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Apresentação:  

 

Este projeto objetiva compreender as crenças, através 
da pesquisa narrativa, sobre fluência oral dos 
professores de língua inglesa e tem como foco 
principal o grande conflito dos professores que é 
ensinar uma língua que não tem oportunidade de 
praticar. Dessa forma, em muitos casos, as aulas de 
inglês são ministradas em português e isso se deve 
principalmente pela falta de naturalidade com o 
idioma. Penso que a raiz do problema está na idéia 
que a proficiência lingüística possa ser garantida 
através de estudo formal, com prioridade apenas 
sobre a forma escrita do idioma. No caso específico 
do curso de Letras, as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do curso afirmam que o profissional deve 



ter domínio do uso da língua que seja objeto de seus 
estudos, fato que não necessariamente se configura 
no cenário profissional brasileiro. Em vista disso, creio 
que manter a motivação do professor de inglês na 
busca contínua do seu aprimoramento é profissional 
uma questão que merece discussão. A metodologia 
utilizada nesta pesquisa, consiste em promover 
encontros, previamente agendados, a fim de 
discussões iniciais em pequenos grupos ou 
individualmente sobre os questionamentos 
relacionados a proficiência lingüístico –oral do 
professor de inglês. 
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UNIDADE DIDÁTICA  

 
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 
Professora PDE : Tânia Mara Gonçalves 
 
Área PDE : Língua Estrangeira Moderna - inglês 
 
NRE: Paranaguá 
 
Professor Orientador IES : Profa. Ma. Alessandra da Silva Quadros Zamboni 
 
IES vinculada : Fafipar 
 
Escola de Implementação : Colégio Estadual “Prof. Vidal Vanhoni’’- ensino 
Fundamental e Médio. 
 
Público alvo da intervenção : professores de inglês atuantes no colégio estadual 
‘’Prof. Vidal Vanhoni’’ 
 
TEMA: Narrativas: compartilhamento de problemas e soluções 
 
TÍTULO: Proficiência linguística oral do professor de inglês e suas limitações  
    
Conteúdo Estruturante : Discurso como prática social 
 
Conteúdos Básicos : Leitura, Oralidade, Reflexão e análise linguística. 
  
 
2. INTRODUÇÃO 

Como professora de inglês, busquei através de cursinhos a fluência que 

acreditava ser possível apenas em professores nativos. Depois de tempo e 

dinheiro gastos, senti que o caminho não era esse. Afinal, a insegurança 

relacionada à língua-alvo continuava.  

Compreendi então que para que este processo de mudança aconteça é 

preciso refletir sobre as dificuldades e frustrações que o próprio professor de 

inglês sente quanto a sua abordagem comunicativa. São raros os momentos em 

que o uso da língua-alvo se reflete como atividade rotineira em sala de aula. 

Estudiosos afirmam que a competência comunicativa do aluno é comprometida 

em ambientes onde existe o excessivo uso da língua materna. Em aulas de 

inglês, evidencia-se com muita freqüência o uso do português e isto faz com que 



a disciplina enfraqueça, podendo até perder até mesmo seu valor perante as 

outras. 

Penso que a raiz do problema está na idéia de que a proficiência em 

inglês possa ser garantida através de estudo formal, priorizando-se apenas a 

forma escrita do idioma. Dessa forma, acredito que manter a motivação do 

professor de inglês e orientá-lo em seus esforços na busca contínua do seu 

espaço é uma questão que merece discussão. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

Esta unidade didática tem como foco a análise de narrativas dos 

professores de inglês, a fim de conhecer seus anseios, dificuldades e crenças no 

processo ensino e aprendizagem de línguas, destacando o papel do professor 

como construtor de sua própria história. No caso específico do curso de Letras, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (2001) defendem que o profissional ‘’deve ter 

domínio do uso da língua ou das línguas que sejam objeto de seus estudos’’, em 

termos de sua estrutura, funcionamento e manifestações culturais (GIMENEZ, 

2005, p.338). Mas, segundo Martins (2003), 59,1%dos alunos que concluem os 

cursos de Letras no Brasil avaliam seus conhecimentos de inglês de razoável 

para fraco. Partindo desta afirmação, Pow (2003) defende que os professores 

deixam transparecer através de suas experiências a falta de preparo, o medo e o 

sentimento de desvalorização. Entretanto, Cavalcante (1999, p.181) diz que o 

importante é que o professor olhe para si mesmo, se questione se explique 

eventualmente e se reveja.  

Concordo com Hack (2005, p. 02), que afirma que os professores devem 

“capacitar-se continuamente para acompanhar as mudanças estruturais dos 

saberes, assumindo postura de questionamento e criticidade.  

Paiva (2005, p.150) afirma que se, por um lado o professor pode ser 

responsabilizado por não oferecer ao aprendiz um ensino de qualidade, por outro, 

não podemos deixar de ver ambos como vítimas de instabilidade política. O 

professor com deficiências em sua formação é ele próprio vítima de currículos 

inadequados, vítima de sua situação econômica, de um conjunto de situações que 

conspiram para o não acesso a falante ou a vias de comunicação tecnológica que 

possam compensar essa ausência de domínio. Segundo pesquisa realizada por 



Rajagolapan (2005), as competências comunicativas dos professores têm sido 

diagnosticadas também como insuficientes para sustentar o ensino de línguas em 

sala de aula.  

Então o que se busca neste projeto é dar voz ao professor, reconhecer e 

compreender as dificuldades enfrentadas por esse profissional, não só para 

adquirir segurança em sua prática comunicativa, mas principalmente obter 

satisfação em seu trabalho mesmo com situações de ensino precárias e 

conflitantes. 

 

4. OBJETIVO GERAL 

Conhecer, através das narrativas, fatores que propiciam ou interferem no  

desenvolvimento da proficiência linguístico-oral do professor de língua inglesa.  

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Investigar a importância das ferramentas sociais para o 

desenvolvimento da proficiência linguístico-oral, tais como encontros 

pedagógicos, cursos de proficiência, clubes de conversação, entre 

outras; 

• Desenvolver atividades de leitura individual ou em grupos que gerem 

discussões, análise e reflexão; 

• Propiciar interação entre os envolvidos através de futuros encontros 

de conversação; 

• Refletir sobre o referencial teórico referente à habilidade oral. 

 

 

6. METODOLOGIA 

Esta produção didática, fazendo uso da pesquisa narrativa, visa investigar 

as necessidades dos professores atuantes da disciplina de língua inglesa, do 

Colégio Estadual Vidal Vanhoni no que se refere à competência comunicativa.  

Consiste esta unidade didática em desenvolver atividades de leitura, 

reflexão e discussão sobre a postura do professor de inglês, ao aprimoramento da 

comunicação linguística oral e o desenvolvimento da competência pedagógica. 

Pretende-se estimular a criatividade, a pesquisa, a busca de informação e troca 



de experiências, utilizando para isso um bate-papo informal que garanta 

inicialmente o relato das expectativas e ansiedades de todo o grupo em relação 

aos problemas enfrentados em suas salas de aula.  

As atividades serão divididas em dois momentos distintos. No primeiro 

momento será dada ênfase à identidade do professor de inglês e sua busca por 

um aprimoramento, que enriqueça sua prática. No segundo momento serão 

apresentadas sugestões de leitura para que o professor possa refletir e discutir 

sobre fundamentação teórica. 

Nesses encontros previamente agendados, será usada metodologia de 

discussões iniciais em pequenos grupos ou individualmente. 

Para o desenvolvimento e a realização desta unidade didática focamos o 

conteúdo em: leitura, comunicação oral e prática escrita. Os professores 

envolvidos neste trabalho receberão diários para o registro de seus relatos 

escritos e a cada encontro estes relatos serão lidos e comentados.  

 

6.1 LEITURA 

A leitura se faz visando praticar a construção de sentidos, interpretação e 

crítica. 

 

6.2 COMUNICAÇÃO ORAL 

Funções comunicativas que incluem: narrar sobre, comparar e contrastar 

planos futuros, conversar sobre, discutir sobre escolhas, carreira, profissão, dar, 

comparar e contrastar opiniões. 

 

6.3 PRÁTICAS DE ESCRITA  

Uso contextualizado da língua, como: relatos, conversa escrita, narrativas 

curtas. 

 

7. AVALIAÇÃO 

Serão avaliados e observados os seguintes itens: 

• O envolvimento durante todo o processo; 

• Produção escrita (narrativas)  

 



8. PROPOSTA DE ATIVIDADES 

 

Caros colegas professores, por gentileza, respondam às questões lançadas 

a partir das leituras dos textos recomendados para a execução das 

atividades propostas neste primeiro momento. 

 

ATIVIDADE 1 

Caro colega, essa atividade tem o objetivo de aproximá-lo do tema narrativas, 

proporcionando um conhecimento sobre os elementos que a constituem. 

 

Vamos conversar sobre um dos temas mais interessantes e atuais: História 

de vida Humana. E, para isso, é preciso conhecer o caminho através das 

narrativas. Nesta pesquisa, as narrativas têm um papel muito importante, pois é 

através de seu relato, que juntos poderemos repensar nossa trajetória. 

Discutiremos sobre as crenças que envolvem a proficiência linguístico-oral 

em língua inglesa, língua esta que não é a nossa, mas que tem relação com a 

profissão que um dia escolhemos e esta escolha profissional também será um 

assunto a ser questionado através de seus relatos. 

Juntos vamos nos expor, somar e encontrar soluções para estas questões. 

 

Como ponto de partida, assistamos ao vídeo “como é gostoso o meu 

inglês”, de Catia Moraes (disponível no youtube) para uma melhor compreensão 

do trabalho de pesquisa que iremos iniciar:  

 

Professor, você conhece a pesquisa narrativa? 

No Brasil o uso dessa abordagem para fins de pesquisa vem crescendo, contudo 

na Linguística Aplicada esse interesse é recente. Telles (2000, 2002, 2004) 

aponta esse tipo de pesquisa como um caminho para a investigação do 

pensamento e das experiências dos professores. Concordo com Telles sobre a 

importância de permitir, através das narrativas, que professores possam 

reconstruir seus conhecimentos pessoais e suas representações, levando-os a se 

tornarem mais conscientes do seu valor e desse modo dando voz a seus anseios, 

expectativas e assumindo o papel de agente desse processo. 



 

Quer saber mais? Sugiro estas leituras: 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/diaadia/diadia /arquivos/File/conteudo/

artigos_teses/Ingles/barcelos(1).pdf  

 

 

Professor, examine as narrativas contidas em: 

http://www.veramenezes.com/amfale.htm  

AMFALE: Aprendendo com Memórias de Falantes e Aprendizes de Língua 
Estrangeira.  

 

Caro professor, vamos começar a refletir sobre nossa identidade profissional! 

ARE YOU READY? LET’S GO! 

Leia atentamente todas as perguntas. Este é um momento especial, pois 

falaremos sobre o que o (a) levou  à sua escolha profissional. 

• SUGESTÃO: promover antes desta atividade um ‘ice breaking’’ para 

que todos possam se apresentar individualmente em inglês, se o professor assim 

o desejar. O importante é deixá-lo confortável para que todo o  procedimento 

aconteça em um ambiente agradável.  

• Professor use seu diário de narrativas para responder às perguntas 

desta unidade. 

 

1. Qual o motivo de sua escolha profissional? 

2. Como foi seu percurso profissional? 

3. Que fatores influenciaram positivamente esse percurso? 

4. Quais as dificuldades encontradas? 

5. E como foram superadas? 

 

 

 



ATIVIDADE 2 

 

Dear teacher. 

You have already noticed that we are going to explore narratives. Read the 

texts and answer the questions.  

Muita calma nessa hora, caro colega… respire fundo e vamos repensar 

sobre nossa formação. 

A IDENTIDADE DO PROFESSOR DE INGLÊS  

(disponível em http://www.veramenezes.com/identidad e.htm ) 

• Após a leitura cuidadosa do texto selecionado para essa atividade vamos 

observar cada trecho que nos remete a uma auto-análise. 

• Para que possamos trabalhar estes tópicos levantados no texto é 

necessário repensar nossa formação ou deformação, como o texto aponta. 

 Caro colega, o texto nos revela que não estamos sozinhos em nossas 

frustrações e incertezas. Vamos expor nossas opiniões identificando problemas 

sim, mas nunca perdendo o foco, pois o foco não é o problema, mas sim como o 

problema está ligado a nossa prática... Agora você responde... 

1. Quais são atualmente, as possibilidades de crescimento do professor de 

inglês? Quem é o típico professor de inglês? Qual é a sala de aula que 

desejamos? (ufa...) 

 

REFLITA mais um pouquinho... 

 Os computadores podem informar, mas apenas os professores são 

capazes de formar (a era da informatização já chegou... mas a máquina nunca 

poderá substituir o contato humano). 

O que você considera relevante no questionamento acima? Pensa que o 

professor sempre terá seu emprego garantido? E quais seriam os critérios dessa 

garantia? 

 Caro colega, após todos esses questionamentos você já está preparado 

para dar voz a esta pesquisa escrevendo sobre sua trajetória de vida profissional. 

Aproveite este momento para reler suas respostas, refletindo sobre sua vida e 

profissão. 



Sugestão para complementação de leitura: 

http://naddademais.blogspot.com/2009/03/profissao-p rofessora.html  

 

Professor leia o trecho a seguir para que possamos fazer um 

questionamento sobre a questão da proficiência não somente entendida como 

conhecimento lingüístico. Leia, reflita e responda às perguntas que seguem 

abaixo. 

 

Teixeira da Silva (op. cit.), com base em Scaramucci (1999), afirma que 

quanto ao conceito de competência comunicativa, é proficiente o indivíduo que 

consegue usar uma língua, fazendo uso das formas que não são gramaticalmente 

corretas e socialmente adequadas, e que for capaz de negociar significados 

envolvendo não só conhecimentos lingüísticos, mas outros conhecimentos 

compartilhados e capacidades, como: conhecimento de mundo, competências 

estratégicas, textuais, discursivas, culturais, não apenas regras de língua, mas 

também regras de uso da língua. A proficiência envolve não apenas 

conhecimento estático, seja de língua, de uso da língua ou de conhecimento das 

normas sócio-culturais, como também uma competência comunicativa, ou seja, a 

capacidade de saber usar a língua usando essas regras mencionadas 

ultrapassando barreiras impostas pela própria situação de comunicação. 

 

Vamos continuar nosso questionamento. 

Você concorda que proficiência em língua possa ser conceituada como 

grau de habilidade que uma pessoa usa uma língua... E você professor esta 

confortável a respeito disso? 

E quando reconhecer que precisamos trabalhar nossa competência 

comunicativa para que isso não nos afete profissionalmente... 

 

1. O professor de inglês para ser reconhecido como um profissional 

competente precisa alcançar a proficiência de um falante nativo?  

2. Quando sentimos que dominamos uma língua? 

 



 

Caro professor, 

É importante reconhecer que não precisamos negar nossa história 

existencial, mas construir pontes para que possamos alcançar objetivos claros, 

formação eficiente, atitude reflexiva e engajamento em programas de educação 

continuada. Após todos esses questionamentos você já está preparado para dar 

voz a esta pesquisa escrevendo sobre sua trajetória de vida profissional. 

Aproveite este momento para reler suas respostas, refletindo sobre sua vida e 

profissão. 

    Como atividade final, relate como aconteceu seu primeiro contato com a língua 

inglesa e algum acontecimento que tenha relação com sua escolha profissional. 

E, para finalizar suas reflexões, crie um final para a frase abaixo: 

 

 

 

 

SER PROFESSOR DE INGLÊS É............................... 
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