Kise, 2006; Cox, 

Bachkirova & Clutterbuck, 2010). Terceiro, a receptividade ao processo de CI, pois a 

presença de professores receptivos tem se mostrado fator fundamental para 

estimular atitudes de interesse e envolvimento (Monteiro & Giovani, 2004). Quarto, o 

baixo desempenho comunicativo na LE e abordagem de ensinar pautada no uso da 

língua materna. Quinto, a disponibilidade para participar de reuniões com o CI. A 

relação de CI sustenta-se na parceria entre coach e professora, exigindo tempo para 

discussões, reflexões e planejamento do ensino/aprendizagem. Sexto, lecionar para 

                                                      
41

As informações estão disponíveis em: http://goo.gl/LUeBU. Acesso: 25/01/2013. 

http://goo.gl/LUeBU
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uma turma composta de 30 a 45 alunos, na qual o coach acompanharia a professora 

em seu trabalho. Miccoli (2010) registra essa média de alunos em turmas de 

estudantes na educação pública brasileira. Minha experiência também revela o 

mesmo. A pesquisa buscou documentar a realidade normalmente encontrada pelos 

professores no ensino público.  

 

 Posteriormente, identifiquei, entre o grupo de professoras com quem 

mantenho contato em decorrência de meu trabalho como professor de inglês e 

formador da Secretaria de Educação, cinco profissionais que, em princípio, 

pudessem colaborar para a realização do estudo. Apresentei-lhes o projeto de 

pesquisa e discutimos a viabilidade de desenvolvê-lo. Todas atendiam aos critérios 

estabelecidos. No entanto, tendo em vista as minhas atribuições de trabalho, os 

horários de serviço das professoras convidadas e a necessária disponibilidade para 

a realização das sessões de CI e observações das aulas, apenas uma professora, 

dentre as cinco profissionais, dispunha de horários compatíveis com os meus para 

concretizar a parceria de CI. Essa professora assumiu o nome Luísa nesta pesquisa. 

 

Com 38 anos de idade naquele momento, Luísa havia cursado ensino 

fundamental e médio em escola pública e se graduado em Letras, com habilitação 

em Português/Inglês e suas respectivas literaturas, no ano de 2006, em um centro 

universitário na mesma cidade em que atuava como professora. Recebeu formação 

fragilizada nessa universidade, que não lhe oferecia formação continuada ou 

qualquer outro tipo de apoio profissional. Trabalhava na rede pública há cinco anos. 

Disse-me que começou a dar aulas de inglês por acaso, de uma designação para 

substituir uma professora afastada por motivos de saúde. Abraçou a profissão por 

ter gostado dessa experiência: 

 

Achei que nunca ia trabalhar com inglês porque (...) eu não estava 
preparada pra isso, mas, como foram as aulas que me foram 
oferecidas, eu aceitei (+) (...) não me sentia preparada, mas agora sei 
que é o que quero. (SCI nº 1 / 20-mar-2012) 
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Não havia lecionado na rede particular de ensino e relatou não ter esse 

desejo. Trabalhava há quatro anos na escola onde realizei a pesquisa, lecionando, 

também, língua portuguesa. Possuía sete turmas: seis de inglês e uma de 

português, totalizando uma carga horária semanal de 18 aulas. No segundo 

semestre de coleta de dados, assumiu mais oito aulas de português para o primeiro 

ano do ensino médio. Ao preencher o questionário inicial da pesquisa, assim avaliou 

suas habilidades em relação à LI: a) falar: muito pouco; b) ouvir: pouco; c) ler: 

pouco; d) escrever: pouco. Sentia necessidade de aprimorar a produção e a 

compreensão oral. Em relação ao contato com a LI, mencionou leituras, televisão e 

internet.  

 

Ademais, Luísa declarou no início da coleta de dados que não se sentia 

feliz com sua abordagem de ensino. Sentia-se sozinha profissionalmente e buscava 

apoio para se desenvolver metodológica e linguisticamente, a fim de exercer sua 

profissão com vistas a satisfazer as demandas de seus alunos e da escola onde 

trabalhava. Afirmou, ainda, que sua matéria não era devidamente reconhecida pela 

escola e esperava dirimir esse problema com meu apoio. Quanto à forma de 

ensinar, acreditava na possibilidade de “fugir ao livro didático dando aulas diferentes, 

despertar nos alunos maior interesse pela língua inglesa, maior envolvimento e 

atenção, consequentemente maior disciplina” (Q: 20-fev-2012). 

 

3.1. Avaliação do Desempenho da Professora na Língua Inglesa 
 

Com o objetivo de avaliar se a professora apresentaria ganhos em 

relação ao desempenho em LI após o processo de CI, apliquei-lhe um teste de 

produção oral e escrita (apêndices D e F) no início e no final da coleta de dados. As 

datas foram, respectivamente, 27/02/2012 e 04/01/2013.  

 

O teste de produção oral baseou-se no exame TOEIC42 e visou avaliar o 

desempenho de Luísa em relação à leitura de textos em voz alta, à elaboração de 

perguntas considerando-se determinado contexto e à descrição de ambientes físicos 
                                                      
42

 Informações sobre o exame: http://www.ets.org/toeic. Acesso: 14/10/2012. 
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por meio da La. O teste de produção escrita, por sua vez, baseou-se no exame KET, 

da Universidade de Cambridge43, e investigou a capacidade da docente para redigir 

um bilhete simples na La. Busquei elaborar os testes considerando as habilidades 

que, em meu entendimento, são mais necessárias para a atuação do professor de 

inglês no contexto de atuação de Luísa. Os exames TOEIC e KET foram aqueles 

que apresentaram proposta mais condizente com meu objetivo. 

 

Para a correção dos testes, desenvolvi previamente alguns critérios de 

avaliação (apêndices E e G). A gravação do teste oral, as produções escritas e os 

critérios de avaliação foram apresentados a dois avaliadores norte-americanos, 

falantes nativos de inglês. O primeiro possui graduação em biblioteconomia, 

mestrado em biblioteconomia e mestrado em ensino de inglês para falantes de 

outros idiomas. O segundo possui graduação e mestrado em biblioteconomia. 

Ambos possuem experiência como professores de inglês para estudantes 

internacionais. Foram selecionados devido à sua experiência docente e ao seu 

excelente domínio do idioma. 

 

4. A Sala de Aula e os Alunos 
 
 

A sala de aula em que acompanhei o trabalho de Luísa possuía 

inicialmente 33 alunos com idades de 14 a 17 anos e foi escolhida pela professora. 

Solicitei a ela que escolhesse uma turma composta por 30 a 45 alunos do ensino 

fundamental. Esse número, de acordo com minha experiência, representa a média 

de alunos por turma nas escolas de minha região e isso me possibilitaria investigar a 

atuação da professora em um contexto de sala de aula normalmente encontrado em 

seu cotidiano. Nessa turma, três novos alunos foram matriculados no decorrer do 

ano e seis deixaram a escola. Faziam parte do Projeto de Aceleração da 

Aprendizagem "Acelerar para Vencer" (PAV)44, módulo dois (8º e 9º anos), e 

                                                      
43

 Informações sobre o exame: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/key. 
Acesso: 14/10/2012. 
44

 Programa criado de acordo com a Resolução SEE nº 1033, de 17 de janeiro de 2008 da Secretaria 
do Estado da Educação de Minas Gerais (http://goo.gl/gNj0h). Objetiva reduzir progressivamente as 

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/key
http://goo.gl/gNj0h
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apresentavam problemas os mais diversos: familiares, nível socioeconômico 

precário, baixa autoestima e agressividade. 

 

A professora Luísa escolheu essa turma por acreditar no potencial dos 

estudantes e pelo desejo de ajudá-los. Aceitei sua decisão, tendo em vista que o 

desejo do professor de aperfeiçoar a aprendizagem dos alunos é um dos quesitos 

principais para o sucesso do CI. A turma recebeu bem minha proposta de trabalho. 

Vinte e três deles receberam autorização dos pais para participar da pesquisa no 

sentido de fornecer dados para o pesquisador. Os demais participavam 

normalmente das aulas, apenas não colaboravam com dados para a pesquisa. 

  

Todos esses vinte e três alunos consideravam importante estudar LI, 

ressaltando o fato de ela ser a língua mais falada no mundo, presente no dia a dia, 

importante na interação em viagens e no mercado de trabalho. Além disso, 

mencionaram que o domínio da LI confere status social ao falante. Eis alguns 

excertos em que os alunos expressaram a importância de conhecer a LI: 

 
KÉLEN: O inglês pode nos ajudar em muitas coisas como conseguir 
um bom trabalho, e é uma língua universal e está em nosso dia a dia. 
(Q – 23/04/2012) 
 
 
CAMILA: (...) cada vez que você aprende mais [a língua inglesa], 
você não vai ser excluído das pessoas. 
COACH: Como assim? 
CAMILA: (...) Você vai conversar com as pessoas, aí elas estão 
falando em inglês, daí se você não souber, você sai de perto e aí 
você está sendo excluído. (E1 – 07/05/2012) 
 
 
JOYCE: (...) é chique os outros falando e você quer aprender 
também (+) É bem importante saber falar. (E2 – 17/08/2012) 
 
 

Um aluno citou, ainda, a importância de aprender LI para a aprendizagem 

de outros idiomas. Ainda em relação aos alunos, as respostas do questionário 

aplicado no início da coleta de dados (23/04/2012) mostraram que seu principal 

                                                                                                                                                                      
taxas de distorção idade/ano de escolaridade e fortalecer a autoestima dos alunos, inserindo-os no 
ano escolar adequado para o prosseguimento dos estudos.  
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interesse em relação às aulas de LI era a compreensão e a produção oral (gráfico n. 

1). 

 

 

Gráfico 1: interesse dos alunos em relação às aulas de LI 

 

Por fim, apenas 52% dos alunos relataram ter contato com a LI. Citaram 

internet, televisão, filmes, revistas, livros, computador, vídeo-games e membros da 

família que, de alguma forma, conheciam a língua. O restante deles relatou não 

possuir qualquer contato com o idioma.  

 

5. O Coach Instrucional  
 

Sou doutorando em Linguística Aplicada ao Ensino/Aprendizagem de LE, 

mestre nessa mesma área, especialista em LI e graduado em Letras 

Português/Inglês e suas respectivas literaturas na mesma instituição em que a 

professora participante deste estudo se formou. Tenho 34 anos e experiência de 15 

anos como docente de LI, incluindo cursos de idiomas, ensino fundamental e médio. 

Possuo proficiência avançada em LI, atestada por certificados internacionais45. Atuei, 

também, como professor-formador na Secretaria Municipal de Educação de minha 

cidade por aproximadamente três anos. Nessa função, trabalhei com professores de 

                                                      
45

 Certificate of Proficiency in English e Certificate in Advanced English, expedidos respectivamente 
pela University of Michigan e pela University of Cambridge.  
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inglês visando fornecer a eles formação continuada em serviço para melhoria de seu 

trabalho em sala de aula. A seguir, trato do processo de CI ofertado à professora. 

 

6. O Processo de Coaching Instrucional 
 

Estribado no referencial teórico discutido neste trabalho, nas leituras, 

reflexões e experiências acumuladas no decorrer de minha trajetória de professor e 

pesquisador, iniciei minha atuação como CI, acompanhando o trabalho da 

professora na turma escolhida. O processo de CI foi ofertado continuamente, de 

março a dezembro de 2012, exceto quando a docente se ausentou por 

aproximadamente 60 dias (agosto e setembro daquele ano) devido a problemas de 

saúde. As primeiras sessões de CI foram semanais e visaram à discussão dos 

princípios do ECLE, ao manejo de sala de aula e ao trabalho colaborativo com a 

professora na elaboração do plano de ensino. Posteriormente, as sessões se 

espaçaram. Eram realizadas de acordo com as necessidades da docente, sem 

temática pré-definida, ou seja, as interlocuções baseavam-se nas experiências 

vivenciadas no processo de implantação do ECLE. No total, tivemos oito sessões de 

CI no primeiro semestre, totalizando aproximadamente seis horas, e sete sessões 

de CI no segundo semestre, totalizando aproximadamente seis horas. No quadro a 

seguir, mostro um cronograma das sessões realizadas: 

 

Sessões de CI realizadas 

1º semestre 2º semestre 

20/03/12 

23/03/12 

27/03/12 

24/04/12 

09/05/12 

31/05/12 

22/06/12 

28/06/12 

19/10/12  

07/11/12  

13/11/12  

20/11/12  

28/11/12  

04/12/12  

           19/02/13 

 

Quadro 1: Sessões de coaching realizadas 
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Afora as sessões de CI realizadas, mantínhamos contato via telefone 

sempre que algum aspecto relevante ao processo de ensino/aprendizagem 

necessitasse de discussão. Vale destacar que o framework da parceria foi adotado 

durante o CI: Luísa encontrava espaço para verbalizar suas decisões, inquietações, 

dúvidas, angústias. Encontrava, ainda, espaço para diálogo e reflexão sobre o 

processo de ensino/aprendizagem. Demonstrava acolhimento quanto ao meu 

trabalho, colocando-me como seu parceiro. Em suas falas, normalmente se utilizava 

da primeira pessoa do plural, incluindo-me nas tarefas a serem desempenhadas. 

Essas questões serão retomadas no capítulo seguinte, em que analiso os dados 

coletados. 

 

Quanto ao acompanhamento da professora em sua sala de aula, estive 

presente em quase todas as aulas ministradas entre a data da primeira e da quinta 

sessão de CI. Objetivei, com isso, conhecer melhor o contexto de trabalho de Luísa 

e sua forma de ensinar. Ademais, eu tinha como objetivo acompanhar o início da 

implantação dos PI sugeridos e discutidos nas sessões de CI e identificar ajustes 

possivelmente necessários. A partir da quinta sessão de CI, espacei minhas visitas à 

sala de aula, atendendo ao pedido da professora, que sentia necessidade de estar 

com os alunos sem a minha presença. Segundo ela, esses momentos seriam para 

entregar avaliações e discutir questões diversas com a turma: 

 

Se você não se importar e não for prejudicar o seu trabalho, eu queria 
te pedir pelo menos uma vez no mês pra eu ficar sozinha com eles. 
(...) porque eu acho que a gente precisa desse momento, assim, pra 
gente entregar prova, conversar (+) Mesmo que seja aula mesmo, 
normal, sabe? (SCI nº 5 / 09-maio-2012) 

 

Por já ter me inteirado de seu contexto de trabalho e por respeitar sua 

decisão, passei a acompanhar Luísa com mais frequência apenas nas sessões de 

CI e, eventualmente, em sala de aula, para observar o processo de implantação do 

ECLE. No total, acompanhei 13 aulas no primeiro semestre e seis no segundo. 

Durante o ano, Luísa ministrou aproximadamente 56 aulas. Assim, acompanhei por 

volta de 34% de suas aulas. No quadro a seguir, apresento as datas em que isso 

aconteceu: 
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Aulas acompanhadas  

1º semestre 2º semestre 

23/03/12 

30/03/12 

05/04/12 

13/04/12 

19/04/12 

23/04/12 

27/04/12 

04/05/12 

07/05/12 

14/05/12 

22/06/12 

25/06/12 

09/07/12 

22/10/12  

25/10/12  

26/10/12  

08/11/12  

23/11/12  

07/12/12  

 

 

Quadro 2: aulas acompanhadas  

 

A seguir, apresento como foi realizada a coleta dos dados. 

 

7. Procedimentos de Coleta de Dados  

  

A coleta dos dados ocorreu entre março de 2012 e fevereiro de 201346. 

Com antecedência de duas semanas do início da coleta, solicitei autorização formal 

à diretoria da escola para realizar a pesquisa (apêndice A). Com essa autorização, 

realizei o pedido formal a Luísa (apêndice B). Realizei uma primeira visita à turma 

selecionada para apresentar os objetivos da pesquisa e convidá-la a contribuir com 

dados. Fui bem recebido e procedi, então, à formalização desse convite por meio de 

cartas-convite e Termos de Comprometimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

                                                      
46

 Lembrando que a professora se ausentou nos meses de agosto e setembro, devido a um problema 
de saúde, período em que a coleta de dados com a docente ficou suspensa. 
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endereçados a cada um dos alunos. Procedi, ainda, o envio de carta de autorização 

aos pais ou responsáveis (apêndice C), por se tratarem de alunos em menoridade.  

 

7.1. Instrumentos Utilizados 

 

Os seguintes instrumentos foram utilizados para a coleta dos dados: 

questionário aberto, diário do pesquisador, entrevistas semiestruturadas, gravação 

em áudio, coleta de documentos. Explicito, a seguir, os objetivos de uso de cada 

instrumento e a frequência com a qual foi utilizado. 

 

Questionário aberto (Q) – De acordo com Seliger & Shohamy (1990), 

questionário é instrumento composto de questões apresentadas por escrito aos 

participantes visando à coleta de opiniões, interesses, vivências, expectativas, 

sentimentos. Nesta pesquisa, foram utilizados para coletar dados biográficos, bem 

como de experiências dos participantes (professora e estudantes) com a LI. Um 

questionário foi aplicado no início da coleta de dados. 

  

Diário do pesquisador (DP) – Conforme Vieira (2002), o registro de 

eventos diversos por meio do uso do diário permite ao pesquisador “recuperar com 

precisão acontecimentos passados ao longo do processo discursivo que, de outro 

modo, passariam despercebidos” (p. 93). Assim, mantive um diário em que realizei 

anotações de aspectos relevantes para a pesquisa. Tais aspectos incluíram notas de 

campo, reflexões e apontamentos sobre o processo de ensino/aprendizagem 

relacionados à experiência da professora com a relação de CI, a articulação do 

ECLE em aula e as manifestações da LI em comunicação nas aulas. O diário 

subsidiou os dados coletados pelos demais instrumentos. 

 

Entrevistas semiestruturadas (ES) – Para Vieira-Abrahão (2006), 

entrevistas semiestruturadas se caracterizam por uma estrutura geral pré-formulada. 

O pesquisador prepara um conjunto de questões que orienta seu trabalho, sem, no 

entanto, usá-las numa ordem pré-estabelecida. Os pormenores “ficam por conta do 

discurso dos sujeitos e da dinâmica que acontece naturalmente” (Rosa & Arnoldi, 



                                   
    92 

 

2006, p. 31). Segundo Vieira-Abrahão, esse tipo de entrevista é a que melhor se 

adapta ao paradigma de pesquisa qualitativa. Possibilita interações ricas e respostas 

pessoais em que as perspectivas dos entrevistadores e entrevistados compõem a 

agenda de investigação.  

 

Neste estudo, realizei entrevistas semiestruturadas com os estudantes. 

Estas tiveram o objetivo de dar-lhes voz para que narrassem sua experiência de 

aprendizagem. Duas entrevistas foram feitas (apêndice J). A primeira, semanas após 

o início da implantação do ECLE; a segunda, no final do primeiro semestre letivo, 

para compreender melhor suas experiências na primeira metade do ano e colher 

dados para eventuais ajustes da proposta de ensino no segundo semestre. Uma 

terceira entrevista estava programada para o fim do ano letivo, mas não foi 

realizada, pois as provas de fim de ano e as demais atividades escolares não 

permitiram. Todavia, coletei, por meio de um pequeno questionário anexado à prova 

final, informações sobre sua experiência de ensino/aprendizagem durante o ano 

letivo (anexo V). As entrevistas foram integralmente transcritas para análise. 

 

Gravação em áudio – Conforme Vieira-Abrahão (2006), gravações em 

áudio são utilizadas para registrar acontecimentos gerais e aspectos específicos do 

contexto de aula, permitindo ao pesquisador revisitar os dados quantas vezes forem 

necessárias, a fim de refinar a teoria que está construindo (Bortoni-Ricardo, 2008). 

 

Nesta pesquisa, usei a gravação em áudio durante as sessões de CI para 

coletar relatos sobre a experiência da professora ao implantar o ECLE. 

Aproximadamente 12 horas de CI foram gravadas e integralmente transcritas. 

Também usei gravações em áudio para registrar o exame oral de LI da professora 

no início e no final da pesquisa. As entrevistas com os alunos (aproximadamente 

duas horas e meia, no total) também foram gravadas e integralmente transcritas. 

 

Coleta de documentos – Para André (2009, p.28), “documentos são 

usados no sentido de contextualizar o fenômeno, explicar suas vinculações mais 
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profundas, e completar as informações coletadas através de outras fontes”. Podem 

ser pessoais (diários, cartas), documentos oficiais (documentos internos, 

comunicação externa) e documentos de cultura popular. Neste estudo, coletei 

provas, produções escritas dos alunos, registros elaborados pela professora, textos 

distribuídos/trabalhados em aula ou nas sessões de coaching para subsidiar os 

demais dados.  

 

8. Procedimentos para Análise dos Dados 

 

Esta pesquisa documentou experiências de uma professora ao vivenciar o 

CI e o ECLE em uma turma de ensino fundamental numa escola pública. Na análise 

realizada, não me utilizei dos frameworks de Miccoli, citados no capítulo teórico-

prático, tampouco diferenciei entre experiências diretas e indiretas, pois isso 

abarcaria uma gama de elementos e relações complexas que, em princípio, vão 

além do objetivo deste estudo. No entanto, estribei-me na literatura sobre pesquisas 

de base experiencial discutida neste trabalho e analisei os dados pela técnica de 

análise de conteúdo (Oliveira et al., 2003; Dörnyei, 2011), considerando, sobretudo, 

os principais focos de uma relação de CI, quais sejam: métodos de ensino, manejo 

de sala de aula, melhoria do conteúdo oferecido e avaliação da aprendizagem (cf. 

seção 5.3 do capítulo anterior).  

 

A partir dos frameworks de Miccoli (1997, 2010), levantei oito categorias 

que permitem apreciar as experiências da parceria de coaching. Vale lembrar que as 

experiências se entrelaçam (Miccoli, 2010), sendo “uma somatória de vários 

aspectos de experiências de tipos variados” (Bambirra, 2009, p. 78). Isso poderá ser 

visto durante a leitura da análise dos dados, no capítulo seguinte. Isso posto, 

apresento, no quadro a seguir, as categorias com as quais analisei as experiências 

relatadas por Luísa durante a parceria de CI, relacionando-as às categorias dos 

frameworks propostos por Miccoli (1997, 2007b, 2007c, 2010).  
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Experiências  

 

Descrição 
Natureza da 

experiência de 
acordo com Miccoli 

Referentes à formação 
linguístico-pedagógica 

Experiências vivenciadas pela professora em relação 
à sua formação linguístico-pedagógica. 

Pessoal 

Referentes ao uso da LI 
em aula 

Experiências relativas à mobilização da LI durante as 
aulas. 

Pedagógica 

Referentes à interação 
com os alunos  

Experiências de interação do professor com os 
alunos em sala de aula. 

Social 

Referentes a materiais 
instrucionais e novas 
tecnologias da 
informação e 
comunicação (NTIC) 

Experiências relativas a materiais instrucionais, 
incluindo novas tecnologias da informação e 
comunicação (NTIC). 

 

Pedagógica 

Referentes a 
planejamento 
instrucional 

Experiências relacionadas ao planejamento das 
aulas. 

Pedagógica 

Referentes à avaliação 
da aprendizagem 

Experiências relativas à avaliação (formal e informal) 
da aprendizagem. 

Pedagógica 

Referentes à interação 
com a escola 

Experiências provenientes da interação da 
professora com a escola (políticas educacionais, 
regimento escolar, coordenação, colegas de 
trabalho, alunos de outros professores etc.). 

Contextual 

Referentes à abordagem 
de coaching instrucional 

Experiências relativas à interação da docente com a 
abordagem de coaching instrucional como processo 
de formação continuada em serviço 

Contextual 

 

Quadro 3: categorização de vivências/experiências com base em Miccoli (1997, 2007b, 2007c, 2010) 

 

Dentro de cada uma das categorias acima, focalizei as experiências 

trazidas, formativas e refletidas da professora (cap. II). O objetivo foi deslindar 

eventuais transformações em suas experiências em decorrência do processo de CI. 

Ademais, os seguintes procedimentos foram adotados para se realizar a 

análise: 
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1. transcrição, organização e impressão (em ordem cronológica47) de 

todo o material gravado em áudio; 

2. organização, também em ordem cronológica, dos dados documentais 

coletados: cópias das atividades realizadas em aula, planejamento, 

avaliações etc.  

3. leitura cuidadosa de todos os dados e seleção de excertos em que 

experiências, consoantes os objetivos do estudo, foram registradas; 

4. triangulação dos dados,48 com o intuito de compreender com maior 

profundidade as experiências vivenciadas ao longo da parceria de CI; 

5. análise e discussão teórica dos excertos selecionados, levando-se em 

conta a proposta de categorização e o referencial teórico-prático 

resenhado; 

6. apresentação da análise à professora para sua validação e 

comentários, a fim de se chegar à versão final.49 

 
Tendo apresentado a metodologia de pesquisa empregada neste estudo, 

passo a discutir os resultados obtidos, por meio da análise dos dados. 

 

                                                      
47

 O agrupamento sessão após sessão de CI buscou facilitar a compreensão de como as interações 
com o coach refletiam na experiência da professora ao longo do processo colaborativo.  
48

 Procedimento de análise de dados que consiste em confrontar os dados coletados através de 
diferentes instrumentos de pesquisa. Tal procedimento busca conferir maior robustez à análise 
realizada (Erickson, 1988). 
49

 Infelizmente, devido à indisponibilidade de tempo da professora, não consegui adotar este 
procedimento de análise dos dados, inicialmente previsto no projeto da pesquisa. 
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IV. ANÁLISE E RESULTADOS 

 

“When people are reflecting, applying 

knowledge to their lives, honestly talking about 

how they will use what they are learning, they 

are fully engaged in the experience.”  

– Jim Knight – 

 

Meu desempenho como coach instrucional considerou, especialmente, as 

expectativas da professora participante em relação ao processo de formação em 

serviço, as postulações teóricas acerca do ECLE e o framework da parceria (cap. II). 

Ademais, focalizei os quatro eixos de atuação do coach, sugeridos por Knight 

(2007): métodos de ensino, manejo de sala de aula, conteúdo e avaliação da 

aprendizagem. Estribado nessas questões, bem como na base experiencial de 

pesquisa, nas categorias propostas de análise (cap. III) e no entendimento da tríade 

experiências trazidas, formativas e reflexivas (cap. II), apresento, neste capítulo, a 

análise dos dados, destacando os resultados encontrados na pesquisa. Com isso, 

espero elucidar o CI enquanto proposta de formação continuada em serviço para 

professores de LI. O capítulo se divide essencialmente em duas partes: na primeira, 

apresento as expectativas de Luísa em relação à proposta de CI, bem como a 

análise de suas experiências, conforme a metologia discutida no capítulo anterior. 

Na segunda, focalizo o resultado dos testes que buscaram registrar eventuais 

ganhos de desempenho (linguístico-)comunicativo da professora após a conclusão 

do CI. 

 

1. A Parceria de Coaching Instrucional 
 

De acordo com o arrazoado teórico em que este estudo se fundamenta, 

considerar as necessidades e as expectativas do professor durante a parceria de CI 

é imprescindível para se alcançar resultados satisfatórios no processo de formação. 

Nesse sentido, Luísa destacou duas questões: sentia desejo de otimizar seu 
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desempenho oral em LI, especialmente a pronúncia, e envolver os alunos nas aulas, 

dirimindo um problema frequente em suas aulas: a indisciplina. Em suas palavras: 

[excerto 1] 

COACH: (...) enfim, o que você espera aprender, desenvolver comigo (...)? 

Algum conhecimento específico que você espera desenvolver mais? 

PROFESSORA: Manejo mesmo de sala de aula, né. Eu acho que [o 

coaching] vai ajudar até na questão de disciplina, porque envolvendo a 

turma, [por meio de] atividades propostas ali, eu acho que a gente consegue 

uma melhor disciplina, um melhor interesse por parte de todos: meu, dos 

alunos; as aulas ficam / fluem melhor (...), de maneira que eles [os alunos] 

vão alcançar os objetivos deles (...) e eu, como professora, terei 

desempenhado o meu papel, a minha função (...) principalmente na questão 

da PRONÚNCIA, né, da postura, do manejo de turma. (SCI nº 1 / 20-mar-

2012) 

 

 Nesse sentido, pesquisadores como Celani & Collins (2009), Silva (2008) 

e Dutra & Mello (2013b) revelam que os professores de LI, ao se matricularem em 

cursos de formação inicial ou continuada, têm expectativa de desenvolver sua 

competência comunicativa nessa língua. Nas palavras de Paiva (2006), essa 

competência é a principal ferramenta de trabalho do professor e, sem ela, fica difícil 

exercer a profissão. Ainda nesse tocante, Turbin (2010, p. 101) assevera que “o 

professor de Inglês deve primeiramente ter conhecimento da Língua Inglesa e de 

como ministrá-la. Caso (...) [isso] não se estabeleça, os alunos protestam”, 

ocasionando indisciplina, problema grave enfrentado por muitos professores no 

contexto de educação pública (Coelho, 2011; Miccoli, 2010; Zolnier & Miccoli, 2009; 

Souza, 2008). Luísa revelou esses aspectos logo na primeira sessão de coaching: 

 

[excerto 2] 

PROFESSORA: no início é uma cobrança incrível da pronúncia, da fala 

mesmo (+) (...) Para o ensino médio, então a cobrança foi muita na questão 

da fala. (SCI nº 1 / 20-mar-2012) 

 

 O excerto nº 1 revelou, também, o desejo de Luísa de cumprir seu papel 

de professora. A docente almejava, com o curso de formação via coaching, propiciar 

uma melhor qualidade de ensino a seus alunos, o que, para ela, lhe renderia 



                                   
    98 

 

satisfação profissional. Parece que esse desejo de realizar um bom trabalho é 

comum entre professores participantes de cursos de formação continuada. Turbin 

(2010, p. 83), em sua pesquisa, revela: “os depoimentos dos professores em aula e 

em seus escritos demonstram o quão importante é para eles o aprendizado de seus 

alunos e quão felizes ficam quando conseguem desenvolver estratégias para obter a 

participação das turmas”. Essas questões serão cuidadosamente retomadas nas 

seções seguintes, quando analiso cada uma das categorias de experiências 

vivenciadas pela professora ao longo do período de coleta de dados. Por fim, 

destaco que Luísa percebia a necessidade de mudar sua prática; sentia que algo 

não estava bem, mas não sabia por onde começar. Sól (2013) aponta esta mesma 

questão ao investigar professores participantes do EDUCONLE. 

 

 A seguir, apresento a análise das experiências relativas à formação 

linguístico-pedagógica de Luísa. 

 

1.1. Experiências Relativas à Formação Linguístico-Pedagógica 

 

No tocante à sua formação linguístico-pedagógica, Luísa relatou 

insucesso e frustação com a aprendizagem de LI ao longo de sua trajetória escolar. 

Ao se referir ao ensino fundamental, afirmou que as aulas eram ministradas por uma 

professora habilitada em outro conteúdo. Desse tempo, recordava-se apenas de 

algumas aulas de gramática. Segundo ela: 

[excerto 3] 

PROFESSORA: Não me lembro de nada, só de algumas aulas de 

gramática e prova; a professora era habilitada em outro conteúdo. (Q / 20-

fev-2012) 

 

Situação parecida ocorreu no ensino médio e no ensino superior, o que 

intensificou sua frustação quanto à aprendizagem de LI. Chegou a afirmar que o 

curso superior não lhe acrescentou: 
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[excerto 4] 

PROFESSORA: [o curso superior] não me acrescentou em nada (+) fui para 

a faculdade para aprender inglês, que foi OUTRA FRUSTAÇÃO. (Q / 20-fev-

2012) 

 

Refletiu, ainda, que o curso superior não lhe propiciou, sequer, um 

conhecimento sólido da gramática da LI:  

 

[excerto 5] 

PROFESSORA: (...) na faculdade você sabe que a gente não fala. A gente 

MAL VÊ uma gramática em QUATRO ANOS. (SCI nº 3 / 27-mar-2012) 

 

 De acordo com Paiva (2003), a experiência de “aprender” LE como algo 

frustrante, seja na educação básica, seja na educação superior, está presente em 

grande número de narrativas do projeto AMFALE50. Segundo essa autora, muitos 

professores, assim como Luísa, são “submetidos ao ensino de uma língua como se 

morta fosse, com foco exclusivo na gramática e em exercícios que não 

proporcionam a produção de sentido” (Paiva, 2006, p. 75). A autora destaca o forte 

desejo dos professores pelo desenvolvimento de habilidades orais, o que mostrou 

ser o caso de Luísa.  

 

Nessa perspectiva, Turbin & Ferro (2011) observam que não saber, ou 

saber pouco a língua que ensina, causa desconforto ao professor ao exercer sua 

profissão. Eu observava isso acontecer. Ademais, Luísa sentia-se “perdida” em 

relação aos conteúdos a serem ministrados e à maneira como poderiam ser 

ministrados: 

 

 

                                                      
50

 AMFALE (Aprendendo com Memórias de Falantes e Aprendizes de Línguas Estrangeiras). O 
projeto reúne pesquisadores, brasileiros e estrangeiros, interessados em investigar aspectos diversos 
dos processos de aquisição e de formação de professores de LE por meio de narrativas de 
aprendizagem. Mais informações sobre o projeto: < http://www.veramenezes.com/amfale.htm>. 
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[excerto 6] 

 
PROFESSORA: NÃO É FÁCIL, porque ele [o professor] tem que, é / Nossa, 

ele nem sabe por onde começar: se é pela leitura, pela escrita, pela 

pronúncia (...) 

COACH: Às vezes você se sente um pouco perdida? 

PROFESSORA: Eh (+) meio que perdida! (SCI nº 1 / 20-mar-2012) 

 

Outro aspecto destacado pela professora referiu-se à escassez de tempo, 

no ensino superior (licenciatura em Letras), para se dedicar aos estudos de LI, já 

que devia, também, se dedicar a outras disciplinas, como língua portuguesa e 

literaturas. O excerto a seguir ilustra essa questão:  

 

[excerto 7] 

PROFESSORA: [o tempo para me dedicar ao inglês durante o curso 

superior] foi pouco, né? Eu acho que tempo, talvez eu / Também faltou 

dedicação, né? (+) Mais seriedade com as aulas de inglês, talvez. Hoje eu 

vejo que eu tive uma parcela de culpa sim, na faculdade (+) A gente fica 

mais dedicando à língua portuguesa, às literaturas, e vai deixando o inglês 

meio de lado, e quando você vai para o mercado de trabalho é que você 

realmente vê que TEM QUE estudar e MUITO, se preparar (+) e não é fácil. 

(SCI nº 1 / 20-mar-2012) 

 

Nesse sentido, vale lembrar que muitos cursos de Letras estão atrelados 

a licenciaturas em língua portuguesa e literaturas, cujos conteúdos ocupam grande 

parte da grade curricular (Paiva, 2006; Celani, 2011). Isso, segundo essas autoras, 

compromete o desenvolvimento da competência comunicativa e de outras 

competências necessárias ao professor de LI. Jesus, Deus & Silva (2013), Coelho 

(2011), Celani & Collins (2009) também registram essa mesma queixa de 

professores em formação em serviço: formação inicial fragmentada e inconsistente. 

 

Afora o curso de licenciatura em Letras, Luísa havia estudado por alguns 

meses numa escola de inglês. Avaliou positivamente essa experiência, pois a escola 

oferecia “materiais didáticos diversificados e ambiente propício” (Q / 20-fev-12), além 

de outras vantagens como “o número [reduzido] de alunos, as salas bem equipadas, 
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o interesse na aprendizagem dos alunos.” (Q / 20-fev-12). Todavia, não continuou os 

estudos por razões pessoais, não suprindo sua carência em relação ao desempenho 

linguístico-comunicativo no idioma. 

Além das aulas nessa escola de inglês, teve uma única oportunidade de 

participar de curso de capacitação, promovido pelo Estado de Minas Gerais. 

Segundo ela, o curso mostrou-se satisfatório, pois focalizou estratégias de ensino 

aplicáveis em sala de aula. Contudo, teve curta duração (apenas oito horas) e não 

propiciou seu desenvolvimento no uso da língua. 

 

Ainda no escopo de sua formação inicial, destacou a ausência de 

“treinamento” para lidar com a indisciplina dos alunos. A esse respeito, afirmou que 

a universidade não lhe ofereceu preparação. Ademais, frisou a ausência de cursos 

que pudessem ajudá-la com o manejo de sala de aula. Em suas palavras: 

[excerto 8] 

PROFESSORA: A questão da DISCIPLINA, Alex, eu acho assim sabe (+) É 

claro que a gente vai aprendendo mesmo, aos poucos, mas, na verdade, 

nós não fomos TREINADOS pra isso. 

COACH: Você fala na faculdade? (+) Coisa assim? 

PROFESSORA: É... (+) Não tem um curso (+) Tem um curso? Você vai 

fazer um curso pra polícia militar (+) Eles têm TREINAMENTO (+) (...) Agora 

nós, Alex, NÓS FOMOS TREINADOS PRA TRABALHAR COM 

DISCIPLINA? (...) eu acredito muito que também esteja ligado à 

metodologia e tal (+) Mas, EM MUITOS CASOS, a gente não sabe NEM 

COMO LIDAR, né? A gente vai aprendendo mesmo é aos poucos. (SCI nº 5 

/ 09-maio-2012) 

 

Na realidade, de acordo com documentos a que tive acesso, no currículo 

do curso de Letras fequentado por Luísa havia uma disciplina denominada 

“Psicologia da Educação”. Todavia, essa disciplina voltou-se tão somente para os 

ciclos do desenvolvimento humano, não focalizando os problemas comumente 

enfrentados por professores em sala de aula. Entendo que a questão do manejo de 

classe deve ser focalizada em disciplinas como Psicologia da Educação, afinal, a 

psicologia, por ser uma ciência, também investiga questões relacionadas ao 
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comportamento humano, podendo propiciar, ao futuro professor, ferramentas 

eficientes para dirimir problemas de indisciplina em sala de aula. 

As experiências até aqui relatadas se classificam, na proposta de análise 

de dados desta pesquisa, como experiências trazidas, ou seja, um leque de 

vivências trazidas pela professora ao longo de sua trajetória escolar e profissional, o 

qual antecede o processo de formação continuada. Resumem-se em frustração e 

insucesso em relação à aprendizagem de LI e a problemas relativos ao manejo de 

classe. 

 

Em face dessa realidade e das observações realizadas em sua sala de 

aula, comecei a atuar no sentido de propiciar, à docente, experiências formativas, ou 

seja, possibilidades de vivências que pudessem fazer com que ela construísse 

experiências refletidas a fim de, eventualmente, trazer-lhe benefícios em sua esfera 

de atuação profissional. 

  

Primeiramente, propus a Luísa se utilizar da sala de aula como espaço de 

aprendizagem e prática do idioma, de sorte que, ensinando e praticando a La com 

seus alunos, desenvolvesse seu desempenho na La (Silva, 2000; Xavier & Carvalho, 

2006). Para isso, enfatizei a necessidade de insumo em áudio, adequado ao nível 

dos alunos, durante as aulas. Em meu entendimento, esse insumo representaria 

para Luísa e seus alunos a oportunidade de contato com a La na modalidade oral, o 

que poderia contribuir para o processo de aquisição (cf. Krashen, 1985). O excerto a 

seguir revela como essa proposta foi realizada: 

 
[excerto 9] 

COACH: [É] algo parecido com o que acontece no cursinho de inglês: toda 

aula a gente passa gravações para os alunos; todo mundo escuta (+) Enfim, 

e isso poderia beneficiar muito você também (...) não só os alunos vão ter a 

oportunidade de escutar a língua, mas você também (...). É interessante 

que isso tenha uma sequência, que não seja uma coisa esporádica, porque 

se for esporádica, se for uma vez por mês, de duas em duas semanas, 

morre! (...) então (...) toda aula a professora já tem a atividade de áudio para 

trabalhar com os alunos de forma que os alunos e você, professora, ouçam 

inglês (...) o tempo todo (+) (...) é interessante (...) que você não apenas 
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ouça, mas que você pratique, que eles pratiquem, que todo mundo pratique 

(+) Isso poderia ser feito em grupo, de repente todo mundo vai repetir e 

você vai falando junto com eles, porque à medida que você vai falando com 

eles, você melhora sua pronúncia também; o áudio seria um material de 

apoio... (SCI nº 1 / 20-mar-2012) 

 

Ainda que a prática de repetição esteja associada ao método audiolingual 

(Richards & Rodgers, 2001), ela pode ser utilizada no ECLE para o desenvolvimento 

de aspectos específicos, como a pronúncia e compreensão oral (Savignon, 2002). 

Luísa acolheu prontamente essa proposta e passou a utilizá-la em suas aulas. Eu 

observava a realização dessa prática e lhe oferecia feedback. No excerto a seguir 

destaquei, por meio de elogio, o progresso da professora nesse sentido. Também 

reforçei a importância de essa postura se manter em momentos vindouros, a fim de 

que seu desempenho no idioma melhorasse: 

[excerto 10] 

COACH: (...) Tem alguns pontos que eu (...) achei muito positivos (+) Eu vi 

que você utilizou bem mais inglês em relação às aulas anteriores; várias 

expressões (+) Isso é muito bom (+) Eu observei você falando várias vezes 

coisas do tipo “Please, sit down!”; “Everybody!”; “Repeat!”; “Sorry!”, números 

e algumas outras coisas (+) Isso é bom, porque nas primeiras aulas, por 

exemplo, (...) eu percebi você falar basicamente duas coisas [em inglês] 

com os alunos 
51

 (+) Agora você já está falando mais (+) Isso é muito bom 

(+) Eu queria que você TENTASSE MESMO, SEMPRE QUE POSSÍVEL /  

PROFESSORA: UTILIZAR EXPRESSÕES... (SCI nº 7 / 22-jun-2012) 

 

Ao manter essa postura ao longo do processo do processo de coaching, 

Luísa relatou ganhos em relação ao seu desempenho em inglês, especialmente na 

fala, referida por ela como “pronúncia”. O excerto a seguir, da última sessão de 

coaching, mostra esse relato:  

[excerto 11] 

COACH: Em relação ao seu desempenho em inglês (+) (...) você acha que 

melhorou um pouco ou não? 

PROFESSORA: Melhorou. Melhorou bastante, nossa! (...) 

                                                      
51

 Nas notas de campo da aula de 23 de março, realizadas em meu diário de pesquisador, registrei 
apenas duas expressões em LI utilizadas por Luísa: “Please, sit down!” e “Repeat!”.  
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COACH: O que você acha que mais melhorou no seu inglês? A leitura, a 

pronúncia, a escuta / 

PROFESSORA: A pronúncia! Com certeza a pronúncia! (SCI nº 15 / 19-fev-

2013) 

 

Como se verá adiante na análise dos resultados concernentes às 

avaliações de desempenho de Luísa, no início e no término do processo de 

coaching, essa melhoria na habilidade oral da educadora se evidenciou nos testes. 

Nesse sentido, Dutra & Mello (2009) indicam que elevar o patamar de competência 

comunicativa de professores em processo de formação continuada em serviço é um 

caminho árduo e longo. Essas autoras pontuam que “um ou dois anos de insumo 

semanal não são suficientes para uma mudança clara de plateau linguístico” (p. 80). 

Levando-se em consideração o pouco tempo de coaching oferecido à educadora, os 

resultados obtidos em relação à elevação do patamar de desempenho na La foram 

satisfatórios. 

 

Ademais, o procedimento de levar muito insumo para a sala de aula e 

praticar a La com os alunos desencadeou melhoria na questão da indisciplina. Os 

alunos sentiram-se envolvidos e motivados com o idioma. Na realidade, conforme 

aponta Lima, C.V.A. (2009, p. 146), “professores [sem a devida formação] se 

preocupam e se ocupam tanto com a indisciplina, que perdem oportunidades 

valiosas de promoverem a aprendizagem” (p. 146). Parecia ser o caso de Luísa. No 

entanto, isso se modificou em vista das experiências formativas propiciadas durante 

o CI. A docente passou a se sentir melhor preparada para lidar com a questão da 

indisciplina dos alunos, melhorando, inclusive, seu relacionamento com eles (seção 

1.3 a seguir).  

 

Em síntese, os resultados ora apresentados indicam que as experiências 

formativas propiciadas pelo CI foram satisfatórias no que tange à formação 

linguístico-pedagógica da professora. Passo, a seguir, às experiências relativas ao 

uso da LI em sala de aula. 
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1.2. Experiências Relativas ao Uso da Língua Inglesa em Aula 

 

Ao iniciar o coaching, Luísa sinalizava reconhecer a importância de utilizar 

a LI em sala de aula, especialmente no sentido de envolver os alunos no processo 

de ensino/aprendizagem. Professores participantes de outros cursos de formação 

em serviço também reconhecem a importância de focalizar aspectos orais da La em 

suas aulas (Zolnier, 2011), muito embora isso não se materialize nas ações 

pedagógicas devido às limitações de sua competência comunicativa. Nesse sentido, 

Luísa revelou: 

 

 [excerto 12] 

PROFESSORA: (...) quando você às vezes fala uma frase ou uma palavra 

diferente, eles já ficam curiosos, “Ah, mas o que você tá falando?” Então 

acaba que / parece que eles ficam esperando isso da gente né, a fala (+) 

trabalhar mais mesmo a questão da pronúncia. (SCI nº 1 / 20-mar-2012) 

 

No caso da turma que acompanhei, grande parte dos alunos tinha, de 

fato, expectativa de desenvolver habilidade de produção e compreensão orais 

(gráfico 1). Os estudos de Paiva (2006), a partir do corpus de narrativas do projeto 

AMFALE, bem como a investigação de Coelho (2011), revelam esse mesmo desejo 

dos estudantes. Nesse panorama, Luísa considerava que o desinteresse de seus 

alunos em relação a suas aulas estaria diretamente relacionado ao pouco uso da La 

em sala de aula, especialmente na modalidade oral, à qual ela normalmente se 

referia como “pronúncia”: 

 

[excerto 13] 

 

COACH: Você acha que essa falta de compromisso e talvez desinteresse 

[dos alunos] estão ligados realmente à questão da pronúncia? 

PROFESSORA: sim, tá muito ligado à pronúncia, sim. (SCI nº 1 / 20-mar-

2012) 

 

Contudo, Luísa relatou-me que em momentos quando se aventurava a 

utilizar a LI em sala de aula, recebia críticas e sentia-se insegura. Por exemplo, 
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disse-me que nos anos anteriores fazia a chamada dos alunos por meio dos 

números da lista de chamada, os quais eram falados em inglês. Recebeu críticas de 

outra professora da escola, que disse aos alunos: “vocês não são números”. A 

docente trouxe essa questão para o coaching:  

 [excerto 14] 

PROFESSORA: Uma coisa que eu queria te perguntar sobre a chamada: 

no ano passado eu fazia em forma de números, falando os números, aí a 

outra professora de português falou [para os alunos]: “Não, vocês não são 

números”. 

COACH: Tá! Você falava os números em inglês ou em português? 

PROFESSORA: Em inglês. 

COACH: Então você tem uma justificativa para isso: você está treinando os 

números com os alunos. 

PROFESSORA: Falei! 

COACH: Para não causar problema, fala o primeiro nome [do aluno] e o 

[seu] número [na lista de chamada]: Alex one, Angélica two, Bruna three, 

Gustavo four (+) 

PROFESSORA: Você viu que até para fazer uma chamada é complicado? 

((risos)) (SCI nº 2 / 23-mar-2012) 

 

Nessa interlocução, endossei a prática adotada pela docente de utilizar os 

números em inglês para fazer a chamada. Ofereci-lhe uma justificativa para isso: 

“você está treinando os números com os alunos”. Ademais, atuei como mediador do 

problema ocorrido, propondo que não apenas falasse os números em inglês, mas 

que também dissesse o nome dos alunos: “para não causar problema, fala o 

primeiro nome [do aluno] e o [seu] número [na lista de chamada]”. Nesse caso, 

mostrei à professora a necessidade de se possuir competência aplicada (Almeida 

Filho, 1993), ou seja, “explicar com plausibilidade porque ensina da maneira como 

ensina” (p. 21).  

 

Continuamente encorajada a utilizar-se da sala de aula como ambiente de 

aprendizagem, ensino e prática da La, Luísa começou, aos poucos, a fazê-lo. Isso 

ocorria com o uso de expressões coloquiais, como “Good morning”, “Please, sit 

down!”, “Silence!”, “Please!” etc. Tais expressões foram postas em um cartaz 
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permanente na sala de aula (figura 9), sugerido durante o coaching. O cartaz foi 

confeccionado pelos alunos.  

 

 

Fig. 9: cartaz permanente em sala de aula 

 

Na proposta de implantação do ECLE, o cartaz servia tanto à professora 

quanto aos alunos. Visava, sobretudo, oferecer-lhes acesso fácil a expressões 

formulaicas passíveis de uso em interações comunicativas (Xavier, 1999; Ellis, 

2005).  

 

Além disso, Luísa acolheu a sugestão de repetir, com os alunos, os 

diálogos gravados em áudio, utilizados durante as aulas. Isso, segundo ela, 

contribuía para ganhos em seu desempenho na La, pois antes da formação via CI, 
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falava “do seu jeito”, despercebendo-se de aspectos relativos à pronúncia. O excerto 

a seguir revela essas questões: 

 

[excerto 15] 

PROFESSORA: (...) eu também aprendo com eles, né, a pronúncia, o que 

passa ali, a gente já vai corrigindo também, não é? 

COACH: Entendi. Você passa e você mesma fica observando 

PROFESSORA: A gente fica observando (+) É ótimo pra mim. Nossa! 

Excelente! (...) a gente ensina e aprende com eles também (+) 

(...) 

COACH: Você acha que repetindo com eles já deu uma melhorada em 

termos de pronúncia das palavras? 

PROFESSORA: Eu acho que sim, porque ouvindo a gente aprende como 

fala  

COACH: E na perspectiva anterior, que você estava trabalhando, você não 

tinha contato [com a La], né? 

PROFESSORA: Não, eu falava do meu jeito. (SCI nº 6 / 31-maio-2012) 

 

Conforme já explicitado na urdidura deste capítulo, Luísa, ao adotar tal 

prática, percebia maior envolvimento dos alunos. Isso ocorria, segundo ela, inclusive 

em outras turmas nas quais eu não acompanhava seu trabalho: 

 [excerto 16] 

PROFESSORA: Passo e dou PAUSE (+) Vai repetindo (+) 

COACH: Muito bacana! E você está fazendo isso com as outras turmas 

também? 

PROFESSORA: Com as outras turmas também! E tem surtido muito efeito 

também, viu? ((mostrando-se entusiasmada)) (SCI nº 6 / 31-maio-2012) 

 

Já o excerto nº 17 mostra o momento em que a docente levou uma 

conversação para a sala de aula e, após treinar a pronúncia com os alunos, 

utilizando-se da gravação em áudio, dividiu a turma em dois grupos: meninos e 

meninas. Segundo ela, a participação foi “muito válida”: 

 

[excerto 17] 

PROFESSORA: (...) aí os meninos também começaram a fazer a parte [do 

grupo] das meninas (+) (...) quiseram fazer os dois... Eles repetiram a fala 

das meninas (...) eu achei que foi MUITO VÁLIDO. (SCI nº 6 / 31-maio-

2012) 



                                   
    109 

 

 

Em consequência da adoção desse procedimento, observei que Luísa 

aumentava o uso de expressões em inglês em sala de aula no decorrer da coleta de 

dados. Na primeira aula em que a acompanhei, registrei apenas duas expressões: 

Please sit down! e Repeat! A partir daí, outras expressões foram constantemente 

surgindo em suas interações com os alunos. Exemplos dessas expressões incluem: 

Good morning! / Let’s go! / Silence! / Turn off the telephone! / Sorry! / Everybody! / 

Now! / He’s not here! (na realização de chamada) / She’s not here! (na realização de 

chamada) / Present! (na realização de chamada) / Please! / entre outras. 

 

Com maior uso da La nas aulas, pude observar maior envolvimento dos 

alunos com a La. Por exemplo, na aula de nove de junho a professora diz: “A tarefa 

é para now!”. Um aluno brinca: “Please, sit down!”, certamente percebendo 

similitudes de pronúncia entre now e down. Outro momento foi durante a realização 

da chamada, em oito de novembro, em que a professora pedia aos alunos que 

respondessem em inglês. Enquanto a chamada acontecia, um aluno disse: “The 

book is on the table”. A professora respondeu: “Legal essa frase, né?”. Um dos 

alunos que estava ao meu lado perguntou-me: “O que significa isso?”. Ou seja, a 

presença embora tímida da La em sala já mobilizava os alunos para a aprendizagem 

do idioma. 

 

Nesse contexto, o trabalho de Cunha (2008), que investigou uma 

proposta de ensino por meio do ECLE a estudantes do ensino médio da educação 

pública, revelou resultados bastante similares. Os alunos, ao entrarem em contato 

com a La em aula, começaram a se envolver com a língua, sobretudo por meio de 

brincadeiras: ecoavam a fala do professor e se entretiam das mais diversas formas. 

Perguntavam o significado de palavras aos colegas e, por vezes, repetiam o que era 

dito pelo professor. O mesmo acontecia com os alunos de Luísa. O trabalho de 

Xavier (1999) também mostra essa reação dos alunos participantes de sua pesquisa 

ao entrar em contato com a La por meio de um curso embasado nos princípios do 

ECLE.  
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As experiências relatadas pelos alunos revelaram também o envolvimento 

da turma nas aulas em função do uso da La em sala de aula. O aluno Lucas 

comentou sobre um ditado que a professora realizou em uma das aulas. Segundo 

ele, o ditado “forçava” a turma a prestar mais atenção à professora, estimulava os 

alunos a estudar e, por fim, promovia mais aprendizagem da La:  

 

 [excerto 18] 

COACH: Das aulas de inglês que você fez até hoje, de qual atividade você 

mais gostou? 

LUCAS: O dia lá que ela estava ditando umas palavras eu aprendi com 

borra
52

, aí na prova que ela arrumou o quadro lá, deu no ditado, eu sabia 

elas todas. Tinha estudado e já sabia elas todas. (...) estimulou a gente 

estudar (+) Quando ela falava, a gente prestava mais atenção, a galera 

prestava atenção (+) Ela falava lá, aí você tinha que lembrar. (ES1 – 

07/05/2012) 

 

Haja vista esses resultados satisfatórios, Luísa expressava desejo de 

continuar, em semestres vindouros, com a adoção dos procedimentos instrucionais 

propiciados durante o CI. No final do ano letivo, solicitou-me uma cópia do livro 

didático que eu havia recomendado para nortear a implantação do ECLE:  

[excerto 19] 

PROFESSORA: Xeroca pra mim depois, por favor, Alex, porque eu quero / 

eu vou continuar trabalhando esse livro o ano que vem. (SCI nº 13 / 28-nov-

2012) 

 

Ofereci a ela um exemplar desse material para que pudesse continuar o 

trabalho com seus alunos. Nesse material, publicado por uma editora estrangeira, 

havia várias conversações, todas gravadas em CD, que poderiam ser usadas como 

insumo durante suas aulas. 

 

                                                      
52

 Gíria que significa “muito”. 
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Em suma, as experiências trazidas por Luísa revelaram que a professora 

não se utilizava da sala de aula como local de prática do idioma. Segundo ela, 

“falava do seu jeito” quando fosse necessário. As experiências formativas 

propiciadas pela relação de CI – no sentido de sugerir à docente levar 

continuamente insumo em áudio para as aulas e se utilizar desse momento para 

aprender e usar a La na companhia de seus alunos – desencadearam experiências 

refletidas bastante significativas em seu trabalho: Luísa conseguiu dar seus 

primeiros passos no que diz respeito à utilização da La em sala de aula.  

 

1.3. Experiências Relativas à Interação com os Alunos em Sala de 

Aula 

 

Conforme explicitado no capítulo de metodologia, a turma participante 

continha 33 alunos. Eram alunos do PAV (Projeto Acelerar para Vencer) e cursavam 

o módulo dois, correspondente ao oitavo e nono anos do ensino fundamental. 

Apresentavam dissimetria em relação à idade e à série escolar cursada, bem como 

vivenciavam problemas diversos: familiares, socioeconômicos, baixa autoestima e 

agressividade. Eram, assim, muito agitados em sala de aula. Os excertos a seguir 

atestam essa afirmativa: 

[excerto 20] 

PROFESSORA: (...) os meus colegas [professores] até reclamam que não 

conseguem dar vinte minutos de aula lá. (SCI nº 1 / 20-mar-2012) 

[excerto 21] 

PROFESSORA: (...) eles são mesmo agitados. Não é só comigo; tem 

professor que não tá dando conta NEM DE ENTRAR. (SCI nº 3 / 27-mar-

2012) 

 

A questão indisciplina incomodava também alguns alunos. Ao apontarem 

questões que atravancavam as aulas de inglês, alguns alunos destacaram:  
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[excerto 22] 

RAFAEL: Meus colegas que não calam. (Q: 23/04/2012) 

 

[excerto 23] 

TÉO: Os meninos atentados que acabam com a aula. (Q: 23/04/2012) 

 

[excerto 24] 

JÚNIO: O barulho. (Q: 23/04/2012) 

 

Por essa razão, Luísa afirmou que alguns professores apenas lecionavam 

para essa turma a fim de completar sua carga horária de trabalho53: 

[excerto 25] 

PROFESSORA: (...) aí os professores: “Ah, eu não quero trabalhar com 

PAV.” Mas tem de trabalhar, porque às vezes tem que completar a carga 

horária. (SCI nº 1 / 20-mar-2012) 

 

Ao discorrer sobre o tema indisciplina, Miccoli (2010, p. 114) confirma que 

“lidar com indisciplina em sala de aula é experiência comum ao professor de língua 

inglesa”. Segundo a autora, a indisciplina tem origem tanto fora da sala de aula 

quanto dentro dela. Esse problema é também encontrado por professores em outros 

cursos de formação, como o programa SBCI / PUC-SP, EDUCONLE e PECPLI, 

conforme já citado neste trabalho. 

 

Todavia, Luísa, que também vinha de família com poucos recursos 

financeiros, se identificava com a turma, demonstrando carinho e acolhimento. No 

excerto nº 26, a docente desaprova o uso da sigla PAV, utilizada como rótulo pela 

escola para se referir à turma. Já no excerto nº 27, fala de uma atividade em que 

                                                      
53

 Em 2012, ano em que os dados foram coletados, o professor devia ministrar 18 aulas semanais a 
fim de completar sua carga horária de trabalho. 
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pediu aos alunos para escrever sobre suas famílias. Sentiu-se comovida pelo fato de 

alguns alunos não terem sua família bem-estruturada: 

[excerto 26] 

PROFESSORA: ah, eu gosto, eles são PARTICIPATIVOS, ENVOLVENTES 

(+) 

COACH: a escola os vê dessa forma? 

PROFESSORA: não (...) tem até um slogan: “a PAV”; eu não falo PAV, eu 

falo “oitavo dezesseis”. (...) não é “PAV”, ELES SÃO ALUNOS NORMAIS. 

(SCI nº 1 / 20-mar-2012) 

 

[excerto 27] 

PROFESSORA: (...) até dói o coração, né? Tem menino que não mora com 

o pai (+) “Ah, mas minha irmã não mora comigo” (+) (SCI nº 7 / 22-jun-2012) 

 

O sentimento de dó em relação aos alunos também foi registrado por 

Coelho (2011) em sua pesquisa com professoras em formação continuada em 

serviço. Em suas análises, a autora destaca: “as professoras evidenciaram um 

sentimento de dó em relação a seus alunos, por causa da baixa condição 

socioeconômica em que viviam” (p. 81). No entanto, apesar dessa empatia com a 

turma, Luísa se utilizava, com frequência, no início do processo de CI, de estratégias 

de encaminhamento de alunos para a supervisora, por questões de indisciplina. 

Além disso, tentava intimidá-los, afirmando que iria retirar pontos relativos à 

participação caso não fizessem silêncio durante as aulas. Chamava muito a atenção 

e dispendia muito tempo à espera de silêncio. Ao observar tais práticas, orientei a 

docente, na segunda sessão de CI, a reduzi-las ao máximo e a mudar sua postura. 

Enfatizei a necessidade de aulas mais atraentes, com o máximo de insumo e uso da 

La:  

 

[excerto 28] 

COACH: Olha (+) A questão da indisciplina, a meu ver, é um problema de 

repente mais sério. De imediato, para o projeto ir para frente, há 

necessidade de resolver a indisciplina. A questão de levar a língua para a 

sala, CD, DVD, enfim, é fundamental (+) (SCI nº 2 / 23-mar-2012) 
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[excerto 29] 

COACH: Eu observei, por exemplo, que você chamou muito a atenção 

deles, “Gente, vamos!”, recorreu até à questão de pontuação... (+) Eu 

recomendo que você, com o passar do tempo, das aulas, diminua esse tipo 

de puxão de orelha, oferecendo algo que os atraia mais, entendeu? (...) De 

alguma forma, se é aula de inglês, tem que ter inglês. Se a aula acontece 

toda em português (...) há desmotivação. Desmotivação gera indisciplina. 

(SCI nº 2 / 23-mar-2012) 

 

Nesse sentido, Eccheli (2008, p. 199) pontua que “a indisciplina presente 

nas salas de aula pode estar sinalizando a falta de motivação dos alunos diante dos 

conteúdos acadêmicos, metodologias de ensino que não favorecem a aprendizagem 

significativa ou dificuldades na relação professor-aluno”. Ainda nesse sentido, Corzo 

& Contreras (2011, p. 61) refletem que “a falta de interesse ou motivação faz com 

que os alunos se envolvam em atividades como conversas paralelas à aula, 

brincadeiras, passeios pela sala de aula, sonecas, lançamento de bolinhas de papel, 

produção de lixo”54. Essa era a realidade da turma acompanhada durante a 

pesquisa.  

 

Nessa esteira, sugeri à Luísa que, além de utilizar mais a La em sala de 

aula, concedesse maior participação aos alunos durante as aulas, motivando-os a 

praticar a La, visto que, até então, suas aulas eram teacher-centered, ou seja, 

centradas na professora, mesmo apesar de a docente, ocasionalmente, atribuir 

trabalhos em grupos aos alunos. Assim propus: 

 

[excerto 30] 

 

COACH: A ideia é levar conversação, levar diálogo e colocar esses 

meninos para falar a aula inteira. Eles querem falar, eles gostam de fazer 

barulho, (...) ficam a aula toda falando (+) (...) vamos aproveitar o que cada 

um tem de melhor. (SCI nº 2 / 23-mar-2012) 

 

                                                      
54

 The lack of interest or motivation lead learners to get engaged in activities (…) like chatting, playing, 
walking around, sleeping, throwing paper balls, or littering.  
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Nessa mesma linha de ação, sugeria a ela elogiar os alunos sempre que, 

em sua opinião, apresentassem algo favorável ao processo de 

ensino/aprendizagem, sugestão que reflete os princípios do coaching, aplicados a 

seus alunos:  

[excerto 31] 

COACH: (...) e o elogio, Luísa, é uma coisa fabulosa; sabe, o elogio é uma 

coisa fabulosa. Todo mundo tem algo bom (+) Até as pessoas que mais nos 

fazem raiva, elas têm algo bom. A gente ganha muito o outro vendo o que 

ele tem de bom. (...) E a primeira coisa é você começar a observar o que os 

seus alunos têm de bom, a coisa mais simples que seja, sabe, e elogiar. 

(SCI nº 2 / 23-mar-2012) 

 

De fato, existem na literatura sobre processos de ensino/aprendizagem, 

registros de que os alunos têm mais interesse e melhor desempenho nas aulas 

quando são reconhecidos e elogiados pelas boas características ou 

comportamentos que apresentam. McLean (2009, p. 69), a exemplo, pontua que “os 

alunos esforçam-se intensamente pelos professores que os valorizam como 

pessoas”55. Esse autor pontua que, para isso, o professor deve focalizar o esforço, a 

participação e o bom comportamento. Assim como Paiva & Magno (no prelo), 

McLean pontua que o professor deve deixar clara a razão do elogio. Se o elogio for 

“gratuito”, a mensagem subliminar transmitida ao aluno é de que ele não precisa se 

empenhar nos estudos (Paiva & Magno, no prelo). Interpolando uma posição mais 

completa, Guimarães (2001, p. 53) assevera que: 

 

[o] elogio deve ser apresentado ao aluno individualmente, de forma justa, 
simples, parcimoniosa, criativa, coerente com o desempenho, buscando 
salientar suas peculiaridades e promovendo informações que favorecerão a 
percepção de competência. Além disso, deve-se enfatizar o esforço 
empreendido, o capricho e a persistência nos trabalhos ou o êxito obtido em 
tarefas difíceis. 

 

Ademais, propus à docente que, se realmente fosse necessário chamar a 

atenção de algum aluno, fazê-lo de forma mais pessoal, aproximando-se dele e 

                                                      
55

 Pupils work hard for teachers who value them as individuals. 
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dirigindo-lhe a palavra em tom mais baixo, sem penalidades relacionadas a notas e 

sem encaminhamento à diretoria, comuns até então:  

[excerto 32] 

COACH: (...) de repente aproximar-se de alguns alunos pode ser 

interessante. Eu observei que você fica na frente [da sala] e não circula 

entre eles. (SCI nº 2 / 23-mar-2012) 

 

[excerto 33] 

COACH: (...) quando você chega perto, você intimida um pouco, você 

chega perto não para agredir, entendeu? Você chega perto exatamente 

para mostrar “olha, estou te vendo, quero que você participe...” (SCI nº 3 / 

27-mar-2012) 

 

Eu tinha ciência dos muitos problemas sociais ali presentes, mas 

compartilhava do desejo de Luísa de poder ajudar a todos. De fato, eu esperava que 

Luísa, aos poucos, desenvolvesse uma postura similar à defendida por McLean 

(2009), que a explica por meio da metáfora do ovo: a casca precisa ser forte o 

bastante para manter a gema intacta, mas não tão forte a ponto de estrangular o seu 

desenvolvimento. Ou seja: eu sugeria à docente manter a disciplina o bastante para 

propiciar um bom ambiente de ensino/aprendizagem, mas não tão severa a ponto de 

coibir interações ricas em aula que poderiam desencadear aprendizagem da La. 

 

Luísa, novamente, dispôs-se a adotar as sugestões oferecidas e, meses 

depois, já pôde observar resultados satisfatórios, tanto na melhoria da disciplina 

como no aumento de interesse dos alunos:  

[excerto 34] 

PROFESSORA: (...) NOSSA, eu acho que [a disciplina] melhorou DEMAIS 

(+) (...) assim, eles já conseguem ficar sentados, eles não têm guerrinha de 

papel mais (+) Não sei se é do próprio amadurecimento deles / Eu acho que 

também devido à mudança, né? Da didática da aula talvez (+) Talvez, não! 

Com certeza, né? 

COACH: Acredito que sim (+) Quando foi que você começou a perceber a 

mudança deles? 

PROFESSORA: Depois que eu tô utilizando o som. 

COACH: Mesmo? Como é que foi esse processo? 

(...) 
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PROFESSORA: A questão de eles repetirem mesmo, né? OUVIR, 

REPETIR (+) Primeiro a DISCIPLINA, né? Você viu o tanto que estava bem 

mais calmo (+) (...) Você também pôde perceber, né, o ENVOLVIMENTO da 

turma. (...) O material também que você me passou, as apostilas
56

, bem 

dentro da realidade deles. (SCI nº 7 / 22-jun-2012) 

 

Em minhas anotações de campo realizadas em oito de novembro, relato 

surpresa com a mudança na forma de Luísa abordar seus alunos. Assim registrei: 

[excerto 35] 

COACH: Incrível! A professora vai a cada carteira, ajuda cada aluno. Os 

alunos dizem: “não, dona, não dou conta!”. A professora ensina paciente e 

detalhadamente, dizendo: “é claro que você consegue!” (DP / 08-nov-2012) 

 

Dados dos alunos também corroboram melhorias na interação de Luísa 

com a turma. No excerto nº 36, a aluna Daniela afirma que a professora passou a 

ministrar aulas mais eficientemente, o que, em sua opinião, não acontecia devido à 

indisciplina da turma: 

 

[excerto 36] 

COACH: Tem alguma ideia, alguma sugestão ou comentário que você 

gostaria de fazer sobre as aulas desse ano, sobre o que vem sendo feito? 

Alguma sugestão para melhorar alguma coisa? 

DANIELA: Não, estão boas as aulas dela. As aulas dela estão ficando boas 

agora. 

(...) 

COACH: Por que você disse que estão ficando boas agora? 

DANIELA: Agora ela está falando mais, falando mais coisas. 

COACH: Ah, é? 

DANIELA: Porque antes ela nem conseguia dar aula! 

COACH: A disciplina melhorou?  

DANIELA: Melhorou. (ES1 – 07/05/2012) 

 

O aluno André destaca que a presença de conteúdos que estão em 

consonância com as expectativas da turma, ou seja, mais uso da La em classe, 

colaborava para a disciplina da turma: 

                                                      
56

 Referindo-se a materiais diversos como livros didáticos com CD de áudio, publicados por editoras 
internacionais, como a Cambridge University Press. Entre outros, utilizamos diálogos da coleção 
Interchange (Richards, 2010). 
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[excerto 37] 

ANDRÉ: (...) porque quando ela está falando coisa assim que não é tão 

interessante, a sala desleixa, a sala conversa, mas quando é uma coisa que 

interessa, que a sala acha interessante, todo mundo coopera. (ES1 – 

07/05/2012) 

 

A estudante Jéssica, por sua vez, salientou que, no início do ano, a 

professora não se mostrava segura para lidar com a turma. Pontuou, no entanto, 

que essa postura havia mudado, pois, naquele momento, a docente adentrava a 

sala de aula e já conseguia ministrar sua aula: 

[excerto 38] 

JÉSSICA: Antes, no começo do ano, acho que ela [a professora] não tinha 

muita segurança. Agora já tem (+) Chega e manda e aí todo mundo cala e 

presta atenção nas aulas (+) Antes esperava todo mundo calar e depois que 

ia dar aula... 

(...) 

COACH: Como está agora? 

JÉSSICA: Ela entra, manda calar, faz a chamada e já vai passando o que 

tiver que passar (+) 

COACH: Melhorou a disciplina? 

JÉSSICA: Melhorou. (ES2 / 27-ago-12) 

 

Cabe mencionar que o problema da indisciplina não foi totalmente 

solucionado, pois uma trama de fatores contribuía para o mau comportamento dos 

alunos. Confome explicitado anteriormente, os alunos vinham de um background 

familiar, socioeconômico e cultural não privilegiado. Em minhas anotações de 

campo, cheguei a registrar que estavam acostumados a receber “puxões de orelha” 

a todo instante, ou seja, parecia comum, na escola, a atitude de os professores 

encaminharem alunos com problemas de indisciplina para a supervisão escolar. Na 

realidade, algo me chamou a atenção durante as entrevistas que realizei com os 

alunos durante esta pesquisa: as entrevistas foram realizadas individualmente em 

uma sala separada; assim, muitos alunos, ao adentrarem essa sala, o faziam de 

cabeça baixa, como se o que lhes aguardasse fosse punição. Essa situação me 

deixava um pouco incomodado. Brincava com os alunos: “Ei, olha pra mim, vamos 

conversar... Quero mesmo é ouvir você, saber o que está achando das aulas, trocar 

uma ideia, para que possamos melhorar nosso projeto”.  
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Retomando a questão dos avanços conquistados pela professora, 

argumento que o fato de ela apresentar conteúdo mais condizente com as 

expectativas dos alunos, ou seja, mais práticas de oralidade, mais La associada a 

situações do dia a dia, somado à sua mudança de postura em relação aos alunos, 

atribuindo-lhes um papel mais destacado no processo de ensino/aprendizagem e 

adotando uma postura de valorizar seu potencial de seres humanos e aprendizes, 

colaborou, significativamente, para os bons resultados alcançados ao longo do 

processo de coleta de dados.  

 

Por fim, conforme evidenciam os dados coletados em fevereiro do ano 

seguinte ao início do processo de coaching, Luísa não somente conseguiu ganhos 

em sua interação com os alunos da turma em que a acompanhei, mas também com 

alunos de outras turmas, inclusive com alunos do ano subsequente à realização do 

processo de formação investigado nesta tese. Este excerto corrobora essa 

afirmativa: 

 

[excerto 39] 

COACH: E o seu convívio com os alunos e com a escola no ano passado? 

PROFESSORA: (...) eu acho que esse ano, eu não sei por quê, o ano 

passado nós já começamos com esse trabalho, eu tenho a impressão 

assim, que os meninos estão mais próximos a mim, ao inglês (+) Acho que 

tá melhorando... 

COACH: Próximos como assim? 

PROFESSORA: Igual esse ano (+) Geralmente no início do ano assim, eles 

começam já que meio reclamando: “tem que estudar inglês? não sei nem 

português!” Esse ano não teve esse tipo de comentário, sabe? Quando eu 

levei o som e tudo eles participaram, quiseram repetir, os alunos é que 

foram fazer aqueles diálogos, né? Sempre tem dois [personagens nos 

diálogos], né, eles quiseram fazer (+) A menina da noite que não faz 

atividades, ontem ela chegou com o exercício pronto (+) Eu a deixei passar 

no quadro, toda empolgada. (SCI nº 15 / 19-fev-2013) 

 

Em síntese, as experiências trazidas por Luísa se caracterizavam pela 

empatia com seus alunos. No entanto, em vista do desinteresse e indisciplina 

desses alunos, acreditava que a retirada de pontos de participação, a espera pelo 



                                   
    120 

 

silêncio e o encaminhamento para a supervisora seriam as estratégias mais 

adequadas para superar esses problemas. O coaching, nesse sentido, propiciou-lhe 

experiências formativas capazes de fazer com que ela se valesse de outras 

estratégias, como atribuir maior participação aos alunos no processo de 

aprendizagem, focalizar mais a La, ser mais assertiva e pontual ao chamar atenção 

dos alunos, além de elogiá-los sempre que manifestassem comportamento favorável 

ao bom desenvolvimento das aulas. As experiências refletidas a partir desse 

processo revelaram uma professora mais ciente de estratégias eficientes de manejo 

de sala de aula, capaz de utilizá-las de modo a beneficiar sua interação com os 

estudantes. 

 

1.4. Experiências Relativas a Materiais Instrucionais e Novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação 

 

No tocante a materiais instrucionais, as experiências relatadas por Luísa 

indiciam a ausência de materiais que atendam às necessidades do professor de 

escola pública. Nas palavras da professora: 

[excerto 40] 

PROFESSORA: (...) às vezes vem livro e a gente pensa: NOSSA, AGORA 

VAI ME AJUDAR (+) Ixe! Aí a gente vai se esbarrando nas atividades, que 

às vezes não são tão interessantes (SCI nº 1 / 20-mar-2012) 

 
[excerto 41] 

PROFESSORA: (...) Inglês tinha que ter uma coleção igual tem o português 

do ensino médio (+) Nossa, Alex, eu queria ter trazido pra você ver (+) Tem 

todos os desenvolvimentos de todas as aulas explicando página por página 

e depois explicando os exercícios (+) como você trabalha (+) (...) é 

fantástico! (+) Inglês tinha que ter [uma assim], né? (SCI nº 8 / 28-jun-2012) 

 

 O material didático como um desafio para o professor de inglês é 

discutido por pesquisadores como Coelho (2011) e Miccoli (2010). Nessa discussão, 

depreende-se que quando o professor da escola pública dispõe de livro didático, 

este fica, normalmente, aquém de suas expectativas. É o caso relatado por Luísa. 



                                   
    121 

 

Por sua vez, quando o professor não dispõe de livro didático, sente-se às vezes 

“perdido” em relação a que material utilizar em sala de aula. Isso sinaliza a 

imperiosa necessidade de livros escritos para o professor, em linguagem simples e 

com orientações para o desenvolvimento de aulas. Isso posto, acredito que a 

elaboração de materiais instrucionais, preferencialmente impressos57, com farto 

material de áudio e linguagem acessível58, poderia propiciar, aos docentes, 

oportunidades de desenvolvimento metodológico e linguístico. O caso de Luísa 

corroborou, também, a praxe de professores iniciantes dependerem, com maior 

intensidade, de materiais instrucionais (Savignon, 1983). Eu acrescentaria que não 

somente professores iniciantes, mas professores com défice em sua formação 

linguístico-acadêmica.  

 

No caso de Luísa, músicas e suas letras eram os materiais de que 

normalmente se utilizava para levar insumo na La para a sala de aula. Segundo ela, 

a música está próxima da realidade dos alunos e, por essa razão, goza de boa 

receptividade. Além disso, revelava, continuamente, sua predileção por atividades 

lúdicas, tais como colorir desenhos, fazer palavras-cruzadas, jogos e exercícios com 

canções em inglês: 

[excerto 42] 

PROFESSORA: A questão da música (...) é o que eles têm de mais 

próximo, né? É o contato mais próximo que eles têm (+) (SCI nº 1 / 20-mar-

2012) 

[excerto 43] 

PROFESSORA: A gente já começa o ano, eles já estão pedindo trabalho de 

música, né? (SCI nº 1 / 20-mar-2012) 

 

                                                      
57

 Minha experiência como docente e como professor-formador, bem como trabalhos em outros 
contextos de formação continuada em serviço (Coelho, 2011), indica que muitos professores 
demonstram limitações e/ou resistência quanto ao uso de NTIC (livros digitais, etc.). Entendo que o 
material impresso seja um ponto de partida para que eles se desenvolvam profissionalmente e, quiçá, 
abracem o uso de NTIC como possibilidade de desenvolvimento profissional e de 
ensino/aprendizagem. 
58

 Sem jargões da literatura especializada. 
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[excerto 44] 

PROFESSORA: Música é tudo, né, Alex? Nossa! (SCI nº 4 / 24-abr-2012) 

 

[excerto 45] 

PROFESSORA: as aulas de inglês, que precisam de dinâmicas, de jogos, 

de movimento. (SCI nº 8 / 28-jun-2012) 

 

De acordo com Zolnier (2011) e com as pesquisas compiladas por 

Barcelos & Coelho (2010), esta é também uma característica dos professores 

participantes do PECPLI: ensinar inglês por meio de jogos e músicas com vistas a 

facilitar a aprendizagem dos alunos. Ao investigar a formação em serviço de 

professores de inglês, Turbin (2010, p. 63) também destaca essa questão: os 

professores acreditam que “o ensino da Língua Inglesa pode ser feito através da 

música e de jogos”. Entendo que a utilização de letras de músicas em sala de aula, 

como insumo da La, permite aos alunos (e também ao professor) contato com 

amostras genuínas da La, o que lhes propicia oportunidade para aquisição de 

vocabulário, pronúncia, estruturas gramaticais etc. (Xavier & Coelho, 2006). 

Seguramente os ganhos de competência comunicativa seriam superiores em 

relação a um processo de ensino/ aprendizagem cujo foco recaísse na memorização 

de regras gramaticais por meio de exercícios normalmente considerados 

enfadonhos (Paiva, 2009). Assim, nas sessões de coaching, eu incentivava o uso de 

canções nas aulas de inglês, refletindo, com a professora, sobre sua utilização à luz 

dos princípios do ECLE: 

[excerto 46] 

COACH: (...) tem várias sugestões pra trabalhar com música (...) você pega 

a letra de uma música que é mais fácil de escutar e você acrescenta 

algumas palavras que não estão na letra, simplesmente acrescenta 

palavras que estão na música (...) e eles [os alunos] vão começar a ouvir, 

mas você não conta [que acrescentou as palavras na letra], entendeu? De 

repente, um aluno vai perceber: “ué, mas não tem isso na música não...” (+) 

“engraçado, não falou isso aqui...” E você fala: “Nossa!” e leva na 

brincadeira: “O meu computador, ele é meio doido! De vez em quando, 

acabam aparecendo algumas palavras que não tem mesmo... Vamos 
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corrigir [a letra da] música!” Então, (...) você direciona a atenção deles (...) 

eles têm de ouvir pra corrigir (...) cortando as palavrinhas que estão 

sobrando, entendeu? Você os força a escutar... Pense no seguinte: centre a 

atenção deles em algum ponto pra eles não ficarem dispersos demais... 

(SCI nº 4 / 24-abr-2012) 

 

Os alunos de Luísa, por sua vez, demandavam atividades com músicas 

em suas aulas. No excerto a seguir, Luísa revela a fala de um aluno a esse respeito: 

[excerto 47] 

PROFESSORA: (...) o menino lá da frente pegou e falou assim: “Música, 

dona! Põe uma música aqui pra senhora ver se todo mundo não canta... 

Todo mundo não canta aquela? Essa tal de Beyoncé, esse trem
59

 que roda 

aí. (+) Todo mundo não canta? Põe uma música aqui pra senhora ver se 

todo mundo não canta”. (SCI nº 4 / 24-abr-2012) 

 

Todavia, apesar de sua predileção por atividades baseadas em canções, 

Luísa revelou-me sua pouca familiaridade com as novas tecnologias da informação 

e comunicação (NTIC) normalmente empregadas nesse tipo de atividades, 

destacando que isso limitava seu trabalho. O excerto a seguir, por exemplo, refere-

se especificamente a aparelhos de som, dispositivo importante em nossa proposta 

de ensino via ECLE, pois era principalmente por meio dele que iria reproduzir o 

insumo em áudio na sala de aula. 

[excerto 48] 

PROFESSORA: Eu não entendo de aparelho [de som] (+) Eu só peço um 

aparelho para usar na sala de aula (+) 

COACH: Aí te deram aquele? 

PROFESSORA: Aí me deram aquele: “Esse aqui é o mais novo!” (SCI nº 2 / 

23-mar-2012) 

 

Nesse caso, o aparelho disponibilizado possuía baixa potência e, em 

razão disso, o som não atingia a totalidade dos alunos. Entretanto, Luísa, que no 

início do coaching não circulava pela sala de aula no momento da reprodução dos 

áudios, não percebia esse problema. Uma vez que eu geralmente me sentava no 

fundo da sala para observar as aulas, indiquei a necessidade de um aparelho mais 
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 Gíria utilizada em Minas Gerais. Significa: coisa, objeto. 
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potente e, juntos, encontramos outro na escola. Este funcionou bem, mas logo 

apresentou problemas: 

[excerto 49] 

COACH: Então você testou o som (+) Você acha que não está 

funcionando? 

PROFESSORA: No primeiro horário até que funcionou bem, aí no segundo 

já estava cocoricó, igual àquelas galinhas. (SCI nº 3 / 27-mar-2012) 

 
Por não termos conseguido, na escola, um aparelho adequado para as 

aulas, Luísa achou por bem adquirir seu próprio aparelho de som, usando, para isso, 

seus recursos financeiros: 

[excerto 50] 

COACH: Então você fez a aquisição de aparelho de som agora, mais 
potente? 
PROFESSORA: É! 

COACH: E essa aquisição foi feita com o seu próprio dinheiro, é isso? 

PROFESSORA: É, porque depois de várias tentativas com a escola, eu não 

obtive sucesso, né? Pra gente trabalhar mais tranquilamente é bom a gente 

ter o nosso material de inglês. (SCI nº 6 / 31-maio-2012) 

 

Como já evidenciado neste capítulo, o uso de insumo em áudio, por meio 

desse aparelho de som nas aulas, desencadeou resultados bastante positivos, como 

a redução da indisciplina, principal queixa apresentada por Luísa e seus alunos no 

início do coaching. Além das canções, a professora levava insumo advindo de livros 

didáticos publicados para o ensino de LI, os quais apresentavam materiais em áudio 

com boa qualidade de pronúncia. Eu os indicava durante as sessões de coaching, 

momento em que a professora e eu discutíamos sua usabilidade em sala de aula. 

No excerto nº 51, a exemplo, Luísa reflete acerca dos diálogos gravados em aúdio e 

utilizados em aula: 

[excerto 51] 

COACH: Esse [material] que eu te dei pra você xerocar tem vários diálogos, 

pequenos inclusive, que você pode usar com eles [os alunos]. É 

interessante, porque cabe uns (+) um, dois, três, quatro (+) Cabem uns oito 

numa folha (+) 

PROFESSORA: Economiza. 
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COACH: Eles são pequenininhos. 

PROFESSORA: E tem que ser pequeno também, né, Alex, porque não 

pode ser textos enormes, né? A gente está desenvolvendo é A FALA, A 

ESCRITA, A PRONÚNCIA, TUDO... (SCI nº 5 / 09-maio-2012) 

 

A professora refletiu que utilizar diálogos menores reduzia o número de 

cópias xerográficas, levando em conta que o número dessas cópias para cada 

professor era limitado pela escola. Ademais, salientou que seu foco de trabalho 

englobava outras habilidades linguístico-comunicativas (compreensão oral e escrita; 

produção oral e escrita). Desse modo, se os diálogos fossem “enormes”, não iria 

dispor de tempo para focalizar essas outras habilidades.  

 

Ainda no que diz respeito aos materiais instrucionais, destaco que a 

professora mostrava-se muito disposta a providenciá-los para suas aulas, quaisquer 

que fossem: realia, lápis-de-cor, canetas etc. Preocupava-se em oferecer suporte a 

seus alunos a fim de que tivessem os materiais necessários para as aulas. À guisa 

de exemplo, em dado momento sugeri que propusesse uma tarefa aos alunos em 

que eles deveriam recolher, em suas casas, materiais (embalagens, catálogos, 

propagandas, fotos etc.) com algo escrito em inglês. O objetivo era a confecção de 

um cartaz com termos em inglês, recortados desses materiais, normalmente 

encontrados no dia a dia. Luísa se preocupou com o fato de alguns deles poderem 

se esquecer do material e se propôs a levá-lo de casa: 

[excerto 52] 

PROFESSORA: Eu tô preocupada se eles não levarem... Só se a gente 

levar uns catálogos, né? Porque sempre tem um ou outro que não leva 

mesmo (+) UM OU OUTRO não (+) UNS CINCO, UNS DEZ NÃO LEVAM. 

COACH: Pode achar mais coisas em casa (+) Posso olhar em casa se 

tenho também. 

PROFESSORA: Pois é, aqueles [materiais], eu consegui todos lá em casa, 

assim de última hora (+) “Nossa, eu vou levar porque sempre tem alguém 

que não leva”. (SCI nº 4 / 24-abr-2012) 

 

Noutro momento, revelou-me que a postura de colaborar com os alunos, 

oferecendo-lhes materiais para uso em classe, era comum em seu dia a dia: 
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[excerto 53] 

PROFESSORA: Vou comprar mais lápis de cor, porque os meus vão 

sumindo, vão acabando (+) 

COACH: Pra quê? Pra emprestar pra eles? 

PROFESSORA: É! 

COACH: Você empresta também? 

PROFESSORA: Todo dia! Lápis, borracha, caneta... (SCI nº 13 / 28-nov-

2012) 

 

Essa prática se justificativa para Luísa especialmente em virtude de na 

turma haver alunos com baixo perfil socioeconômico. Como já dito, a professora 

nutria empatia pelos alunos, buscando ajudá-los. Como coach, respeitava essa 

postura, e não cheguei a focalizar suas possíveis implicações, como, a exemplo, que 

ela poderia reforçar o comportamento dos alunos de não levarem materiais para sala 

de aula, visto estarem confiantes de que a professora os teria para emprestar. 

 

 Além do mais, Luísa apresentava-me, vez ou outra, materiais a que tinha 

acesso. Apresentou-me, por exemplo, um programa de televisão cujo objetivo era o 

ensino de inglês por meio de letras de músicas: 

[excerto 54] 

PROFESSORA: Ah, eu queria te falar (+) Tem um site da TV Cultura, você 

já deve ter entrado lá (+) É inglês com música, BOM DEMAIS! TV 

CULTURA, INGLÊS COM MÚSICA! É uma maneira que a gente poderia 

usar com os meninos, porque aí passa, eles cantam, passa inglês embaixo 

direitinho, explica (+) É um site muito bom. (SCI nº 4 / 24-abr-2012) 

 

Analisei o site sugerido e descobri que o programa envolvia a participação 

de estudantes da rede pública de ensino, especialmente do Estado de São Paulo60. 

O material oferecido pareceu-me, de fato, relevante para o ensino/aprendizagem de 

LI nas escolas. Não obstante, havia um entrave para que a professora usufruísse 

desse programa e de outros recursos computacionais em suas aulas: não dominava 

bem as NTIC e encontrava resistência da escola para utilizar o laboratório de 

informática: 

                                                      
60

 Alguns programas podem ser encontrados em http://goo.gl/1tDZ9. Acesso em: 10/03/2013. 
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[excerto 55] 

PROFESSORA: (...) não é tão fácil assim para nós, não! Para nós é uma 

resistência muito grande, (...) PORQUE OS MENINOS VÃO, ESTRAGAM 

(+) (...) GERA CUSTO PARA A ESCOLA. (SCI nº 2 / 23-mar-2012) 

 

Salientou que a escola lhe atribuía responsabilidade financeira pelo uso 

dos computadores: caso algo estragasse, teria de arcar ela mesma com os 

eventuais custos do reparo.  

[excerto 56] 

COACH: (...) se você tiver mexendo lá [nos computadores], se estragar 

alguma coisa, você tem que pagar? 

PROFESSORA: Tem! (SCI nº 10 / 07-nov-2012) 
 
 

Investiguei, no portal eletrônico do MEC61, se o professor, de fato, deveria 

arcar com custos de reparo caso algum computador fosse danificado durante o uso 

em aula. Obtive informações de que cabe ao Estado, nesse caso, assegurar suporte 

técnico e manutenção dos equipamentos dos laboratórios, findo o prazo de garantia 

da empresa fornecedora dos equipamentos. Ademais, não encontrei, em lugar 

algum, cláusula que responsabilizasse financeiramente o professor e/ou aluno pelo 

estrago de equipamentos escolares quando utilizados para fins de 

ensino/aprendizagem. 

  

Repassei essas informações à docente e me dispus a ajudá-la, no 

laboratório, na realização de atividades. Minha ajuda aconteceu durante uma 

atividade que envolvia jogos on-line62. A turma foi dividida em dois grupos (A x B). 

Atuei em um computador ligado a um aparelho de Datashow, desenvolvendo os 

jogos com os estudantes. Luísa observava atentamente a atividade e encorajava a 

participação da turma. Encerrada a aula, ela relatou satisfação com a atividade, 

sinalizando interesse em aprender mais sobre a utilização da Web para o ensino de 

LI. Solicitou-me informações sobre como encontrar outros jogos para trabalhar no 

                                                      
61

 Disponível em: http://goo.gl/fSZuX Acesso em 01/03/13. 
62

 Disponíveis em: http://gamestolearnenglish.com    

http://goo.gl/fSZuX
http://gamestolearnenglish.com/
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ano seguinte, já que, em princípio, não teria meu acompanhamento. Os alunos 

também relataram satisfação com a atividade, principalmente por ser “dinâmica”: 

[excerto 57] 

COACH: Qual foi a atividade deste ano que você gostou mais? Por quê? 

TÉIA: A da sala do computador, porque foi mais dinâmica. (Q / 06-dez-

2012) 

 

Em suma, as experiências trazidas por Luísa no que se refere ao uso de 

materiais instrucionais e às NTIC revelaram que a professora acreditava no potencial 

do gênero canção, dos jogos e das atividades lúdicas para o ensino de inglês. No 

entanto, encontrava dificuldades para implantar eficientemente o uso desses 

recursos em suas aulas. Ademais, não tinha acesso a materiais didáticos que, em 

sua opinião, fossem ao encontro da realidade dos alunos e a orientasse quanto a 

estratégias de ensino. As experiências formativas propiciadas pelo CI, nesse 

sentido, buscaram endossar o uso do gênero canção, dos jogos e das atividades 

lúdicas no processo de ensino/aprendizagem, apresentando, também, novas 

possibilidades de materiais encontrados na Web, como os jogos. Afora isso, as 

experiências formativas propiciaram à docente contato com livro didático com 

abundância de insumo gravado em áudio, o que contribuiu para o uso da La em sala 

de aula. Destarte, pode-se dizer que, embora a docente revelasse experiências 

trazidas bastante favoráveis ao processo de ensino/aprendizagem, elas não haviam 

sido ainda refletidas e exploradas à luz de princípios teóricos da LAELE. Assim, o 

coaching possibilitou a ela refletir sobre suas experiências trazidas à luz do ECLE, 

transformando-as agora em experiências refletidas, o que certamente a ajudará em 

sua caminhada rumo ao desenvolvimento de sua competência aplicada63 (Almeida 

Filho, 1993). Ademais, o coaching propiciou à docente conhecimentos importantes 

no que tange à utilização do laboratório de informática na escola.  

 

 

 

                                                      
63

 “explicar com plausibilidade porque ensina da maneira como ensina” (Almeida Filho, 1993, p. 21). 
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1.5. Experiências Relativas a Planejamento Instrucional 

 

Experiências relativas ao planejamento instrucional foram corriqueiras em 

todo o período de coleta de dados. Logo nas primeiras sessões de coaching, Luísa 

destacou a importância de planejar atividades diversas com vistas a envolver os 

alunos nas aulas. Em suas palavras: 

 

[excerto 58] 

PROFESSORA: (...) eu até brinco que às vezes você tem que levar plano 

de A até Z, porque se o aluno não se envolver, se não se interessar por 

aquela atividade, que pra você talvez fosse ótima, mas pra ele não é, TEM 

que já mudar rapidinho e passar pra outra... (SCI nº 1 / 20-mar-2012) 

 

[excerto 59] 

PROFESSORA: (...) tem que planejar mesmo, porque o inglês não é igual 

ao português, que é você chegar lá e “abre na página tal”, porque não é! 

(SCI nº 3 / 27-mar-2012) 

 
Apesar dessas afirmações favoráveis ao planejamento das aulas de 

inglês, percebi, desde os primeiros momentos em que a acompanhei em classe, 

problemas relativos ao sequenciamento das aulas e à adequação das atividades 

propostas. Em face da indisciplina e desinteresse de muitos alunos, já abordados 

anteriormente, o foco da professora era encontrar atividades que, a seu ver, fossem 

atrativas. Assim, ao encontrar algo que lhe parecia interessante ou lúdico, levava 

para sala de aula, não observando a coerência com o programa de ensino que 

estava desenvolvendo. Essa prática se manteve ao longo da coleta de dados, 

embora eu repetidamente a alertasse para a questão de um sequenciamento 

coerente das aulas. O excerto a seguir retrata essa situação: 

 

[excerto 60] 

COACH: É importante você ter uma sequência pra não /  

PROFESSORA: É porque eu acho essa atividade aqui mais interessante! 

(SCI nº 10 / 07-nov-2012)  
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Problemas em relação ao planejamento instrucional são também 

registrados com professores participantes de outros cursos de formação continuada. 

Oliveira (2013, p. 161), ao investigar o projeto EDUCONLE, afirma: “pelos relatos 

dos professores-alunos, percebe-se que muitos não mantêm um planejamento 

criterioso (...) as atividades são fragmentadas, sem objetivos...”. Para resolver esse 

problema, o EDUCONLE propõe módulos de instrução baseados em tarefas, de 

forma que os alunos participem de “atividades comunicativas em inglês, 

compreendendo, produzindo e usando a língua com materiais autênticos que 

contemplam diversos gêneros textuais” (Oliveira, 2013, p. 161). Como já exposto 

nesta tese, essa era minha sugestão à Luisa: desenvolver tarefas comunicativas 

para seus alunos. 

 

Além disso, embora Luísa reconhecesse a necessidade de registrar os 

conteúdos dados em suas aulas (excerto 61), não o fazia (excerto 62). Isso interferia 

negativamente no planejamento, pois, após algum tempo, perdia-se o controle do 

que havia sido trabalhado em sala de aula. Ademais, conforme se verá na seção de 

experiências em relação à interação com a escola (seção 1.7, adiante), isso causava 

problemas entre a docente e a escola, que sempre demandava tais registros. 

[excerto 61] 

PROFESSORA: (...) eu preciso documentar mais as coisas, sabe? 

COACH: Precisa. 

PROFESSORA: Porque senão fica parecendo que eu não estou dando 

aula... 

(SCI nº 3 / 27-mar-2012) 

 

[excerto 62] 

COACH: (...) você tem o caderno com a sequência do que você trabalhou 

com eles? 

PROFESSORA: Ainda não! Tem que fazer. (SCI nº 3 / 27-mar-2012) 
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As experiências trazidas por Luísa no tocante ao planejamento se 

caracterizavam, assim, por um hiato entre o que afirmava ser importante e a sua 

prática em sala de aula. Diante dessa situação, sugeri, no início do processo de 

coaching, que fizesse uma cópia do caderno de algum aluno para que pudéssemos 

averiguar o que havia sido trabalhado e planejar as atividades vindouras:  

[excerto 63] 

COACH: (...) é interessante que você tenha uma espécie de um / como se 

fosse um caderno deles [dos alunos] mesmo, ou que você pegue o caderno 

de um [aluno], tire cópias, e depois continue, entendeu? Pra saber o que tá 

acontecendo (...). Senão [o sequenciamento das aulas] fica muito 

fragmentado. (SCI nº 3 / 27-mar-2012)  

 
No entanto, embora Luísa concordasse com a necessidade de registrar o 

conteúdo de suas aulas, deixou de fazê-lo durante todo o ano, mesmo com minha 

insistência. A docente constantemente atribuía essa falha ao acúmulo de trabalho: 

 

[excerto 64] 

PROFESSORA: Alex, eu tenho DEZ TURMAS... Eu não consigo fazer 

isso...
64

 Eu não consigo escrever aula por aula (...) escrever os exercícios, 

tudo, trazer aqui (+) EU NÃO CONSIGO! EU TENHO DEZ TURMAS! 

COACH: Você não tem que lançar a matéria no diário? 

PROFESSORA: Tenho, mas aí / 

COACH: Então, é isso! 

PROFESSORA: (...) lá no diário eu não vou escrever página tal, revisão (+) 

Isso aí eu não tenho que escrever não! 

COACH: Sim, mas você tem que lançar o que foi dado... 

PROFESSORA: Eu tenho que lançar (+) (...) é resumidinho (+) (...) senão 

daí eu tô fazendo é um plano de aula, uai! 

COACH: Mas eu tô dizendo é isso aí mesmo, o resumidinho (+) Você tem o 

resumidinho? 

PROFESSORA: Dessas últimas aulas? 

COACH: Desde o início (+) 

PROFESSORA: O resumo que eu tenho eu pego é aqui na apostila 

COACH: Desde o início do ano? 

PROFESSORA: Não, do início do ano eu não tenho não! (SCI nº 10 / 07-

nov-2012) 

 

                                                      
64

 Referindo-se a manter o registro das aulas ministradas. 
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 Conforme já exposto, a queixa dos professores em relação à carga de 

trabalho é constante nos vários estudos que investigam formação continuada em 

serviço. No caso do PECPLI, Coelho (2011) assim registrou:  

  
(...) é frequente a queixa dos professores acerca da sobrecarga de tarefas 
que precisam realizar na escola, muitas vezes em curto prazo. O grande 
número de aulas, as atividades extraclasse e a necessidade de levar tarefas 
para serem realizadas em casa, sejam no horário tarde da noite, de 
madrugada, ou no horário de almoço, (...) deixa os professores exauridos. 
(Coelho, 2011, p. 105) 

 

Ademais, Luísa elencava aspectos de ordem diversa que prejudicavam o 

planejamento e, destarte, o sequenciamento das aulas: 

 [excerto 65] 

PROFESSORA: (...) nós estamos com um problema lá! A presença não 

está boa, porque tá tendo os jogos das olimpíadas e aqueles meninos são 

todos atletas, você sabe! A maioria não vai estar lá (+) Dar a revisão agora 

não vai ser legal não! (SCI nº 10 / 07-nov-2012) 

  

Na realidade, parecia que seu baixo desempenho linguístico-comunicativo 

no idioma, bem como seu conhecimento limitado em relação a práticas de ensino, a 

deixava confusa e insegura em relação ao planejamento. Nas notas de campo de 23 

de abril, assim registrei: 

[excerto 66] 

Tenho impressão de que a professora se arrisca de toda forma para ver se 

algo é acertado. Percebo que ela está/sente-se perdida em relação ao que 

faz. (DP / 23-abr-2012) 

 
O excerto a seguir, por exemplo, ilustra como a limitação em sua 

formação linguística a deixava, por vezes, perdida. Na interação, tanto o present 

continuous (referido por Luísa como “-ing”) quanto o simple present já haviam sido 

trabalhados. 
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[excerto 67] 

PROFESSORA: Pois é, eu estou preocupada, porque em março do ano 
que vem eles vão fazer essa prova...

65
  

COACH: Pois é, mas o que de fato você tem de dar pra eles? 
PROFESSORA: Um pouco de cada coisa (+) Tudo! Eu tenho que ver o “-
ing”, eu tenho que ver o simple present (+) Todas aquelas seções ali ó! Eu 
estou preocupada! (SCI nº 10 / 07-nov-2012) 

 

Sua formação pedagógica fragilizada também a limitava. No excerto nº 

68, chegou a descrever, tacitamente e de forma irônica, uma proposta de ensino via 

tarefas, não cogitando a possibilidade de incorporá-la ao seu contexto de trabalho: 

[excerto 68] 

PROFESSORA: Ah, tá! Aí eu vou ficar o ano todo trabalhando coisas dos 

móveis, conciliar a casa dos sonhos, depois eles vão fazer uma maquete da 

casa, depois eles vão partir sobre palavras que estão falando sobre 

maquete, o ano inteiro assim... ((ironia ao falar)) 

COACH: Seria o ideal, realmente uma sequência! 

PROFESSORA: Se desse tempo seria ótimo, né? Eu tô preocupada, tem 

MUITA COISA pra ver ainda... 

COACH: O que você precisa ver? 

PROFESSORA: Um pouquinho de cada coisa (+) Eu não posso ficar na 

mesma atividade, Alex... (SCI nº 10 / 07-nov-2012) 

 

Por fim, em vista do constante encorajamento e das solicitações para que 

realizasse o registro das aulas e buscasse planejar, com coerência, suas aulas, 

Luísa revelou, já no fim do ano letivo, desejo de programar/planejar suas aulas para 

o ano seguinte, o que, em meu entendimento, já representou um passo dado pela 

professora: 

[excerto 69] 

PROFESSORA: (...) isso aí [planejar as aulas] eu já tô programando para o 

ano que vem: a gente fazer igual à Ruth
66

: quando ela morreu, ela já estava 

com o próximo bimestre pronto... (SCI nº 11 / 13-nov-2012) 

 

                                                      
65

 A docente referia-se à avaliação diagnóstica do Programa de Avaliação da Aprendizagem Escolar – 
PAAE, de Minas Gerais, cujo objetivo é identificar necessidades imediatas de intervenção 
pedagógica. Informações sobre essa avaliação estão disponíveis em: http://goo.gl/vHvCH. Acesso 
em: 14 de fevereiro de 2013. 
66

 Professora de História. Atuava na mesma cidade de Luísa. 

http://goo.gl/vHvCH
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De fato, em reunião com a professora no início do ano letivo de 2013, 

pude observar que ela estava planejando e registrando suas aulas. Chegou a me 

apresentar o caderno em que estava fazendo isso. Nesse momento, disse-me que o 

planejamento instrucional, um dos focos de nossa parceria via CI, foi o mais 

desafiador. Em suas palavras: 

[excerto 70] 

COACH: (...) quais foram os maiores desafios encontrados durante o ano 

passado? 

(...) 

PROFESSORA: Ah, foi uma mudança radical, né? Mudou totalmente, em 

todos os aspectos, desde o material até a prática de sala de aula... 

COACH: Foi difícil no começo? 

PROFESSORA: Foi. 

COACH: O que mais pegou? 

PROFESSORA: O desenvolver mesmo das aulas, né, que além de requerer 

muito assim... / Nossa! Lá na sala de aula, o mínimo que a gente tem que 

fazer é programar e dar sequência (+) Tudo tem que ter um gancho, né, tem 

que tá puxando (+) Esse aí é o desafio maior que eu acho. 

(...) 

COACH: Como você vê a solução pra isso [o planejamento] hoje? 

PROFESSORA: Mais tranquilo! Hoje eu vejo que pode ser ligada uma coisa 

à outra, à realidade da turma... (SCI nº 15 / 19-fev-2013) 

 
Em resumo, as experiências trazidas por Luísa no tocante ao 

planejamento instrucional revelavam um hiato entre o que afirmava ser importante e 

as suas ações, ou seja, reconhecia a importância de planejar as aulas, mas não o 

fazia. Diante dessa situação, propiciei experiências formativas as mais diversas, 

especialmente reflexões acerca do impacto do planejamento ou não planejamento 

das aulas na qualidade de sua prática de ensino. Essas experiências formativas 

foram, por vezes, entendidas por Luísa como “cobrança”, o que desencadeou um 

momento de tensão e nervosismo durante uma das sessões de CI. Todavia, após o 

encerramento do coaching, pude registrar experiências refletidas bastante positivas 

no que diz respeito ao planejamento instrucional, principalmente no sentido de a 

docente perceber que as aulas precisam ter “gancho” umas com as outras. Afora 

isso, constatei, no ano letivo seguinte ao início do CI, transformação de sua prática 

docente: passou a planejar e registrar as aulas.  
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1.6. Experiências Relativas à Avaliação da Aprendizagem 

 

Experiências trazidas no que tange à avaliação da aprendizagem foram 

reveladas já na primeira sessão de coaching. Luísa apresentou-me uma avaliação 

aplicada aos alunos da turma acompanhada durante a pesquisa. A avaliação havia 

sido aplicada em 07 de março de 2012, data anterior ao início da coleta de dados. 

Segundo ela, seus alunos acharam a avaliação difícil e “ficaram em pânico” (SCI nº 

1 / 20-mar-2012). Luísa destaca, a exemplo, uma questão cujo objetivo era 

enumerar (de um a cinco) uma lista de frases, cada uma delas precedida de 

parênteses. No entanto, os alunos não compreenderam bem o enunciado e 

acabaram por marcar um “xis” em uma das opções; outros marcaram um “xis” em 

todas elas. Disse-me que tentou esclarecer a questão durante a prova, embora isso 

não tenha surtido o efeito desejado. Em suas palavras: 

 [excerto 71] 

PROFESSORA: (...) tinha uma questão aqui que eles / não era pra marcar 

xis, era para enumerar (...) eu falhei, né, talvez eu deveria ter falado, né? (+) 

Eu falei, mas às vezes o aluno ou já fez ou não ouve a gente falar, né? 

Marcou tudo, uns fizeram xis... (SCI nº 1 / 20-mar-2012) 

 

Pedi para ver a avaliação. Constatei que o enunciado relativo à questão 

não estava claro, o que, de fato, poderia causar confusão no momento da resolução. 

Afora isso, ao indagar mais sobre o assunto, constatei que outra questão exigia 

matéria ainda não lecionada: 

[excerto 72] 

PROFESSORA: Um textozinho sobre uma receita, né? 

COACH: Você trabalhou esse tipo de texto com eles? 

PROFESSORA: Trabalhei cartões o ano passado, vários gêneros textuais... 

COACH: Eles já eram seus alunos?  

PROFESSORA: Não, a maioria não, mas eu sei que a minha colega de 

trabalho trabalhou esses cartões muito bem... 

COACH: Tá, mas você trabalhou algo parecido com eles? 

PROFESSORA: ANTES DESSA PROVA NÃO, não tinha dado uma revisão 

sobre esse tipo de gênero não! 
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COACH: Isso aqui foi uma coisa meio nova pra eles, então? 

PROFESSORA: Isso. (...) Nossa, eles acharam essa prova DIFICÍLIMA 

(SCI nº 1 / 20-mar-2012) 

 

Os dados indicaram que Luísa não articulava satisfatoriamente a matéria 

lecionada em classe com a exigida nas avaliações. Ao observar suas avaliações já 

aplicadas, constatei que ela escolhia questões em livros didáticos ou em outras 

avaliações que tinha em mãos, gerando uma espécie de bricolagem, sem coerência 

e sem questões que avaliassem a capacidade de os alunos utilizarem a La em 

comunicação.  

 

Em vista dessa realidade, propus elaborar, com ela, a avaliação seguinte. 

Ressaltei a importância de a avaliação refletir a matéria dada em aula, bem como a 

necessidade de questões contextualizadas, com enunciados claros, compreensíveis 

aos alunos. Nessa prova, sugeri a inclusão de uma questão de compreensão oral, 

até então ausente em suas avaliações. Essa avaliação (anexo II) foi elogiada pela 

docente: 

[excerto 73] 

COACH: A professora mostrou-se satisfeita ao ver uma prova “diferente”. 

Disse: “a gente precisa registrar que esse tipo de prova tá sendo dada.” (DP 

/ 16-abr-2012) 

 

Registrei, em notas de campo, a mesma receptividade por parte dos 

alunos. Aprovaram a avaliação aplicada, principalmente em relação à compreensão 

oral. Segundo eles, foi a primeira vez que fizeram uma questão que envolvia essa 

habilidade. 

A partir dessa experiência formativa, experiências refletidas começam a 

se manifestar em sua fala, que passou a demonstrar maior ciência do processo 

avaliativo. Em abril, ao abordar as avaliações da Secretaria Estadual de Ensino de 

Minas Gerais67, declarou: 

                                                      
67

 Essas avaliações a que Luísa se refere são do Programa de Avaliação da Aprendizagem Escolar  - 
PAAE, já referenciado neste trabalho. 
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[excerto 74] 

PROFESSORA: O intuito hoje em dia é fazer com que o aluno aprenda (+) 

Não provar o que ele não sabe, mas provar dentro do que ele aprendeu. 

Igual a essa prova que você fez aqui. (SCI nº 4 / 24-abr-2012) 

 
De fato, na elaboração das avaliações seguintes, Luísa passou a 

contextualizar as questões e inserir atividades de compreensão oral: 

[excerto 75] 

PROFESSORA: Aí na prova tem que montar um contexto, uma 

historiazinha
68

 em sala de aula... 

COACH: É! Tente sempre! Você mesma escreve a historiazinha, em 

português, parecida com aquelas outras que nós fizemos na primeira prova, 

que você falou que eles gostaram e tudo... 

PROFESSORA: Tem que ter a parte lá, né, pra eles ouvirem... (SCI nº 7 / 

22-jun-2012) 

 

A partir de então passou a atentar para questões contextualizadas e, 

preferencialmente, que estivessem relacionadas ao uso da LI para fins 

comunicativos. Ademais, observou questões de pronúncia na prova do PAAES69. 

Segundo ela, tais questões envolviam a terminação “-ed” (/t/, /d/, /ɪd/). Isso pareceu 

reforçar sua concepção de que as habilidades orais deviam, de fato, ser trabalhadas 

na escola: 

 

[excerto 76] 

 

PROFESSORA: Esse ano na prova do PAAES veio pronúncia! 

COACH: Ah é? 

PROFESSORA: Três questões de pronúncia (+) Depois eu vou trazer a 

prova pra você ver (+) Engraçado que nunca tinha pedido pronúncia! Três 

questões! EU FIQUEI BOBA! 

COACH: O que você achou da prova? 

PROFESSORA: Interessante, porque nunca tinha pedido nada de 

pronúncia, né? (SCI nº 10 / 07-nov-2012) 

 
 

                                                      
68

 Eu orientava Luísa no sentido de elaborar questões que apresentassem interações comunicativas. 
Historiazinha, nesse caso, seria uma descrição, em português, do contexto dessas interações na La. 
69

 Uma das provas que constituem o processo seletivo para ingresso na graduação na Universidade 
Federal de Uberlândia, Minas Gerais. 
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[excerto 77] 

PROFESSORA: (...) como caiu muita pronúncia, eu estava pensando em a 

gente colocar, por exemplo, umas duas questões, né? (SCI nº 13 / 28-nov-

2012) 

 

O comportamento de Luísa vai de encontro aos resultados da pesquisa 

realizada por Coelho (2011). Em relação a essa prova da Secretaria Estadual de 

Ensino de Minas Gerais, Coelho registra que “as professoras se queixaram 

mostrando que o conteúdo abordado na prova era mais abrangente do que aquele 

trabalhado por elas e, consequentemente, o nível de exigência era superior àquele 

de seus alunos” (Coelho, 2011, p. 122). Luísa, pelo contrário, buscava adaptar seu 

ensino a essas provas, num processo de “efeito retroativo”70 referente às avaliações 

oficiais (Almeida Filho, 1993; Scaramucci, 2004). Além disso, nas avaliações 

seguintes que elaborou, foi evidente sua preocupação em exigir apenas o que havia 

sido lecionado em classe, diferente do que aconteceu no início do coaching. Por fim, 

Luísa relatou, na última sessão de coaching, sua experiência refletida sobre o 

processo avaliativo: 

[excerto 78] 

COACH: (...) se eu te perguntasse hoje o que é uma boa avaliação, qual 

seria sua resposta? 

PROFESSORA: Pegar o que a gente praticou em sala de aula e 

transformar isso em provas (+) E pode ser trabalhado também o som, 

passar o som e eles [os alunos] tentarem escrever... (SCI nº 15 / 19-fev-

2013)  

 

Em face das análises realizadas, pode-se afirmar que o processo de CI 

oferecido a Luísa propiciou-lhe experiências refletidas bastante positivas no que 

tange à avaliação da aprendizagem. Inicialmente, as experiências trazidas 

mostraram que a docente não articulava, satisfatoriamente, o conteúdo ministrado 

em aula com as avaliações de aprendizagem. Ademais, demandava, nas avaliações, 

conteúdos não explorados durante suas aulas e não incluía questões de 

                                                      
70

 Neste caso, entendido como influência das avaliações no processo de ensino do professor. 

(Almeida Filho, 1993) 
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compreensão oral. Com as experiências formativas vivenciadas durante o CI, Luísa 

passou a articular, de modo coerente, o conteúdo ministrado em aula com as 

avaliações. Além disso, passou a contextualizar as questões das provas, mostrando 

situações em que a La é utilizada em fins comunicativos.  

A seguir, passo à interação de Luísa com a escola onde trabalha. 

 

1.7. Experiências Referentes à Interação com a Escola  

 

Luísa mantinha uma relação tensa com a instituição escolar onde 

trabalhava. Sentia-se reconhecida pelos alunos e pela sociedade, mas não pela 

escola. Não se sentia valorizada e acreditada pela instituição (fosse pela diretoria, 

fosse pelos colegas de trabalho). Neste excerto, a docente relata seu sentimento ao 

falar com os colegas, no início do ano, sobre o processo de formação continuada via 

CI que eu lhe propusera: 

[excerto 79] 

PROFESSORA: (...) às vezes a gente comenta com o colega, com o próprio 

diretor. ELE NÃO ACREDITA MUITO, então eu acho que nós vamos ter que 

realmente superar todas as expectativas de pessoas que não estão 

acreditando no nosso trabalho. 

COACH: quem são essas pessoas? 

PROFESSORA: alguns colegas (+) 

COACH: colegas de profissão? 

PROFESSORA: colegas da área de humanas. 

COACH: não necessariamente outros professores de inglês?  

PROFESSORA: não! De humanas mesmo, e até a própria direção. (SCI nº 

1 / 20-mar-2012) 

 
Apesar de ter apresentado minha proposta de pesquisa à escola e de 

acompanhar constantemente a docente em sala de aula e nas sessões de coaching, 

Luísa manteve essas queixas ao longo da coleta de dados. Ademais, queixava-se 

da escassez de aulas, dos horários desfavoráveis (após o recreio ou no final da 

manhã letiva) e da realização de projetos que, além de não contemplarem sua 

matéria, tomavam suas aulas. Os excertos a seguir retratam essas questões: 
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[excerto 80] 
PROFESSORA: (...) acho pouco o número de aulas (SCI nº 1 / 20-mar-2012)
  

 

[excerto 81] 
PROFESSORA: Eu só tenho aqueles horários que são os piores, que é o 

depois do recreio, que eles [os alunos] querem continuar o recreio também, e o 

último lá naquela turma
71

. (SCI nº 2 / 23-mar-2012) 

 

 

 [excerto 82] 
PROFESSORA: E tem muito projeto na escola... Se você for parar mesmo, 
sabe, é Festa do Milho

72
, é não sei o quê (+) É tanto projeto que toma suas 

aulas (+) (...) se for contar mesmo, se brincar não dá nem cinquenta aulas de 
inglês anuais. (SCI nº 13 / 28-nov-2012) 

 

A desvalorização da LI nas escolas, infelizmente, é uma queixa comum 

dos professores da rede pública (Sól, 2013; Coelho, 2011; Barcelos, 2010; Ferreira, 

2010; Miccoli, 2010; Venâncio, 2010; Celani, 2003). Nas palavras de Celani (2005, p. 

14), “o ensino/aprendizagem de língua estrangeira, embora goze de alto prestígio na 

sociedade, continua a gozar de baixo prestígio na escola”. Luísa revelou receber 

elogios da instituição onde trabalhava, em um único momento durante a coleta de 

dados. Isso ocorreu aproximadamente um mês após o início do coaching e lhe 

deixou surpresa. Em suas palavras: 

 [excerto 83] 

PROFESSORA: Ah, eu fui ATÉ ELOGIADA também, ontem, né? “A Luísa tá 

CAPACITANDO, a Luísa MELHOROU” (...) E estavam todos os professores 

lá, à noite! (...) Ela [a diretora] NUNCA ELOGIA (+) Você pode FAZER MIL 

COISAS, ela só TE COBRA (+) Aí ontem ela elogiou alguns professores e 

citou o meu nome também. (SCI nº 4 / 24-abr-2012) 

 

Todavia, nos meses seguintes, relatou sentir-se desestimulada e, às 

vezes, irritada com a escola. Segundo ela, apesar do elogio recebido, a escola 

demandava muito e não lhe propiciava o tempo necessário para se aperfeiçoar e 

apresentar resultados significativos. Ademais, sentia que seus pequenos avanços 

                                                      
71

 Referindo-se à turma participante da pesquisa. 
72

 Festa local que normalmente ocorre no mês de maio. Tem duração de aproximadamente duas 
semanas e envolve a participação das escolas em projetos, como desfiles e projetos literários. A 
disciplina de Língua Inglesa não é contemplada nesses projetos. 
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não eram valorizados. Os excertos seguintes, registrados 51 dias após o início da 

primeira sessão de coaching, retratam essa situação: 

[excerto 84] 

PROFESSORA: A COBRANÇA É MUITA, sabe? Tem pouco tempo que a 

gente tá começando a desenvolver (+) Eles [a escola] já acham que a gente 

está pronta (+) E não é, gente! É um processo. (SCI nº 5 / 09-maio-2012) 

 
 

[excerto 85] 

PROFESSORA: (...) as pessoas me IRRITAM com isso aí (+) “Nossa, poxa, 

ela vai lá, faz reunião com o cara [o coach], o cara vem aqui.” Eu não vejo 

ninguém falar isso (+) (...) Parece que tudo que você
73

 faz tá pouco. (SCI nº 

5 / 09-maio-2012) 

 

Em meu entendimento, o período de 51 dias é realmente curto para que 

se possa observar um desenvolvimento expressivo na abordagem de ensinar de um 

professor. Todavia, os excertos 86 e 87, registrados, respectivamente, três meses 

após o início do CI e já no final do ano letivo, evidenciaram esse mesmo problema: 

 

[excerto 86] 

PROFESSORA: só falei: “mas, então não tem jeito de agradar vocês não... 

O que mais que a gente vai fazer? Porque eu acho que a gente tá até 

conseguindo muita coisa, né? Vocês estão sabendo os problemas que tem 

dentro das turmas e tudo, e eu tô fazendo tudo... Eu acho que eu tô fazendo 

o impossível (+) Claro que eu ainda tenho muita coisa pra aprender, muita 

coisa pra melhorar, mas eu tô aí, né? Eu estou sendo acompanhada por um 

doutorando (+) Ele está vindo, está assistindo as aulas, eu vou lá, a gente 

reúne” (SCI nº 8 / 28-jun-2012) 

 

[excerto 87] 

PROFESSORA: Alex, eu fico desestimulada (...) chegou uma menina lá, 

novinha (+) “Nossa, tá dando show!” Eu não vejo nada... Acho que ela não 

tem nem uma pós-graduação (+) “Nossa, tá dando show!” Aí chegou outra 

de matemática (+) “Nossa, que show!” Nunca falam “Olha que show do 

Alex, que tá aqui e tem doutorado (sic), aqui fazendo trabalho com a Luísa”. 

(SCI nº 10 / 07-nov-2012)  

                                                      
73

 Referindo-se a ela mesma. 
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Miccoli (2010) pontua que esse tipo de desvalorização contribui, de fato, 

para a frustração de professores. Como se isso não bastasse, Luísa destacou, 

também, sua interação com a Superintendência Regional de Educação. O governo 

de Minas Gerais possui, desde 2007, um trabalho permanente de intervenção 

pedagógica, denominado PIP. Baseia-se em visitas e acompanhamento promovidos 

por profissionais da Superintendência nas escolas, a fim de possibilitar avanços na 

gestão pedagógica, propor estratégias de intervenção, apoiar os professores e, 

assim, melhorar o desempenho do aluno para garantir o sucesso de sua trajetória 

escolar (Minas Gerais, 2010). Segundo Luísa, as profissionais responsáveis por 

essa proposta não estavam inteiradas da realidade das escolas, desconhecendo, 

por exemplo, a resolução 2.017/2011, que permitia às escolas abolirem a LI do 

segundo e do terceiro anos do ensino médio. De acordo com a docente: 

 

[excerto 88] 
PROFESSORA: (...) as meninas lá do PIP foram lá essa semana (+) “Você 

chamou a gente aqui...” Uai, foi no início do ano (+) (...) aí parece que 

querem fazer um projeto para o ano que vem (+) Três pessoas já passaram 

lá esse ano perguntando quais são nossas dificuldades, de que a gente tá 

precisando (+) “Nossa! Inúmeras!” Ela encheu uma página (+) Falei: 

“primeira coisa, o número de aulas, porque tirou o inglês do segundo e do 

terceiro anos” (+) e ela: “Mesmo? Tirou? Eu não tô sabendo” (+) Então o 

quê que está fazendo lá? Não sabe que tirou o inglês do segundo e do 

terceiro (+) Isso é pra se safar, né, da gente, decerto! (SCI nº 13 / 28-nov-

2012) 

 

Nesse sentido, após analisar o processo de coaching, percebi que não 

propiciei experiências formativas que viessem a contribuir para a superação dos 

problemas relacionados à interação da professora com a instituição onde atuava. 

Focalizei sobremodo a professora e não promovi um trabalho eficiente junto à 

direção da escola para que ela compreendesse o processo formativo de Luísa e 

contribuísse mais eficazmente. Especulo que se assim tivesse feito, a falta de 

reconhecimento, de que Luísa tanto se queixava, poderia ter sido amenizada e o 

processo formativo ter logrado mais êxito. Em face disso, endosso a proposição de 

Knight (2007), quando define coach instrucional como profissional que trabalha em 
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tempo integral nas escolas, visando ao desenvolvimento profissional de professores. 

Os dados sinalizaram que a atuação do coach junto à escola é, em suma, basilar, no 

sentido de propiciar a essa instituição melhor ciência do processo formativo por qual 

passa o professor, garantindo, então, mais significativo êxito nesse processo. 

 

1.8. Experiências Relativas à Interação com a Abordagem de 

Coaching Instrucional  

 

Esta seção trata das experiências relativas à interação de Luísa com a 

abordagem de CI e comigo como coach. Nessa esteira, os resultados indicam que o 

framework da parceria (Knight, 2007, 2009) permeou todo o processo de CI. Luísa 

encontrava espaço para verbalizar suas decisões, inquietações, dúvidas, angústias. 

Encontrava, ainda, espaço para diálogo e reflexão sobre o processo de 

ensino/aprendizagem. Demonstrava acolhimento quanto ao meu trabalho e 

colocava-me como seu parceiro. Ou seja, eu não era considerado apenas um 

“formador”, mas um profissional que estava ao seu lado, dentro de sua sala de aula, 

para auxiliá-la em suas atividades. Em um único momento da coleta de dados, Luísa 

revelou uma experiência trazida na qual veio à tona a concepção de que a teoria, 

naquele momento proposta por mim e pela diretora da escola, às vezes se afasta da 

prática. Isso aconteceu ao falarmos sobre planejamento instrucional. A parte 

sublinhada do próximo excerto retrata essa questão: 

[excerto 89] 

PROFESSORA: (...) nós estamos com um problema lá! A presença não 

está boa, porque tá tendo os jogos das olimpíadas e aqueles meninos são 

todos atletas, você sabe! A maioria não vai estar lá (+) Dar a revisão agora 

não vai ser legal não! Tá vendo porque às vezes não tem como ter uma 

sequência assim como vocês querem? (SCI nº 10 / 07-nov-2012) 

 

Nas demais ocasiões, conforme já explicitado neste trabalho, Luísa 

buscava implantar os procedimentos instrucionais por mim sugeridos. Ou seja, ao 

mesmo tempo em que colocava suas experiências e queixas em pauta, esforçava-se 

para transformar sua prática, não se mostrando resistente a mudanças. 
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Esse esforço para a transformação da prática mostra aspectos 

promissores decorrentes das experiências formativas propiciadas pela abordagem 

de CI quando comparada às experiências registradas por pesquisadores que 

investigaram outros programas de formação continuada em serviço. Nesse contexto, 

Turbin (2010), ao investigar um processo de formação continuada em serviço, 

oferecido por um centro binacional para professores da rede pública de São Paulo, 

revelou que os participantes levaram, aproximadamente, seis meses para começar a 

expor e a falar sobre suas aulas, seus alunos, problemas e dificuldades. Só a partir 

daí mudanças começaram a acontecer na prática desses professores. Além do 

mais, a autora revelou: 

 

(...) no início [os professores] são super-resistentes e tendem a pensar que 
não existam soluções para os problemas que encontram na sala de aula, no 
dia a dia da escola pública; enfim acham que é tudo muito complicado, 
muito complexo. E acabam tendo uma postura negativa, uma série de 
resistências; são bem resistentes no início, inclusive a ideias novas... 
(Turbin, 2010, p. 156) 

 

No caso do PECPLI, Coelho (2011) revela que as professoras expuseram 

lamentações e compartilharam experiências, geralmente negativas, por 

aproximadamente três anos (de 2004 ao final de 2006), para, então, passarem a 

uma linha de ação e mudança em suas práticas. A estudiosa assim descreve a 

reação das professoras no início do processo de formação: “segundo as 

professoras, não é possível ensinar inglês na escola pública da maneira com que é 

apresentada no projeto” (Coelho, 2011, p. 85). Nas palavras de Zolnier (2011, p. 

167), que também investigou esse programa de formação continuada, “as 

transformações (...) ocorreram de forma muito lenta”. O programa da SBCI / PUC-SP 

tem trazido resultados excelentes quanto à formação continuada em serviço de 

professores, porém, inicialmente, o professor deve cursar o módulo de língua e, 

somente após concluir essa fase, passa pela formação que enfoca questões de 

abordagens de ensino.  
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Lembro que um momento de tensão ocorreu durante o CI, em razão de 

minha insistência com a professora sobre a necessidade de reflexão sobre os PI 

experienciados em sala de aula. A princípio, Luísa não acolhia bem essa minha 

proposta de reflexão. No excerto a seguir, mostrou-se nervosa com minha 

abordagem: 

[excerto 90] 

COACH: Eu estou aqui pra refletir com você... (...) 

PROFESSORA: Não, REFLETIR NÃO! Você tá insistindo com esse negócio 

de sequência desde o primeiro semestre (+) 

COACH: Sequência significa o seguinte (+) Ter um planejamento (+) É 

importante isso! 

PROFESSORA: Não é isso que nós estamos fazendo aqui? Não é esse 

material que eu estou usando? (...) EU QUERO QUE VOCÊ ME FALE 

COMO (+) EXATAMENTE O QUE EU VOU TRABALHAR, PORQUE EU 

ACHO QUE EU TÔ AQUI É PRA ISSO... ((nervosa)) (SCI nº 10 / 07-nov-

2012) 

 

 
A proposta de reflexão flagrada nesse excerto foi entendida como 

cobrança e reprovação. Luísa mostrava-se mais interessada em receber tão 

somente instruções sobre como atuar em sala de aula, não acolhendo bem a 

proposta de reflexão sobre a prática. Essa reação do professor ao participar de um 

processo de formação continuada é prevista por Hernandez (1998, apud Monteiro & 

Giovani, 2004). No entanto, considerando-se a importância da reflexão para a 

formação do professor, optei por continuar a insistir na necessidade de se refletir 

sobre os PI desenvolvidos em sala de aula. A esse respeito, Luísa disse-me, na 

última sessão de coaching, que a reflexão deixa o professor mais angustiado, 

embora traga bons resultados:  

 

[excerto 91] 

PROFESSORA: Com certeza o segundo [coaching reflexivo] é melhor, né? 

Questionar, ver a maneira correta (+) Mas acaba que a gente fica mais é no 

primeiro [coaching prescritivo] mesmo, né? 

COACH: O segundo [coaching reflexivo] era mais incômodo na prática? 

PROFESSORA: Não. 
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COACH: Eu falo incômodo pelo seguinte motivo: porque o segundo é muito 

critico, né, no sentido de refletir sobre o que foi feito, enfim (+) O primeiro é 

mais descritivo (+) vai fazer isso, isso e isso [em sala de aula]... 

PROFESSORA: Realmente é mais incômodo um pouco, né (...) às vezes a 

gente fica meio angustiada...  

COACH: Mas mesmo assim é legal? 

PROFESSORA: Mas mesmo assim é melhor... 

(SCI nº 15 / 19-fev-2013) 

 

Outras experiências refletidas acerca do processo de formação 

vivenciado foram registradas na última sessão de CI. Segundo Luísa, a parceria de 

CI ajudou-a em vários aspectos de sua atuação docente, como desenvolvimento das 

aulas e seleção de materiais instrucionais. Em suas palavras: 

[excerto 92] 

PROFESSORA: Olha, pra mim, era tudo que eu tava precisando mesmo (+) 

acompanhamento e, em se tratando de tudo, do material, do 

desenvolvimento das aulas... (+) Levar a questão do som pra ouvir, repetir, 

né? Então aí eu acho que traz a língua viva mesmo pra dentro da sala de 

aula. (SCI nº 15 / 19-fev-2013) 

 

Nesse excerto é possível observar o acolhimento da professora em 

relação à abordagem de CI em sua formação continuada. Resultados similares 

foram encontrados em outro estudo sobre o CI como abordagem de formação 

continuada de professores de inglês no Brasil (Cunha, no prelo). Afora isso, Luísa 

pontuou que o CI contribuiu para o desenvolvimento de suas habilidades de listening 

(compreensão oral) e speaking (produção oral). Refletiu que isso beneficiava, 

também, os alunos, uma vez que ia ao encontro de suas realidades:  

 

[excerto 93] 

COACH: (...) em que parte o coaching mais contribuiu? 

PROFESSORA: O speaking e o listening mesmo... 

COACH: Em que sentido? 

PROFESSORA: De trazer pra sala de aula a apostila, esse material nosso 

(+) Ele é bem vivo, sabe? Ele é mais próximo da realidade dos alunos... 

(SCI nº 15 / 19-fev-2013) 
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Destacou que ouvir e repetir, com os alunos, o insumo gravado em áudio, 

tornava as aulas mais interessantes, propiciando melhor aprendizagem e maior 

aproximação dela com a turma: 

[excerto 94] 

PROFESSORA: (...) a questão do ouvir mesmo, o repetir, sabe, torna as 

aulas assim, mais interessantes, envolve mais a gente com a turma e a 

turma com o inglês. (SCI nº 15 / 19-fev-2013) 

 

Afirmou ainda que a adoção dos princípios do ECLE com o apoio do 

coach propiciou-lhe ganhos de desempenho em LI, especialmente na oralidade, 

referida por ela como “pronúncia”: 

[excerto 95] 

COACH: Em relação ao seu desempenho em inglês... (...) você acha que 

melhorou um pouco, não...? 

PROFESSORA: Melhorou. Melhorou bastante (+) Nossa, porque com o 

som a gente consegue, né? Porque quando a pessoa fala, você entende 

uma, duas, três palavras, e com o som ali você consegue entender todas as 

palavras numa frase... 

COACH: E aí isso faz com o seu inglês melhore? 

PROFESSORA: Melhora (+) De certa forma (+) 

COACH: O que você acha que mais melhorou no seu inglês?  

PROFESSORA: A pronúncia! (+) Com certeza a pronúncia! (SCI nº 15 / 19-

fev-2013) 

 

Luísa também destacou ganhos relativos à sua maneira de avaliar a 

aprendizagem (cf. seção 1.6 deste capítulo). Em suma, as experiências refletidas 

acerca da interação de Luísa com a abordagem de CI e comigo como coach foram 

bastante satisfatórias e destacam o potencial dessa abordagem para a formação 

continuada em serviço de professores de LE. 

 

A próxima seção mostra a análise dos resultados da avaliação oral e 

escrita aplicada a Luísa no início e no fim do processo de CI. Como se verá, essas 

avaliações comprovaram os ganhos relatados pela professora em relação ao seu 

desempenho na LI após a realização da parceria de coaching. 
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2. Avaliação de Desempenho da Professora na Língua Inglesa 
 

Conforme exposto no capítulo referente ao delineamento metodológico 

(cf. seção 3.1, capítulo III), apliquei um exame oral e outro escrito à Luísa no início e 

no final da coleta de dados. O objetivo foi avaliar eventuais ganhos em seu 

desempenho na LI após a finalização da proposta de CI. Vale lembrar que dois 

falantes nativos de inglês, com experiência no ensino desse idioma para 

estrangeiros, participaram como voluntários para avaliar o desempenho da 

professora nos exames. A seguir, apresento os resultados obtidos pela professora. 

 

2.1. Avaliação Oral 

 

A primeira parte da avaliação oral (apêndice D) envolvia a leitura, em voz 

alta, de um pequeno texto retirado na Web. O objetivo foi comparar a leitura 

(inteligibilidade, entonação, acento tônico) no primeiro e no segundo momento da 

aplicação dos exames, verificando se houve melhorias no desempenho dessa tarefa. 

Nessa parte, ambos os avaliadores constataram melhoria na segunda leitura. 

Segundo eles, no segundo momento, a leitura foi mais natural e, portanto, mais 

inteligível. Além disso, constataram mais desenvoltura da professora, que se 

mostrou mais confiante. 

 

A parte 2 consistia na elaboração de perguntas sobre uma fotografia. 

Nessa parte, os avaliadores não observaram melhorias significativas no 

desempenho oral de Luísa na realização dessa tarefa. No entanto, o avaliador B 

pontuou maior esforço da educadora no segundo momento. 

 

A parte 3 do exame oral consistia na descrição de uma fotografia. Nessa 

tarefa, ambos os avaliadores constataram melhorias. Segundo o avaliador A, no 

exame final, Luísa descreveu mais coisas, utilizou-se de sentenças maiores e 

mostrou-se mais confiante ao realizar a tarefa. Para o avaliador B, a descrição no 
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segundo momento foi mais inteligível, fluiu melhor e apresentou mais frases e mais 

amplo vocabulário. 

 

Em suma, as avaliações apontaram aumento da confiança de Luísa ao 

lidar com a LI. Isso se materializou por meio de desempenho mais desenvolto, fluido 

e inteligível na La, bem como por maior esforço no sentido de articular o idioma em 

sala de aula74.  

 

2.2. Avaliação Escrita 

 

A avaliação escrita (apêndice F) consistia na produção de um bilhete. 

Para o avaliador A, houve melhoria apenas em relação à quantidade de vocabulário 

empregado. Do mesmo modo, o avaliador B constatou melhoria em relação à 

quantidade de vocabulário e apontou ganhos quanto à semântica interna do texto. 

Todavia, ambos pontuaram que, na segunda produção, Luísa não respondeu às 

perguntas propostas para a redação do texto, o que o comprometeu. Em síntese, 

apesar de Luísa, na segunda produção escrita, não ter atentado devidamente às 

perguntas propostas na atividade, ela conseguiu mobilizar vocabulário mais amplo e 

articular melhor suas ideias, o que, de certo modo, sinaliza ganhos no que tange ao 

desempenho escrito na La. 

 

Os resultados dessas avaliações sugerem que uma proposta de formação 

continuada em serviço via CI pode trazer resultados ainda mais promissores em 

relação ao desenvolvimento linguístico do professor se realizada durante um período 

de tempo longitudinalmente mais extenso. Além do mais, vale ressaltar que o papel 

desempenhado pelo coach ao utilizar-se dos pressupostos do CI para a formação 

continuada em serviço da professora participante, foi bastante satisfatório, visto que 

contribuiu para transformações positivas em sete das oito categorias de experiências 

analisadas. Findas a análise e a discussão dos dados, passo às considerações 

finais, momento em que retomo e discuto os objetivos da pesquisa.  

                                                      
74

  seção “Experiências relativas ao uso da LI em aula”. 
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V. CONCLUSÃO 

 

“É impossível banhar-se nas águas do mesmo 

rio duas vezes, porque o rio, e também nós, já 

não somos os mesmos.” 

– Heráclito – 

 

 

Nesta tese, argumento que a abordagem de coaching instrucional (CI) 

pode trazer benefícios consideráveis quando utilizada na formação continuada em 

serviço de professores brasileiros de LE (inglês) que têm por objetivo o ensino dessa 

língua para fins comunicativos. Nesse sentido, propus-me a investigar esta 

asserção: 

 

Um processo de formação continuada em serviço, por meio de CI, com 

vistas a apoiar o professor de LI da escola pública na implantação do ECLE, pode 

propiciar, a esse professor, o desenvolvimento de sua abordagem de ensino e de 

seu desempenho linguístico-comunicativo na La, gerando resultados positivos 

quanto ao processo de ensino/aprendizagem. 

 

O embasamento teórico consistiu numa detalhada revisão da literatura 

acerca do CI, do ECLE e do construto experiência. A investigação empírica consistiu 

num estudo de caso, de natureza qualitativa, o qual focalizou uma proposta de CI 

ofertada a uma professora de LI em serviço, atuante na rede pública de uma cidade 

interiorana de Minas Gerais. Nessa proposta, considerei a sala de aula como lócus 

para a professora aperfeiçoar sua abordagem de ensino e seu desempenho na La. 

Essa professora apresentava abordagem de ensinar e desempenho linguístico-

comunicativo fragilizados.  

 

O objetivo principal da pesquisa foi: investigar o CI como proposta de 

formação continuada em serviço, a partir das experiências relatadas por uma 
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professora de LI da escola pública que se propôs implantar o ECLE em suas aulas 

com a colaboração de um CI. Ademais, como objetivos específicos, visei investigar: 

 

i. a experiência da professora em relação a essa abordagem de 

formação; 

ii. as principais funções assumidas pelo CI; 

iii. eventuais ganhos da professora no que se refere ao desempenho 

linguístico-comunicativo em LI; 

iv. a receptividade da professora e dos alunos em relação ao processo de 

ensino/aprendizagem na perspectiva do ECLE. 

 

Os dados foram coletados de março a dezembro de 2012 com a 

professora em uma de suas turmas. Uma coleta de dados com a professora também 

foi realizada em 2013. A turma acompanhada compunha-se de adolescentes do 

projeto PAV (Projeto Acelerar para Vencer). Estes cursavam duas séries do ensino 

fundamental (oitavo e nono anos) em apenas um ano letivo. 

 

Na categorização dos dados, em vez de me utilizar das categorias de 

experiências já documentadas na literatura, criei categorias ancoradas nos estudos 

de Miccoli (1997, 2007b, 2007c, 2010) e nos diversos elementos que perpassam e 

entrecortam o ensino/aprendizagem de LE nas salas de aula (Almeida Filho, 1993; 

Miccoli, 1997, 2010). Isso foi feito em virtude de eu estar investigando questões 

específicas referentes à proposta de formação continuada via CI. Os dados foram 

analisados à luz do construto de experiência, explicitado no corpo deste trabalho. 

Retomado o foco da pesquisa, passo a apresentar uma síntese dos resultados 

encontrados. 

  

1. Síntese dos Resultados  
 

A professora Luísa acolheu prontamente minha proposta de pesquisa. 

Esforçou-se a todo o momento para participar das sessões de CI e mostrou-se 
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interessada em desenvolver-se profissionalmente, ensinando inglês na perspectiva 

do ECLE. Trazia experiências de frustração com relação à qualidade de ensino de LI 

que recebera em sua trajetória escolar. Formada através de um processo pouco 

eficiente, o qual focalizou sobremaneira a gramática da La, Luísa sentia-se 

insatisfeita ao lecionar como aprendera. Reconhecia a importância do ensino de 

habilidades orais, demandada por seus alunos e pela escola, e desejava implantá-lo. 

Para isso, buscava apoio em materiais didáticos. No entanto, segundo ela, os 

materiais a que tinha acesso não coadunavam com a realidade dos estudantes e 

não sugeriam estratégias para a condução das aulas na perspectiva do ECLE. 

Contra sua vontade, repassava a seus alunos um processo de formação ineficaz: 

raramente se utilizava da La em sala de aula, o planejamento instrucional não se 

mostrava satisfatório e a avaliação não ia ao encontro do conteúdo ministrado em 

classe. Sua realidade de trabalho resumia-se a três pontos principais: o desinteresse 

e a indisciplina dos alunos, a desvalorização da disciplina no contexto escolar e a 

solidão profissional. Ademais, não encontrava cursos de formação continuada. 

Utilizando-me da terminologia aventada neste trabalho, as experiências 

suprarrelatadas referem-se a algumas das experiências trazidas pela professora ao 

iniciar o processo de formação via coaching. 

 

Em face dessas experiências trazidas, minha atuação como coach 

propiciou experiências formativas à docente visando ao seu desenvolvimento 

profissional e à otimização de seu ensino/aprendizagem. Dessa feita, tão logo 

iniciamos a parceria de CI, identifiquei a urgência de solucionarmos o problema de 

indisciplina na turma acompanhada. Para isso, sugeri o uso da La em sala de aula, 

preferencialmente por meio de insumo em áudio, como forma de conquistar a 

atenção dos alunos. Nessa direção, selecionamos materiais que contivessem esse 

insumo. Os aparelhos de som da escola, que seriam utilizados para a reprodução 

dessas gravações, todavia, não satisfaziam nossa necessidade: ou estavam 

estragados, ou sua potência não era satisfatória para alcançar todos os alunos. 

Diante dessa situação, Luísa optou por adquirir, ela mesma, seu equipamento de 

som e começou a implantar, imediatamente, minha sugestão: insumo em áudio em 
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quase totalidade das aulas. Juntamente com os alunos, repetia os diálogos gravados 

e treinava a escuta. Além do mais, começou, embora timidamente, a articular 

expressões na La durante as aulas. Passou, também, a conferir maior participação 

aos seus alunos no processo de ensino. 

 

Diante disso, a indisciplina reduziu-se: os alunos engajaram-se um pouco 

mais em suas aulas. Houve momentos com participação e disciplina muito 

satisfatórios e momentos em que isso se perdia. Nesse entremeio, eu sugeria 

continuamente que a educadora elogiasse os alunos por quaisquer atitudes que 

viessem a favorecer o processo de ensino/aprendizagem. Sugeria, ainda, que 

suspendesse o encaminhamento de alunos para a supervisão, procedimento até 

então comum. Eu, coach, acreditava que o elogio pontual e justificado poderia ser 

fator decisivo para o sucesso dos alunos. Luísa prontamente acolheu e adotou tais 

PI durante todo o ano letivo, obtendo resultados satisfatórios. 

 

Contudo, encontrava dificuldades diversas nesse ínterim. Uma delas era a 

utilização das NTIC. Não conhecia bem os recursos que a tecnologia poderia lhe 

oferecer e, por isso, não se beneficiava, como poderia, do laboratório de informática 

da escola. Outra dificuldade, segundo ela, era o acúmulo de tarefas escolares, como 

correções de provas. Tinha dificuldades com o planejamento das aulas e não 

registrava, devidamente, os conteúdos ministrados em aula.  

 

Suas aulas, por vezes, não tinham sequência. Luísa se preocupava mais 

em encontrar atividades que pudessem contentar os alunos, não se atentando à 

ligação de uma aula com a outra. Insisti quanto à necessidade de registro das aulas 

e, embora compreendesse essa necessidade, a educadora continuava a não fazê-lo. 

Por fim, ela chegou a experienciar tensão e nervosismo devido à minha insistência. 

Atribuía às suas tarefas domésticas, à sua baixa remuneração e ao excesso de 

trabalho a causa por não efetuar devidamente os registros que, certamente, iriam 

contribuir para melhoria das aulas. Nesse sentido, embora eu não tenha conseguido 
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registrar mudanças significativas durante o ano letivo de 2012, observei, no início de 

2013, o fato de a docente realizar tais registros e planejar, por escrito, as aulas.  

 

Além dessas limitações, no início do CI, Luísa não articulava 

satisfatoriamente a matéria dada em classe com a exigida nas avaliações. Ela 

escolhia questões em materiais didáticos ou em avaliações que tinha em mãos. 

Assim, suas avaliações eram uma espécie de bricolagem, sem coerência e sem 

questões que avaliassem a capacidade de os alunos utilizarem a La em situações 

comunicativas. Nessa direção, elaborei, com ela, uma avaliação e apontei 

procedimentos que deveriam ser considerados nas avaliações, como, a exemplo, a 

coerência entre o que se ensina e o que se avalia, e a inclusão de questões com 

foco na oralidade. Com isso, as experiências relatadas pela educadora, bem como 

sua prática, passaram a refletir, tempo depois, maior ciência do processo avaliativo: 

a docente passou a se preocupar com a contextualização das questões, bem como 

com a articulação entre ensino e avaliação. Experiências refletidas positivas foram 

alcançadas. 

 

Quanto às experiências de Luísa referentes à sua interação com a escola, 

os resultados evidenciam que foram, em geral, negativas. Desde o início da parceria 

de CI, a professora sentia desvalorização de sua disciplina por parte da escola. 

Sentia-se, também, desvalorizada como profissional. Isso se manteve, de certo 

modo, apesar da formação que recebia por meio do coaching. Foi elogiada apenas 

em uma reunião escolar tão logo começamos o processo de CI. Sentiu-se feliz, pois 

a diretora verbalizou reconhecimento por participar desse processo de formação. 

Porém, nos meses subsequentes, a docente relatou sentir-se desestimulada e, às 

vezes, irritada com a escola. Segundo ela, apesar do elogio recebido, a escola 

demandava muito e não lhe propiciava o devido tempo para se aperfeiçoar e 

apresentar resultados significativos. Sentia que a escola não compreendia suas 

dificuldades, advindas, sobretudo, de sua formação linguístico-pedagógica limitada. 

Afora isso, presenciava a diretora elogiar professores recém-contratados, o que lhe 

causava desconforto. Esse sentimento de mal-estar infelizmente se manteve ao 
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longo da coleta de dados e foi o único aspecto para o qual a parceria de CI não 

apresentou resultados positivos.  

 

Nas seções a seguir, destaco a atuação do coach instrucional ao lado de 

Luísa, bem como o processo de CI oferecido. 

 

2. Quanto ao Coach Instrucional 
 

A identificação e a explicação de procedimentos instrucionais (PI), bem 

como a oferta de feedback, foram as principais funções assumidas por mim atuando 

como coach. Eu observava as aulas, coletava dados sobre a atuação de Luísa com 

os alunos, ela relatava suas impressões e expectativas, e eu, embasado em teorias 

e pesquisas sobre ensino/aprendizagem de LE, sugeria PI diversos, fossem para o 

ensino/aprendizagem de inglês, fossem para o manejo de sala de aula. 

  

Os dados sinalizaram que, em todas as sessões de coaching, eu buscava 

estabelecer a ponte entre pesquisas e teorias científicas e a realidade experienciada 

por Luísa, ou seja, seu contexto de atuação e suas expectativas, assim como as 

expectativas de seus alunos. Para isso, eu sintetizava aspectos do ECLE e promovia 

reflexões acerca dessa abordagem de ensino. Ademais, oferecia-lhe feedback 

específico, direto e não-atributivo/avaliativo nas sessões de coaching seguintes a 

suas aulas, desafiando-a por meio do pensamento reflexivo e incitando-a a sair da 

sua zona de conforto. Segui, portanto, a dinâmica pré-observação  observação  

pós-observação, apresentada no referencial teórico desta tese. 

 

3. Processo de Coaching Instrucional 
 

O princípio de parceria (Knight, 2004, 2007, 2009) perpassou todo o 

processo de CI e propiciou interações ricas, aqui relatadas por meio das análises 

das experiências vivenciadas por Luísa. Como coach, buscava estabelecer uma 

relação igualdade e parceria com a educadora, respeitando suas escolhas e 

decisões em relação ao processo de ensino/aprendizagem. Nessa relação, Luísa 
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verbalizava suas necessidades, angústias, receios. Ademais, eu propunha, a todo o 

momento, reflexão sobre os diversos PI sugeridos e trabalhados em sala de aula. O 

objetivo era o empoderamento da professora, a fim de que estivesse preparada para 

se utilizar de PI encontrados na literatura, adequando-os ao seu contexto de 

trabalho. 

 

Todavia, consoante já pontuado antes, a docente não se identificava com 

a abordagem reflexiva. Buscava, em vez disso, soluções-modelo para aplicar em 

suas aulas. Preferia que eu lhe dissesse exatamente o que e como fazer. Optei por 

insistir na necessidade de reflexão, o que desencadeou tensão, angústia e até 

mesmo nervosismo em dado momento do processo de coaching. No entanto, findo o 

ano letivo e nossa parceria, a docente reconheceu a importância, tanto da 

abordagem prescritiva de coaching, caracterizada por mentoria, ou seja, indicações 

de PI, quanto da abordagem reflexiva. Segundo ela, embora a reflexão seja às 

vezes angustiante, ela gera bons resultados no que diz respeito a melhorias na 

prática docente. 

 

No tocante à sua interação com a abordagem de CI, a educadora afirmou 

que essa proposta de formação em serviço desencadeou uma mudança radical em 

seu trabalho, envolvendo desde o material instrucional utilizado até sua postura em 

sala de aula. Afirmou, ainda, que o CI propiciou o desenvolvimento de suas 

habilidades orais. Segundo ela, a presença constante do coach, do insumo nas 

aulas, bem como seu esforço para articular o idioma junto a seus alunos, foi 

relevante. Ainda nessa direção, relatou que o uso do aparelho de som durante as 

aulas propiciava aos alunos acesso a insumo com boa qualidade de pronúncia, o 

que lhes despertava motivação para aprender a La. 

 

Assim como a participante de outro estudo realizado por mim (Cunha, no 

prelo), Luísa referiu-se à parceria de CI como “tudo de que precisava”. Manifestou 

claramente seu desejo de continuar seu trabalho com o ECLE nos anos vindouros e 

salientou o desejo de continuar com a parceria de CI. 
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4. Ganhos e Mudanças 
 

Com o processo de CI, pude constatar ganhos e mudanças positivas em 

sete das oito categorias de experiências analisadas. Primeiramente, Luísa passou a 

se mostrar mais confiante ao utilizar a La, aspecto também atestado por dois 

falantes nativos de inglês com experiência em ensino/aprendizagem dessa língua 

para estrangeiros. Ademais, a docente conseguiu controlar a indisciplina e envolver 

seus alunos nas aulas. Sentiu-se apoiada, tendo em quem buscar auxílio diante de 

suas dificuldades e dúvidas. Ganhou ciência de um processo mais eficaz de 

avaliação, colocando-o em prática. No ano seguinte à proposta de CI, observei, 

também, que a docente estava fazendo o planejamento das aulas e efetuando seus 

registros. Em síntese, as experiências formativas propiciadas durante o CI 

desencadearam ganhos em relação ao seu desempenho linguístico e pedagógico. 

 

5. Contribuições do Estudo 
 

Este estudo apresenta ao menos quatro contribuições significativas. 

Primeiramente, constitui-se numa pesquisa pioneira em LAELE (a primeira até onde 

vai meu conhecimento) ao investigar o coaching instrucional (CI) como abordagem 

de formação continuada em serviço para professores de LE no contexto de 

educação pública brasileira. Ademais, apresenta dados qualitativos que corroboram 

a eficácia do CI para a formação continuada em serviço. Apresenta, também, 

experiências relativas à atuação docente e à formação continuada em serviço de 

uma professora da escola pública, o que contribui para desvelamento da complexa 

trama que envolve o processo de ensino/aprendizagem e de formação continuada 

no contexto investigado. Por último, contribui teoricamente para a pesquisa 

experiencial no sentido de propor três instâncias de experiências para a investigação 

de processos formativos: as experiências trazidas, formativas e refletidas.  
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6. Limitações  
 

A principal limitação desta pesquisa refere-se ao fato de eu, coach 

instrucional, não ter desempenhado um trabalho junto à direção da escola em que 

realizei a pesquisa, a fim de que a direção compreendesse melhor o processo 

formativo de Luísa e contribuísse mais eficazmente para ele. Ademais, a professora 

participante infelizmente precisou se afastar de suas atividades escolares devido a 

um problema de saúde, o que interrompeu o processo de coaching e a coleta de 

dados com a docente por um período de aproximadamente dois meses. Contudo, 

após esse período, manteve-se decidida a continuar o coaching, contribuindo para 

esta pesquisa. À Luísa, reitero minha gratidão por acreditar neste projeto e contribuir 

da melhor maneira que lhe foi possível. 

 

7. Encaminhamentos 
 

Apesar de tamanha difusão, especialmente nos Estados Unidos, o CI 

como abordagem de formação continuada em serviço de professores (de LE, neste 

caso) ainda não ocupa (o merecido) espaço no temário de investigações da LAELE. 

Diante do arrazoado teórico-metodológico e dos resultados encontrados neste 

estudo, considero promissora essa abordagem de formação no contexto brasileiro, o 

que demandará pesquisas em LAELE e em qualquer área voltada para a formação 

de professores. A construção de um corpo teórico e uma proposta de CI condizente 

com a realidade brasileira torna-se fundamental para que possamos gozar dos 

benefícios dessa abordagem de formação no Brasil, quiçá apresentando propostas 

para o desenvolvimento de políticas de formação continuada em serviço para 

professores de LE. Nesse sentido, faz-se necessário investigar sistemática e 

longitudinalmente não apenas a formação do professor, mas o reflexo dessa 

formação na aprendizagem dos alunos. 
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Além disso, o coach pode realizar, paulatinamente, as sessões de 

coaching por meio da La, propiciando ao professor prática e desenvolvimento do 

idioma. Pode investigar, também, o aumento da proficiência comunicativa do 

professor ao manter interações na La com o CI. Por fim, o coach pode registrar 

experiências do processo de ensino/aprendizagem e, dessa forma, coletar dados 

para que pesquisas sejam feitas com a finalidade de deslindar a complexa trama em 

que se constitui o processo de ensino/aprendizagem de LE. 

 

8. Considerações Finais  
 

Esta tese evidencia que o uso do CI na formação continuada em serviço 

de professores de LE (inglês) pode apresentar resultados bastante promissores. As 

experiências aqui investigadas evidenciam que um processo de formação 

continuada em serviço via CI, com vistas a apoiar o professor de LI da escola 

pública na implantação do ECLE, pode, de fato, contribuir para que tal professor 

desenvolva sua abordagem de ensino e seu desempenho linguístico-comunicativo 

na La, gerando resultados positivos no que se refere ao processo de 

ensino/aprendizagem. Afora isso, a abordagem de CI permite a documentação de 

uma vasta gama de experiências de ensino/aprendizagem, a qual pode ser 

documentada e analisada reflexiva e colaborativamente pelo coach e o professor 

parceiro. Nessa esteira, teoria e prática estabelecem uma relação dialógica. Assim, 

a prática, analisada por meio das experiências, pode contribuir para o refinamento, a 

comprovação ou a refutação de teorias. Em relação a este trabalho, as experiências 

comprovaram a eficácia do CI na formação docente e o ECLE como via de ensino 

bem acolhida pelos estudantes. Os resultados deste estudo mostraram, ainda, que o 

CI, como proposta de formação continuada em serviço, se adéqua ao professor da 

escola pública, sobretudo pela boa aceitação do professor e pelos rápidos 

resultados alcançados. Enfim, considerando-se todas as experiências analisadas no 

corpo desta tese, pode-se afirmar que o CI representa um pequeno passo além do 

que é normalmente oferecido pelas outras propostas de formação continuada então 

resenhadas. 
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A construção de um corpo teórico-prático-metodológico no tocante ao CI 

como abordagem de formação continuada em serviço para professores de LE no 

contexto brasileiro é urgente, a fim de que possamos gozar dos benefícios que essa 

abordagem pode oferecer. Esta tese é uma contribuição nesse sentido. Que outras 

venham. 
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Apêndice A 

 Carta-convite à diretoria e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) 

 

Patos de Minas, (data). 

Prezada diretora ________________________________, 

 Como requisito parcial para o Programa de Doutorado em Linguística Aplicada ao Ensino 

de Língua Estrangeira, da Universidade Federal de Minas Gerais, estou conduzindo um estudo 

intitulado Coaching instrucional: investigando experiências de implementação da abordagem 

comunicativa na escola pública. O objetivo da pesquisa é investigar uma experiência de 

implementação da abordagem comunicativa no ensino público, com o apoio de um coach instrucional.  

Inicialmente, a professora responderá a um questionário, para que sejam coletados seus 

dados biográficos e suas experiências pessoais de ensino/aprendizagem no contexto de investigação. 

A seguir, a professora será acompanhada durante este ano letivo, seja em reuniões individuais para 

orientação e apoio pedagógico, seja em sua sala de aula. Tudo será registrado por meio de gravações 

e anotações feitas pelo pesquisador. Será reservado à professora o direito de anonimato em todas as 

informações prestadas. Além disso, ela poderá se retirar do projeto a qualquer momento, se assim o 

desejar. O (A) senhor (a) e a professora terão acesso aos resultados antes de serem publicados e 

oportunidade de refletir com o pesquisador, manifestando opiniões ou sugerindo modificações.  

Peço, assim, sua permissão para coletar dados nesta escola. Agradeço, antecipadamente, 

sua colaboração e acredito que o desenvolvimento deste trabalho poderá oferecer subsídios para o 

crescimento da educação pública brasileira e para uma maior compreensão das experiências vividas 

pela professora no projeto. 

Atenciosamente, 

 

Alex Garcia da Cunha 

Doutorando da Universidade Federal de Minas Gerais
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a diretoria da escola 

 

 

Projeto de pesquisa: Coaching instrucional: investigando experiências de implementação da 

abordagem comunicativa na escola pública 

 

 Concordo que Alex Garcia da Cunha, doutorando da Universidade Federal de Minas 

Gerais, colete dados nesta escola, onde sou diretor(a), para a pesquisa acima intitulada. Estou ciente 

dos objetivos desse estudo e de que todas as informações prestadas pela professora, por meio de 

entrevistas e gravações, serão mantidas em anonimato. Autorizo a coleta de dados conforme 

especificado na carta-convite. 

 

Patos de Minas, (data). 

 

(nome da diretora) 

Diretora da (nome da escola) 

 

 

Observações: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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Apêndice B 

Carta-convite à professora e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) 

 

Patos de Minas, (data). 

 

Prezada (nome da professora), 

 

 Como requisito parcial para o Programa de Doutorado em Linguística Aplicada ao Ensino 

de Língua Estrangeira, da Universidade Federal de Minas Gerais, gostaria de conduzir um estudo 

sobre experiência de ensino comunicativo na educação básica pública. Se for de seu consentimento, 

a coleta de dados será realizada durante o ano letivo de 2012.  

Inicialmente a senhora responderá a um questionário, em horário e local de sua preferência, 

para que sejam coletados seus dados biográficos e suas experiências pessoais de 

ensino/aprendizagem. A seguir, a senhora será acompanhada durante este ano letivo, seja em 

reuniões individuais para orientação e apoio pedagógico, seja em sua sala de aula. Tudo será 

registrado por meio de gravações e anotações feitas pelo pesquisador. Sua colaboração ajudará a 

documentar e investigar sua experiência de ensino comunicativo para o qual receberá apoio do 

pesquisador como coach instrucional. São garantidos os seus direitos ao anonimato e sigilo em 

relação a todas as informações prestadas. Os resultados de toda a coleta de dados ficarão restritos 

aos objetivos da pesquisa. A senhora terá acesso aos resultados antes de serem publicados e 

oportunidade de refletir sobre eles com o pesquisador, manifestando sua opinião e sugerindo 

modificações, caso sejam necessárias.  

 

Atenciosamente, 

 

Alex Garcia da Cunha 

Doutorando da Universidade Federal de Minas Gerais
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a professora 

 

Projeto de pesquisa: Coaching instrucional: investigando experiências de implementação da 

abordagem comunicativa na escola pública 

 

Eu, (nome da professora), concordo em participar, voluntariamente, da pesquisa do 

doutorando Alex Garcia da Cunha, acima intitulada, estando ciente dos objetivos do estudo 

bem como das necessidades que essa participação implica, disponibilizando-me a atendê-

las.  

Declaro ter sido devidamente informada de que todas as informações prestadas 

serão mantidas em sigilo bem como garantido o direito ao anonimato. Estou ciente, também, 

de que os dados e os resultados serão utilizados para fins acadêmicos, sendo, portanto, 

passíveis de publicação e divulgação no meio científico.  

Compreendo que posso me retirar do projeto a qualquer momento, se assim o 

desejar, e que, tendo terminado minha participação, receberei uma cópia dos resultados 

finais do presente estudo.  

 

Patos de Minas, (data). 

 

 

Nome do(a) professor(a) colaborador(a) 

 

Observações: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Apêndice C 

Carta-convite aos estudantes e seus pais e Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) para os Pais 

 

Prezado (nome dos pais ou responsável pelo aluno(a)), 

 

Como pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, a direção da escola (nome da 

escola) onde seu(sua) filho(a) estuda me autorizou a colher dados para minha pesquisa de Doutorado 

em Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Estrangeira. O principal objetivo dessa pesquisa é 

investigar uma experiência de implementação da abordagem comunicativa no ensino público. O 

aprendizado mais eficaz do inglês está entre os maiores benefícios. Sendo assim, peço sua 

autorização para realizar esse trabalho na turma da qual seu (sua) filho(a) faz parte.  

Algumas aulas serão gravadas em vídeo e os alunos responderão a questionário e entrevista. 

Serão agendados de acordo com a disponibilidade de horário de cada um. No caso do aluno não 

aceitar participar da pesquisa, nos dias de gravação das aulas ele poderá assistir as mesmas aulas 

em outra turma, se assim o desejar. No entanto, a adesão de todos é importante para a realização do 

estudo. 

Serão preservados os direitos ao anonimato de todos os participantes em todas as 

informações prestadas. Os resultados da coleta de dados serão restritos aos objetivos da pesquisa. 

Os participantes terão acesso aos resultados antes de serem publicados e oportunidade de refletirem 

sobre eles com o pesquisador, manifestando opiniões e sugerindo modificações, caso sejam 

necessárias. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Alex Garcia da Cunha 

Doutorando da Universidade Federal de Minas Gerais  
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Autorização dos pais ou responsáveis 

 

 Eu, (nome do pai ou responsável), autorizo (nome do aluno), meu (filho/neto etc.), a 

participar da pesquisa “Coaching instrucional: investigando experiências de implementação da 

abordagem comunicativa na escola pública”, estando ciente dos objetivos do estudo e de que todas 

as informações prestadas, por questionários, entrevistas e gravações, serão mantidas em anonimato 

e restritas aos objetivos da pesquisa. 

 

Patos de Minas, (data). 

 

(assinatura do pai ou responsável) 
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Apêndice D 

EXAME ORAL  
 
Adaptado do exame TOEIC®. O teste inclui três partes que avaliam aspectos da 

habilidade oral. 

 

PART 1 
 
Read a text aloud 
 
Directions: In this part of the test, you will read aloud a piece of text from the internet. Preparation 

time: up to a minute. 

 

A college is where students live, eat and socialise. It is also the place where students 

receive small group teaching sessions, known as supervisions. Each college is an 

independent institution with its own property and income. The colleges appoint their own 

staff and are responsible for selecting students, in accordance with University 

regulations. The teaching of students is shared between the Colleges and University 

departments. 

Source: http://www.cam.ac.uk/univ/mission.html 

 

PART 2 
 
Asking for information 
 
How many questions can you ask about the picture below? You will have two minutes to make as 

many questions as you can. Preparation time: up to a minute. 

 

 
                                 (Interchange 1 – student’s book) 
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PART 3 
 
Describe a picture  
 
 
Directions: In this part of the test, you will describe a picture in as much detail as you can. Preparation 

time: up to a minute. 

 

 

 
                                                                    (English File intermediate student’s book) 
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Apêndice E 

Suggestions of criteria for assessing oral Skills 

1) READING ALOUD 

 

Compare the first and the second recordings as to the following aspects: 

 

a) Intelligibility: how intelligible was her reading aloud? 
b) Intonation and stress: How effective was her use of intonation and 

stress?  
c) Was there any improvement comparing the first and the second 

recordings? 
d) Other comments: 

 

2) MAKING QUESTIONS  

 

Compare the first and the second recordings as to the following aspects: 

 

a) Intelligibility: how intelligible were the questions she made?  

b) Accuracy: how accurate was grammar use? 

c) Was there any improvement comparing the first and the second 

recordings?  

d) Other comments: 
 

 

3) DESCRIBING A PICTURE 

 

Compare the first and the second recordings as to the following aspects: 

 

a) Intelligibility: how intelligible was her description?  

b) Accuracy: how accurate was grammar use? 

c) Vocabulary: Did she use appropriate vocabulary? Also, consider the range of 

vocabulary used. 

d) Was there any improvement comparing the first and the second recordings?  

e) Other comments: 
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Apêndice F 

WRITTEN TEST 

 

INSTRUCTIONS: 

You now live in a new house. Write a note to a friend about the house. 

Say: - where your house is; - which room you like best and why. 

Write 25-35 words. 

 

FIRST 

 

 

SECOND 
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Apêndice G 

 

Suggestions of criteria for assessing the written test 

 

1. Did she express herself in all three parts of the message (where the house is, 

her favorite room and why she likes it the best)? 

2. How well did she express herself in the messages? Consider syntax, 

semantics, punctuation, spelling, range of vocabulary used. 

3. Was there any improvement comparing the first and the second notes? 

4. Other comments: 
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Apêndice H 

 

Questionário inicial aplicado à professora 

 

Patos de Minas, ______de _____________ de 2012. 

 

Prezada colega, 

O objetivo deste questionário é coletar informações sobre sua formação educacional 

e acadêmica, bem como sobre sua experiência profissional. Elas complementarão 

as análises dos demais dados da pesquisa e serão importantes para a compreensão 

histórica de seu processo de ensino. Sua identidade será mantida em sigilo. 

Agradeço sua colaboração. 

Atenciosamente, 

Alex Garcia da Cunha 

Doutorando da FALE/UFMG 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome: ______________________________________________________________ 

Data de nascimento: ___/ ___/ ___ 

Endereço residencial: __________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________Telefone: ________________ 
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FORMAÇÃO 

 

NÍVEL 
TIPO DE ESCOLA 

(PÚBLICA / PRIVADA) 

PERÍODO 

(DE ____ATÉ____) 

Fundamental   

Médio   

Superior   

Outros   

 

Você tem oportunidades de participar de encontros, congressos ou eventos que 

tratam do ensino/ aprendizagem de língua estrangeira? Quais?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Onde você aprendeu inglês? [Assinale a(s) alternativa(s) que se aplicam ao seu 

caso] 

 

(  ) Instituição de Ensino Fundamental   

(a) 1ª a 4ª série ___Público ___Particular (Em quais séries? __________________) 

(b) 5ª série/6º ano___Público ___Particular 

(c) 6ª série/7º ano ___Público ___Particular 

(d) 7ª série/ 8º ano ___Público ___Particular 

(e) 8ª série/ 9º ano ___Público ___Particular 
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O que você considera mais relevante sobre sua aprendizagem de inglês no ensino 

fundamental?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

( ) Instituição de Ensino Médio.   

(a) 1º ano ___Público ___Particular 

(b) 2º ano ___Público ___Particular 

(c) 3º ano ___Público ___Particular 

 

O que você considera mais relevante sobre sua aprendizagem de inglês no ensino 

médio?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

( ) Instituição de Ensino Superior (universidade). 

 ___Público ___Particular 

 

O que você considera mais relevante sobre sua aprendizagem de inglês no ensino 

superior?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

( ) Escola de línguas. 

 

Níveis cursados: ( ) básico ( ) intermediário ( ) avançado 
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O que você considera mais relevante sobre sua aprendizagem de inglês na escola 

de línguas?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 ( ) Outra(s) maneira(s) de aprendizagem– Especifique 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Como você avalia suas habilidades em relação à língua inglesa? 

 

FALAR OUVIR LER ESCREVER 

(  ) muito bem (  ) muito bem (  ) muito bem (  ) muito bem 

(  ) bem (  ) bem (  ) bem (  ) bem 

(  ) pouco (  ) pouco (  ) pouco (  ) pouco 

(  ) muito pouco (  ) muito pouco (  ) muito pouco (  ) muito pouco 

 

 

Qual dessas habilidades você sente mais necessidade de aprimorar, considerando 

seu papel de professora de inglês? Por quê? 

 

 

 

 

 

Qual é o seu contato atualmente com a língua inglesa? Especifique (familiares ou 

amigos que falem essa língua, leituras, televisão, internet, livros, revistas etc.). 
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O que fez você se decidir pela profissão de professora de inglês? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Como você chegou à escola pública na condição de professora? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Há quanto tempo você trabalha na rede pública? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Há quanto tempo você trabalha na escola onde está sendo realizada esta pesquisa? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Você trabalha em outra instituição? Se sim, onde e há quanto tempo? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Qual a sua carga horária semanal por turma? O que você acredita ser possível 

realizar nas aulas? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
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Apêndice I 

 

Questionário aplicado aos alunos 

 

Patos de Minas, ______de _____________ de 2012. 

 

Caro (a) aluno (a), 

 

Por gentileza, responda às perguntas abaixo. As informações serão utilizadas em 

minha pesquisa de doutorado. Sua contribuição é de máxima relevância. Sua 

identidade será mantida em sigilo. 

 

Muito obrigado, 

 

Alex Garcia da Cunha 

Doutorando da FALE/UFMG 

 

Dados pessoais: 

Nome: __________________________________Data de Nascimento:________ 

E-mail: _____________________________________Tel.:__________________ 

Escola: ___________________________________________________________ 

Série: ____________________________________________________________ 

PROFESSORA:  

________________________________________________________ 

 

1. Você faz ou já fez curso de inglês? (Se sua resposta for sim, diga onde e por 

quanto tempo)  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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2. Você já residiu fora do Brasil? (Se sua resposta for sim, diga onde e por 

quanto tempo) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

3. Você considera o estudo da língua inglesa importante? Por quê? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

4. Do que você mais gosta nas aulas de inglês na escola? Justifique. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

5. Do que você menos gosta nas aulas de inglês na escola? Justifique.  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

6. Qual dessas habilidades em inglês você considera mais importante?  

 

           ( ) falar  ( ) ouvir  ( ) ler   ( ) escrever 

       

Por quê? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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7. Você tem contato com inglês fora da escola? Especifique (familiares ou 

amigos que falem essa língua, leituras, televisão, internet, livros, revistas 

etc.). 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

8. Você já utiliza o inglês em sua vida? Como? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Apêndice J 

 

1ª ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM OS ALUNOS 

 

 

1) Você gosta de estudar inglês na escola? Por quê? Por que não? 

2) Como tem sido as aulas de inglês na escola?  

3) Como você acha que as aulas de inglês na escola deveriam ser? O que 

poderia ser feito para motivar você? 

4) Poderia falar de alguma atividade que você mais gostou nas aulas de inglês? 

Por que gostou dessa atividade? 

5) Você acha que é possível aprender inglês na escola? Por quê? Por que não? 

 

 

2ª ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM OS ALUNOS 

 

1) Como foram as aulas de inglês no primeiro semestre? 

2) Quais das aulas no primeiro semestre você mais gostou? Por quê? 

3) Houve mudanças nas aulas ao longo do primeiro semestre? 

4) O que poderia ser feito para as aulas serem ainda mais interessantes de 

agora para frente? 
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Anexo II 
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Anexo III 

 

New American Streamline Departures – Oxford University Press – 1995 (p. 2) 
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Anexo IV 
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Anexo V 

 


