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RESUMO 

 

 

Os desenvolvimentos tecnológicos dos últimos anos no campo da eletrônica modificaram de 

maneira determinante o processo de comunicação. Assim, este estudo buscou investigar as 

práticas de ensino utilizadas em sala de aula (trabalho real) do curso técnico em eletrônica, 

IFPI/Campus Teresina Central, a fim de compreender se elas estão de acordo com as prescrições 

(trabalho prescritivo) ditadas nos documentos oficiais que orientam o ensino de LE por meio 

dos gêneros textuais profissionais em inglês, tendo como norte a Psicologia do Trabalho 

(CLOT, 2006, 2009), as teorias Sociorretórica (BAZERMAN, 2005,2006) e o Interacionismo 

Sociodiscursivo (BRONCKART, 2006,2007). Trata-se de uma pesquisa qualitativa através de 

revisão bibliográfica, bem como exploratória e descritiva, por meio de análise, registro e 

interpretação de dados obtidos através de questionário com professores e alunos das quatro 

turmas, além de observações em sala de aula. Percebeu-se que os docentes utilizam em suas 

práticas de ensino as orientações contidas nos documentos oficiais, e que mesmo não tendo 

conhecimento das teorias de aprendizagem de línguas, apresentaram interesse em conhecê-las, 

como forma de aprimorar sua atividade docente. Assim, foi criado um produto educacional 

intitulado como “Cartoon ilustrado”, contendo os principais gêneros textuais em inglês 

específicos da área da eletrônica, como forma de facilitar a assimilação dos alunos às expressões 

em inglês, e, consequentemente, na apropriação dos conteúdos do curso.  

 

  

Palavras-Chave: Educação profissional. Práticas de ensino. Língua inglesa.  
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ABSTRACT 

 

The technological developments over last years on electronic field have changed 

communication process. Thus this survey aimed to investigate the teaching practices used in 

classes of the electronic technician training, IFPI – campus Teresina Central, in order to 

comprehend if they are according to the prescriptions (prescribed work) stated on official 

documents that guides foreign language teaching through professional textual genres in 

English. It was used theories like Work Psychology (CLOT, 2006, 2009), Socio-Discursive 

Interactionism (BRONCKART, 2006,2007) and Rhetorical Genre Studies (BAZERMAN, 

2005,2006). It is a qualitative research through bibliographical review, as well as an exploratory 

and descriptive study by analyses, notes and data interpretation gained through questionnaire 

with teachers and students from the four classes, besides of class observation. Therefore it was 

noted teachers use in their teaching practices the guidelines from official documents, and inspite 

of most of them do not comprehend language learning theories, they showed interested to know 

them for improving their teacher activity. Then it was created a educational product called 

“Illustrated Cartoon” that has the main textual genres in English from electronic field as way 

to facilitate students’ knowledge to the English expressions, and ownership of contents 

consequently.  

 

Keywords: Professional education. Teaching Practices. English teaching.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 As práticas de ensino de inglês têm tomado caminhos alçados em contextos econômicos, 

culturais e sociais diversos, de modo que favoreçam o aprendizado efetivo na língua. No 

decorrer das últimas décadas, o foco na aprendizagem do aluno tem se tornado a base para a 

promoção de políticas educacionais de língua estrangeira (LE), cada vez mais relacionada a 

configurações globais, ou seja, a participação autêntica do indivíduo no mundo integralizado. 

 Assim, a aprendizagem de língua estrangeira é primordial no contexto educacional, 

desde que é entendida no cenário do trabalho como princípio educativo que promove a 

transformação social. Em especial, a língua inglesa (LI) tem papel fundamental na vida do 

estudante, já que é utilizada como ferramenta de acesso e permanência nos mais diversos 

segmentos da sociedade plural atual. 

 Neste sentido, Bakhtin (2005) afirma que o dialogismo discursivo permite o 

reconhecimento da linguagem como um processo sociocultural, e não mais como elemento 

desconexo, mostrando que a presença de língua estrangeira faz parte do movimento histórico e 

social do indivíduo. Esses indivíduos, quando inseridos no processo educacional, convivem 

com a aprendizagem de língua estrangeira como parte de seu processo de formação para 

utilizarem esta ferramenta na sua atuação social e profissional.  

 Assim, e tomando o pressuposto de que a significância dessa língua é verificada por 

mais de 1 bilhão e 350 milhões de falantes não nativos que a usam diariamente, em contextos 

diversos, ainda sendo o idioma nativo de quase meio bilhão de falantes (CRYSTAL, 2012), 

torna-se consequente associar a concepção de uma formação humana e omnilateral com a 

aprendizagem e uso de inglês.    

 Os próprios documentos oficiais brasileiros recentes já enfatizam o papel fundamental 

da língua inglesa para a inserção concreta do indivíduo nos cenários globais. A Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC, 2017) afirma que o estudo da LI possibilita a todos o acesso aos 

saberes linguísticos necessários para engajamento e participação nos cenários globais, 

auxiliando o agenciamento crítico dos estudantes e para o exercício da cidadania ativa, além de 

ampliar as possibilidades de interação e mobilidade, permitindo novos percursos de construção 

de conhecimentos e de prosseguimento nos estudos.   

 Por conseguinte, a mesma BNCC (2017) ressalta o entendimento de inglês como língua 

franca, elegendo seu caráter social e político, ou seja, a ferramenta não é vista como única de 

determinadas regiões, impossibilitada de haverem outras formas de uso, ao contrário, o 

documento afirma a importância de diferentes acervos linguístico, culturais e multissemióticos 
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dos estudantes, possibilitando o desenvolvimento de maior consciência e reflexão críticas das 

funções e usos do inglês na sociedade contemporânea. 

 Nesse contexto, a questão norteadora desta investigação foi: as práticas de ensino de 

inglês no curso técnico (trabalho real) correspondem às orientações contidas nos documentos 

oficiais (trabalho prescrito) para o ensino de língua estrangeira?  Diante disso, surgiram outros 

questionamentos, tais como: Quais gêneros textuais profissionais em língua inglesa que 

embasam as práticas docentes são utilizados durante o curso? Quais teorias fundamentam as 

práticas de ensino?   

 Partindo desse princípio, este estudo investigou as práticas de ensino de inglês utilizadas 

em sala de aula do curso técnico em eletrônica, IFPI/campus Teresina Central, tendo como norte 

a Psicologia do Trabalho (CLOT, 2006, 2009), as teorias Sociorretórica (BAZERMAN, 2005, 

2006 e MILLER, 1984, 1994); o Interacionismo sociodiscursivo (BRONCKART, 2006, 2007, 

2012); além das orientações contidas no Quadro Europeu Comum de Referência para línguas 

(QECR, 2011) que dialoga com a Perspectiva Acional (PA); e as normativas educacionais 

brasileiras: BNCC (2017) e PNEM (1999). Paralelamente, examinou se as práticas de ensino 

estão de acordo com o que está prescrito nos documentos oficiais, analisou o trabalho real do 

professor de LE em sala de aula, com foco na concepção de linguagem, nas tarefas e nos 

materiais didáticos utilizados, e propôs procedimentos/instrumentos de reflexão do trabalho real 

do professor, como meio de aperfeiçoar suas atividades em sala de aula.  

 Nesse sentido, o trabalho apresenta o referencial teórico inicialmente sobre O cenário 

da EPT e o contexto do ensino da língua inglesa, seguidos pelas explanações sobre a Psicologia 

do Trabalho, sobre O Interacionismo Sociodiscursivo e pela Teoria Sociorretórica. Em seguida, 

o Percurso Metodológico apresenta a tipologia, a natureza, o objeto de estudo e os caminhos de 

análise da pesquisa. A análise dos dados é apresentada por conseguinte, explanando as duas 

categorias utilizadas na pesquisa: professor e aluno. Ainda, o produto educacional é 

apresentado, após essas etapas, como o Cartoon Ilustrado.  

 Assim, a práxis do professor será acompanhada pela ótica da Psicologia do Trabalho, 

que estuda a ligação do homem com o trabalho no que se refere às condições exteriores de 

trabalho e por meio delas próprias (CLOT, 2009). Esse princípio vê o homem como ser ativo, 

ou seja, não apenas passível da submissão à monopolização do trabalho sobre a autonomia do 

próprio ser.  

 Por sua vez, o Interacionismo Sociodiscursivo (doravante ISD), considera as ações 

humanas em suas dimensões sociais e discursivas constitutivas (BRONCKART, 2012), ou seja, 

o cenário histórico-social está conjugando diretamente com o individual do ser humano, nas 
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suas produções comunicativas.  

 Assim, o ISD e a Psicologia do Trabalho dialogam, pois estão embasados no pensamento 

de Vygotsky, no que tange à relação entre o pensamento e a linguagem, já que buscam 

compreender como ocorre o desenvolvimento humano através da linguagem.  

 Além disso, como forma de auxiliar na investigação das práticas educativas nas aulas 

de inglês, a valiosa contribuição da Teoria Sociorretórica (TSR) será integrada na análise dos 

gêneros textuais profissionais utilizados no curso técnico em eletrônica, já que eles são 

compreendidos como “parte do modo como os seres humanos dão forma às atividades sociais” 

(BAZERMAN, 2005, p.31). Tal teoria compreende a relação individual comunicativa do aluno, 

com sua real atuação/ação em sala de aula, em seu campo de estudo. 

 Dentro desse contexto, foram analisadas também as contribuições do Quadro Europeu 

Comum de Referência para línguas (QECR), que explana o que os aprendizes de línguas devem 

aprender para serem capazes de se comunicar, além dos conhecimentos e habilidades que 

precisam desenvolver para serem efetivos em suas atuações sociais e profissionais. Nesse 

sentido, a abordagem adotada pelo Quadro é a da Perspectiva Acional (PA), na qual o indivíduo 

é responsável por suas próprias produções comunicativas, de forma que alcance os objetivos 

propostos pela sociedade que faz parte, utilizando-se das variadas ferramentas dispostas pelas 

instituições e pela comunidade da qual faz parte.   

 Ademais, como parte do processo histórico de formação profissional e humana, foi 

explanada uma revisão histórica da educação profissional e tecnológica (EPT) no Brasil, 

processo esse que se faz imprescindível para a compreensão do contexto educacional que 

engloba os estudantes desta pesquisa.   

 Dessa forma, a promoção de materiais que embasem tanto professor quanto discentes 

tem caráter essencial e determinante para formulação de políticas educacionais que visem o 

aperfeiçoamento de métodos e técnicas de ensino e aprendizagem que facilitem a compreensão 

da língua inglesa no ensino técnico em eletrônica. 

 

 

 

 

 

 

2   O CENÁRIO DA EPT E O CONTEXTO DO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA  
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 O estudo da língua inglesa tem se modificado com o passar dos anos de forma a se 

adequar aos contextos políticos, econômicos, sociais e culturais das comunidades globais. A 

língua, dessa forma, é tratada como um instrumento de acesso e participação no mundo multi-

integrado, onde pessoas e mercados se ajustam para se comunicar em inglês.  

 No sentido de compreensão linguística, a língua inglesa é tida como Língua Franca (LF) 

necessária para a compreensão comunicativa das pessoas, entendida como “uma língua de 

contato usada entre povos que não compartilham uma primeira língua, e é comumente entendida 

como querendo significar uma segunda (ou subsequente) língua de seus falantes” (JENKINS, 

2007, p.1). 

 Dessa forma, as configurações de ensino de inglês se voltam a fomentar um contexto 

onde os aprendizes percebem a importância de aprender o idioma, como forma de participarem 

ativamente dos seus cenários pessoais e profissionais, e assim exercerem um papel participativo 

e ativo na sociedade atual.  

 

2.1  O cenário da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no Brasil 

 

 A história da educação profissional e tecnológica no Brasil remonta ao século XIX, 

quando o príncipe regente criou o Colégio de Fábricas, com intuito de atender aos jovens recém-

chegados de Portugal (Parecer nº 16/99‐CEB/CNE). 

 A partir daí, em 1889, logo após a abolição dos escravos, o país possuía 

aproximadamente 636 fábricas instaladas, com quase 54 mil trabalhadores, em uma economia 

grandemente agrícola, prevalecendo relações pré-capitalistas de trabalho e uma população de 

quase 14 milhões de habitantes.  

 Com o passar dos anos, a EPT foi se modificando de acordo com o cenário político, 

social e econômico que se seguia, tentando de alguma forma, contemplar as necessidades da 

população menos favorecida que ansiava por profissionalização bem como pelo setor fabril que 

buscava por trabalhadores que respondessem as suas demandas. 

 O quadro a seguir apresenta um resumo do cenário histórico da EPT do século XX ao 

início dos anos 2000. 

 

 

 

Quadro 01. Cenário dos principais eventos históricos da rede EPT. 
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ANO/PERÍODO ACONTECIMENTOS/OCORRÊNCIAS 

1909 Surgimento as Escolas de Aprendizes e 

Artífices. Decreto n° 7.566, de 23 de setembro 

de 1909 

1931 Decreto n° 20.158, de 30/6/1931. Reforma o 

ensino comercial que organizou essa 

modalidade nos níveis médio e superior e 

regulamentou a profissão de contador, dentre 

outras deliberações.  

1931 Criação do Conselho Nacional de Educação. 

Decreto n° 10.850, de 11/4/1931. Conselho 

destinado a assessorar o Ministro na 

administração e direção da educação 

nacional. 

1942 a 1946 Introdução dos ensinos industrial, comercial e 

agrícola. 

1959 Criação da Rede Federal de Ensino Técnico e 

as Escolas Técnicas Federais (por meio do 

Decreto 47.038/59). 

1961 Lei 4024/61, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira. O ensino profissional 

readquire sua natureza educativa. 

Equivalência entre cursos técnicos e 

secundários para fins de ingresso em curso 

superior. 

1997 Decreto 2.208/97. No sentido de integração 

da educação geral/educação profissional e 

tecnológica. 

2004 Decreto 5.154/04. Normatiza e estabelece que 

a educação profissional deva ser organizada 

por áreas profissionais, em correspondência a 

cada estrutura sócio ocupacional e à base 

tecnológica requerida e, ainda, mediante 
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processos articulados, envolvendo trabalho, 

estruturas de emprego, e fundamentos e 

tendência científica e tecnológica. Institui 

doze eixos tecnológicos 

2005 Decreto 5.478 estabelece o Proeja – Programa 

de Integração de Educação Profissional ao 

Ensino Médio. Dispõe sobre a formação 

inicial e continuada de trabalhadores bem 

como sobre a educação profissional técnica de 

nível médio. 

2005 Surge o Projovem – Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens. Neste mesmo tempo a Lei 

Federal 11.129/05 instituiu o Conselho 

Nacional da Juventude e a Secretaria 

Nacional da Juventude. 

2008 Lei 11.741 de 2008: altera dispositivos da Lei 

9.394 de 20 de dezembro de 1996 com a 

intenção de redimensionar, institucionalizar e 

integrar as ações da educação profissional 

técnica de nível médio, da educação de jovens 

e adultos e da educação profissional e 

tecnológica. 

2008 Lei 11.892/08 institui a Rede Federal de 

Educação Profissional. 

Fonte: adaptado e organizado pelo autor a partir de Carneiro (2012) e Santos (2010). 

 

 Esses eventos fortaleceram a rede de ensino profissional no Brasil, bem como 

modificaram os modos de ensino e aprendizagem do seu público. Além disso, apresentou uma 

soma de esforços entre setor produtivo, governo e sociedade, como afirma Gilio (2000, p. 22) 

“se por um lado a construção da competitividade é imprescindível [...] por outro, ela supera os 

limites do setor produtivo e se coloca como problema nacional: a formação dos trabalhadores 

é um problema estrutural, de responsabilidade conjunta do governo e iniciativa privada [...]”. 

 Diante dessas ocorrências, outras ações foram realizadas seguindo o intuito de 

consolidar as ações de formação da população. Assim, em 2011, a Lei n.º 12.513 criou o 
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Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec (BRASIL, 2011), 

aumentando a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. Em seu artigo 20, os 

serviços nacionais de aprendizagem que integram o sistema federal de ensino na condição de 

mantenedores, foram autorizados a criar instituições de educação profissional técnica de nível 

médio, bem como de formação inicial e continuada e de educação superior, mantendo-se a 

competência da União para regulação, supervisão e avaliação. 

 Nesse sentido, a Lei n.º 11.741/2008 organizou a estrutura da EPT no Brasil, 

esclarecendo em seu artigo 39 que  “A educação profissional e tecnológica, no cumprimento 

dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação 

e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia”.  

 Essa conjuntura fortaleceu a missão da rede federal profissional e tecnológica em seu 

caráter transformador de vidas, e não só de formação de massa trabalhadora. Dentro dessa 

perspectiva, os cursos que viriam a ser criados teriam que atender às necessidades sociais, 

econômicas e culturais, com vistas à formação de eixos tecnológicos, a saber, especificamente, 

no caso desta pesquisa, do curso técnico em Eletrônica. 

 O Catálogo Nacional de cursos técnicos (MEC, 2014) apresenta as características do 

referido curso, de modo a esclarecer à comunidade acadêmica e geral, as informações 

necessárias prospectando o interesse em realizar essa formação. O documento apresenta, dentre 

outras informações, o perfil profissional de conclusão, a infraestrutura mínima requerida, o 

campo de atuação, as ocupações associadas, as possibilidades de certificação, bem como a 

possibilidade de formação continuada.  

 Assim, a educação profissional busca o desenvolvimento da qualidade da educação; a 

formação baseada nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; a efetivação 

do princípio da gestão democrática da educação pública; o desenvolvimento humanístico, 

científico, cultural e tecnológica do país; a concretização da aplicação de recursos públicos em 

educação que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e 

equidade; a valorização dos (as) profissionais da educação, com condições adequadas de 

trabalho, assim como o respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade 

socioambiental. 

 Diante disso, a seguir serão explanadas as configurações do ensino-aprendizagem da 

língua inglesa em seu aspecto geral da educação, bem como sua relação com o ensino na 

educação profissional e tecnológica no Brasil. 

 

2.2  O contexto do ensino de Língua Inglesa no Brasil 
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 O ensino de língua inglesa no Brasil remonta do século XIX. Em 22 de junho de 1809, 

buscando aproximar economicamente Portugal com Inglaterra e França, D. João VI cria o 

decreto do ensino obrigatório da língua inglesa e língua francesa, de forma a capacitar os 

estudantes a se comunicarem por escrito e oralmente.  

 

E, sendo, outrossim, tão geral e notoriamente conhecida a necessidade de 

utilizar das línguas francesa e inglesa, como aquelas que entre as vivas têm 

mais distinto lugar, e é de muita utilidade ao estado, para aumento e 

prosperidade da instrução pública, que se crie na Corte uma cadeira de língua 

francesa e outra de inglesa. (OLIVEIRA, 1999 apud CHAVES, 2004, p.5). 

 

 No mesmo ano do decreto, o príncipe regente nomeia como professor de inglês o padre 

irlandês Jean Joyce, baseando-se na necessidade de se criar uma cadeira de língua inglesa vista 

pela difusão e riqueza da língua, além da grande quantidade de assuntos nela escritos, como 

forma de prosperidade pública (ALMEIDA, 2000 Apud CHAVES, 2004).   

 O ensino, àquela época, baseava-se no método Gramática-Tradução ou Método 

Clássico, que visava principalmente a compreensão de textos clássicos, trabalhando habilidades 

de leitura e escrita, onde se estudava as regras gramaticais. O professor sempre utilizava língua 

materna em sala de aula, pois o foco à época era formar mão de obra.  

 Outro fato muito importante foi a criação, em 1837, do Colégio D. Pedro II, que desde 

sua fundação teve o ensino de língua inglesa em seu currículo, bem como língua francesa, latim 

e o grego. No entanto, após a proclamação da república em 1889, as reformas do então ministro 

Benjamim Constant excluíram as línguas estrangeiras do currículo educacional, o que acabou 

afetando o Colégio Pedro II, que passou alguns anos sem ofertar as línguas modernas. Porém, 

em 1892, sob a liderança do novo ministro Amaro Cavalcanti, as línguas estrangeiras voltaram 

a ser obrigatórias, dando um novo ar ao ensino de inglês no início do século XX. 

 Por conseguinte, em 1930, houve a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, 

assim como significativas mudanças ocorreram no ensino de inglês, principalmente devido às 

tensões políticas, que direcionaram o ensino de língua estrangeira a objetivos econômicos e 

políticos, quando o “capital norte-americano começou a ampliar seu raio de ação e a deslocar a 

posição britânica tanto no comércio exterior como nos investimentos diretos em atividades 

produtivas no Brasil” (MOURA apud DIAS, 1999, p.87).  

 Nesse contexto, a reforma de Francisco de Campos, em 1931, enfatizou o ensino de 

línguas modernas, em que teve o início o ensino de inglês através do Método Direto. Nesse 

método, a segunda língua é usada como meio de instrução, a aprendizagem da língua alvo é 
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direcionada à aquisição da língua materna, acontecendo em ambientes autênticos, como a sala 

de aula, a casa, a rua. Ao estudante cabe responder as questões, fazer perguntas e ler textos em 

voz alta (RICHARD e RODGERS, 1986). 

 Na década seguinte, em 1942, a Reforma de Capanema teve papel fundamental no 

fortalecimento do ensino de línguas estrangeiras no Brasil naquele período. Ela estabeleceu 35 

horas semanais para o ensino de língua estrangeira, contemplando as quatro habilidades 

linguísticas: compreensão auditiva, compreensão leitora, oralidade e a escrita. Tinha como  

objetivos “educativos” (contribuir para a formação da mentalidade, desenvolvendo hábitos de 

observação e reflexão) e “culturais” (conhecimento da civilização estrangeira e capacidade de 

compreender tradições e ideais de outros povos)” (MACHADO; CAMPOS; SAUNDER, 2007, 

p. 04).  

 Ainda dentro desse cenário, o ensino de LE continuou a se modificar, a se adequar às 

configurações políticas e econômicas, se organizando a partir de relações de poder e sentido. 

São essas correspondências políticas e de poder que determinam a escolha de uma língua, em 

que as palavras ganham sentindo e se efetivam em seus contextos comunicativos (BAKTHIN, 

2006).  

 A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB que foi publicada em 20 de 

dezembro de 1961 pelo presidente João Goulart, seguida por uma versão em 1971, (BRASIL, 

1971), deu novas características ao ensino de língua inglesa no Brasil. Para tanto, de forma que 

fosse atendida uma orientação de ensino profissionalizante na educação, a LDB de 1971 

(BRASIL, 1971) diminuiu de 12 para 11 anos o ensino no Brasil. A partir dessa Reforma, os 

cursos primários (ensino infantil) passaram a ter duração de cinco anos, e o ginasial que era de 

quatro anos, mudou para oito anos de duração, denominando-se Primeiro Grau.  

 Por outro lado, o Segundo Grau foi a união do curso clássico com o curso científico, 

com três anos de duração. Ainda, o ensino superior ficou denominado de Terceiro Grau. Nesse 

contexto, a LDB/71 excluiu um ano de ensino, ficando com 11 níveis, finalizando-os com o que 

hoje se chama Ensino Médio.  

 Essa diminuição de carga horária no ensino, além do currículo educacional voltar-se ao 

ensino profissionalizante, promoveu uma redução significativa no ensino de língua inglesa 

àquela época, não oferecendo mais do que 01h por semana, quando comparada às reformas 

anteriores, o que acarretaram novas configurações ao ensino de LI (LEFFA, 1999).  

 

A redução de um ano de escolaridade e a necessidade de se introduzir a 

habilitação profissional provocou uma redução drástica nas horas de ensino 

de língua estrangeira, agravada ainda por um parecer posterior do Conselho 
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Federal de que a língua estrangeira seria "dada por acréscimo" dentro das 

condições de cada estabelecimento. Muitas escolas tiraram a língua 

estrangeira do 1º grau, e, no segundo grau, não ofereciam mais do que uma 

hora por semana, às vezes durante apenas um ano. Inúmeros alunos, 

principalmente do supletivo, passaram pelo 1º e 2º graus, sem nunca terem 

visto uma língua estrangeira (LEFFA, 1999, p. 19).  
 

 

 No entanto, apesar da diminuição da carga horária de ensino de LE nas escolas 

brasileiras, percebe-se que a LI começou a ganhar espaço e se solidificar, já que era a única LE 

obrigatória dentro das escolas públicas e privadas, o que demonstrava cada vez mais a 

necessidade da aprendizagem do idioma, e, por conseguinte, da necessidade de novos métodos 

de ensino que atendessem à urgência da língua, vista tanto pelo setor econômico como pelo 

setor cultural do país.  

  Na tentativa de responder ao cenário econômico e político vigente, a partir dos anos de 

1970 o ensino de LE passou a basear-se no Método Audiolingual, que semelhante ao Método 

Direto, favorecia o desenvolvimento de habilidades orais, apoiando em princípios da psicologia 

comportamentalista (PAVLOV, 1927; SKINNER, 1957) e da linguística estrutural. No Método 

Audiolingual a aprendizagem era vista a partir da criação de hábitos, em um processo mecânico 

de estímulo – resposta, ou seja, a repetição de determinado hábito favoreceria a aprendizagem. 

Nele, o padrão de aprendizagem da língua materna era seguido: compreensão auditiva, 

produção oral, compreensão leitora e produção escrita, mas priorizava-se o desenvolvimento 

de habilidades orais. Diálogos artificiais são criados como forma de produzir uma possível 

visualização das estruturas linguísticas, através da repetição, imitação, bem como por meio de 

drills, considerados como atividade de prática central da língua (LARSEN-FREEMAN, 2000: 

44-45).  

 Além disso, no Método Audiolingual era dada importância à correção dos erros dos 

alunos de forma imediata pelo professor, considerando que a repetição de erros poderia criar 

um conjunto de maus hábitos, o que interferiria na aprendizagem efetiva da língua. No mesmo 

sentido, os acertos eram valorizados, para compensar a correção das falhas cometidas pelos 

alunos.  

 Percebe-se, portanto, que os contextos econômicos e políticos guiavam as metodologias 

de ensino de língua inglesa no Brasil, e esse movimento reverbera até os dias de hoje, em que 

está em voga a lei 13.415/2017 que altera a lei 9394/96 (LDB/96) e a lei 11.494/2007 (FNDE). 

 A lei 13.415/2017 institui novos direcionamentos sobre a LDB/96, buscando promover 

uma educação moderna e tecnológica, entendendo a necessidade de adequar o ensino de línguas 
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às condições globais da sociedade e aos avanços científicos e tecnológicos. O seu artigo 35-A, 

parágrafo 4° exprime que: 

 

§ 4º Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da 

língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter 

optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de 

oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. 

  

 Vê-se, portanto, que as normativas mais recentes sobre o ensino de LI no Brasil tornam 

como obrigatório seu ensino, como resposta à compreensão de que a sociedade em seu estado 

atual considera a língua como ferramenta de acesso e permanência nos vários contextos 

profissionais e sociais.  

 A lei 13.415/2017 também compreende que as relações sociais se interliguem pelos 

processos formativos do indivíduo, ao considerar também no seu artigo 35-A: 

 

§ 7º Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do 

aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu 

projeto de vida e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e 

socioemocionais. 

§ 8º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e 

formativa serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades 

teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e 

atividades on-line , de tal forma que ao final do ensino médio o educando 

demonstre: 

I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção 

moderna; 

II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem.” 

 

 Dessa forma, percebe-se que a compreensão de valorização e respeito aos variados 

pensamentos, conhecimentos e ideias, iam ao encontro do entendimento de ensino-

aprendizagem de línguas que se apresentava no início do século XXI: comunicativo, autêntico 

e transformador.  

 Partindo desses princípios legislativos, percebe-se que o método de ensino de língua que 

contemplava as configurações requeridas se baseou na Abordagem Comunicativa. Tal 

abordagem surgiu nos anos 1980, e se baseava na aprendizagem centrada no aluno, tanto em 

termos de técnicas quanto aos conteúdos trabalhados em sala de aula, valorizando seus 

interesses, incentivando sua participação e aceitando sugestões. Hymes (1970) afirma que para 

um aluno ser competente comunicativamente é necessário ir além dos conhecimentos 

linguísticos. É necessário também envolver conhecimentos culturais, linguísticos, 
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sociodiscursivos e estratégicos, como forma de promover uma aprendizagem de língua 

autêntica e de produção comunicativa.  

  

 Esses conhecimentos/competências podem ser assim entendidos (HYMES, 1970): 

  

▪ Competência cultural: estudo sobre os cenários socioculturais onde a língua-alvo é 

 falada, observando-se os países, suas tradições, hábitos, costumes, bem como sua 

 população; 

▪ Competência sociolinguística: habilidade de decidir pela melhor ferramenta para se 

comunicar, o que mais se adequa a determinada situação; 

▪ Competência discursiva: competência para elaborar ou compreender textos em seu 

conjunto, utilizando fatores de seleção, previsão, inferência e diferenciação de gêneros. 

O texto é priorizado como conjunto linguístico e discursivo, além de aspectos 

gramaticais, e sendo sempre relacionado às ações situacionais dos alunos. 

▪ Competência estratégica: é o uso de estratégias como forma de corrigir/compensar 

possíveis falhas ou mesmo erros de comunicação, a procura por procedimentos que 

realizem o ato comunicativo independente das falhas que possam ocorrer.  

  

 Assim, a partir da compreensão histórica e das normativas legais em que o ensino da 

língua inglesa foi inserido no Brasil, os próximos tópicos deste capítulo apresentarão os 

materiais produzidos pelo Ministério da Educação para basear, apoiar e promover a reflexão do 

ensino no Brasil, especificamente, neste caso, o ensino de LE.  

 

2.2.1 Bases legais nacionais e documentos norteadores do ensino de língua inglesa 

 

 A proposta desta pesquisa pretende investigar como práticas de ensino de inglês no 

curso técnico em eletrônica, quais sejam: trabalho prescritivo e o trabalho real se efetivam em 

sala de aula. Por trabalho prescritivo, entendem-se as normativas que regem o contexto do 

ensino de língua estrangeira no Brasil, como os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (PCNM), Base Nacional Curricular Comum (BNCC), e o Quadro Europeu 

Comum de Referência para Línguas (QECR). 

 Com o intuito de apresentar uma análise considerável e fundamentada dos aspectos 

teórico-metodológicos do ensino de Língua Inglesa, se faz necessário uma breve explanação 

das duas normativas – PCNM e BNCC, bem como do documento do QECR, para que a partir 
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de suas orientações gerais e nacionais, possa-se compreender a base conceitual que embasa o 

trabalho prescritivo do curso técnico em Eletrônica do Instituto Federal do Piauí. Em outro 

ponto, por trabalho real, se entende a efetiva realização dessas proposições teóricas 

estabelecidas, de que forma se realizam de fato em sala de aula, como acontece a recepção dos 

alunos.  

 

 

 

2.2.2 Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) 

 

 Os Parâmetros foram documentos criados após meses de trabalho e discussão entre 

especialistas e educadores de todo o país. Foram criados para auxiliar a execução das atividades 

escolares, e servem de apoio para a reflexão das práticas educacionais diárias, para o 

desenvolvimento do currículo escolar, de forma que haja constante atualização profissional. 

 De maneira a responder aos anseios da sociedade em constante mudança tecnológica e 

social, esses documentos propõem ajustes ao tipo de ensino que deve acompanhar os requisitos 

educacionais vigentes, de promover um novo sistema de ensino brasileiro, embasados nas leis 

máximas da educação: Constituição Federal de 1988 e a Lei n° 9394 de 1996, das Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional.  

 O papel da escola passou a ser pensado como meio de transformação social do 

indivíduo, de respostas às demandas tecnológicas em vigor, aos avanços da microeletrônica, 

criando oportunidades aos jovens terem acesso a um conjunto de conhecimentos elaborados e 

reconhecidos socialmente como necessários as suas participações em sua forma global.  

 Assim, com intuito de dialogar com as exigências da LDB/96, a normativa expõe 

competências que deverão ser desenvolvidas no processo de ensino-aprendizagem ao longo do 

ensino médio, de forma que auxilie os alunos a prosseguir nos estudos e participar ativamente 

da vida social e profissional. Essas aptidões se relacionam diretamente ao ensino de LE, quais 

sejam (BRASIL,1998): 

 

• compreender e usar o sistema simbólico das diferentes linguagens como meio de 

organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, 

comunicação e informação; 
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• analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando 

textos em seus contextos, mediante a natureza, função, organização das manifestações 

de acordo com as condições de produção e recepção; 

• confrontar as opiniões e pontos de vistas sobre as diferentes linguagens e suas 

manifestações específicas; 

• respeitar e preservar as diferentes manifestações de linguagens utilizadas por diferentes 

grupos sociais, em suas esferas de socialização; usufruir do patrimônio nacional e 

internacional com suas diferentes visões de mundo; e construir categorias de 

diferenciação, apreciação e criação; 

• utilizar-se das linguagens como meio de expressão, informação e comunicação em 

situações intersubjetivas que exijam graus de distanciamento e reflexão sobre os 

contextos e estatutos de interlocutores; e saber colocar-se como protagonista no 

processo de produção/recepção; 

• conhecer e usar língua estrangeira moderna como instrumento de acesso às informações 

e a outras culturas e grupos sociais; 

• entender os princípios das tecnologias de comunicação e informação, associá-las aos 

conhecimentos científicos, às linguagens que lhe dão suporte e aos problemas que se 

propõe solucionar; 

• aplicar as tecnologias de comunicação e informação na escola, no trabalho e em outros 

contextos relevantes para sua vida. 

 

 Nesse sentindo, a preocupação dos PCNEM com um ensino inovador, transformador e 

integrador, fica evidente no momento em que cada competência proposta possa ser trabalhada 

em sala de aula, com maturidade para incorporá-las às intenções dos estudantes. O professor 

precisa estar atento a trabalhar com métodos que contemplem esses quesitos, levando os alunos 

a efetivarem a aprendizagem em LE: 

 

A preocupação com as metodologias utilizadas em sala de aula surge ao longo 

da história do ensino de línguas, na qual se procurava o melhor método ou 

uma abordagem que fosse adequada. Estes conceitos encontram-se ligados a 

processos históricos e sociais que são refletidos no ensino de línguas, os quais 

se baseiam cada um em uma determinada visão de língua, linguagem, ensino 

e aprendizagem, de técnica e de materiais, que se enquadram em uma 

abordagem (BASSETTI, 2006, p. 28). 
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 Por esse motivo, quando os PCNEM tratam de LE dentro da área das Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias, um novo olhar passa a ser percebido no ensino de línguas. Um 

olhar que integra as demandas sociais e profissionais que se apresentam como inerentes às 

atividades humanas e que não podem dissociar-se delas.  

 Dessa forma, buscando uma compreensão holística da aprendizagem da LI, os PCNEM 

concordam que as habilidades linguísticas já não são suficientes para se promover a 

aprendizagem do aluno de línguas, é necessário também que este absorva as competências 

requeridas de produção comunicativa, integrando-as, de forma que façam sentindo, entendendo 

a necessidade de (BRASIL, 1998): 

 

▪ saber distinguir entre as variantes linguísticas; 

▪ escolher o registro adequado a situação na qual se processa a comunicação; 

▪ escolher o vocábulo que melhor reflita a ideia que pretende comunicar; 

▪ compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em razão de 

aspectos sociais/culturais; 

▪ compreender em que medida os enunciados refletem a forma de ser, pensar, agir e sentir 

de quem os produz; 

▪ utilizar os mecanismos de coerência e coesão na produção em LE (oral e escrita). Todos 

os textos referentes à produção e recepção em qualquer idioma regem-se por princípios 

gerais de coerência e coesão e, por isso, somos capazes de entender e sermos entendidos; 

▪ utilizar estratégias verbais e não verbais para compensar falhas na comunicação (como 

fato de não ser capaz de recordar, momentaneamente, ou forma gramatical ou lexical), 

para favorecer a efetiva comunicação e alcançar o efeito pretendido (falar mais 

lentamente, ou enfatizando certas palavras, de maneira proposital, para obter 

determinados efeitos retóricos, por exemplo). 

 

Dessa forma, essa compreensão do documento por meio de produção de competências 

coaduna com as concepções da Abordagem Comunicativa, abordagem que se faz presente no 

ensino de LE desde a promulgação da LDB/96.  

É fato que os PCNEM se apresentam como mais um conjunto de orientações a serem 

observadas com o propósito de subsidiar o ensino brasileiro, integrando-o com o contexto 

político e social vigente, e que mesmo apresentando em sua maioria, concepções teóricas, este 

documento tem valor significativo para o cenário educacional, representando mais uma 
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importante ferramenta a ser utilizada em favor da melhoria/transformação da educação 

brasileira.  

Os saberes que o documento propõe, dessa forma, dialogam com uma promoção de 

educação que crie autonomia no estudante. Saviani corrobora essa ideia quando afirma que “A 

produção do saber é social, ocorre no interior das relações sociais. A elaboração do saber 

implica expressar de forma elaborada o saber que surge da prática social. Essa expressão 

elaborada supõe o domínio dos instrumentos de elaboração e sistematização” (2011, p. 67). 

Portanto, faz-se necessário pensar no ensino-aprendizagem de LI com competências 

abrangentes e não estáticas, a partir do entendimento de que inglês se apresenta no cotidiano 

como veículo de comunicação e informação, tendo por base as novas tecnologias e a imediata 

necessidade de apreensão desses conhecimentos.  

Consequentemente, serão apresentadas a seguir as normativas da recente Base 

Nacional Curricular Comum, de 2017, com propostas de melhoria do ensino no Brasil. 

 

2.2.3 Base Nacional Curricular Comum (BNCC) 

 

 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que 

expressa o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos 

devem desenvolver durante as etapas e modalidades da Educação Básica. 

 O site do MEC mostra informações sobre todo o processo de criação da BNCC. Em 

resumo, no ano de 2015, foi criado um portal expondo do texto preliminar, promovendo, dessa 

forma, a primeira consulta pública, que recebeu mais de 12 milhões de contribuições do público 

até maio de 2016. Em seguida, durante o processo de elaboração da BNCC, o texto preliminar 

foi revisado a partir das contribuições recebidas pela consulta pública. 

 Em maio de 2016, foi divulgada a segunda versão da BNCC e, para análise desse texto, 

o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e a União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação (Undime) promoveram 27 seminários por todo o Brasil. Mais de nove 

mil alunos, professores, gestores, coordenadores, pais e especialistas participaram dos 

seminários, entre os meses de junho e agosto de 2016. Em setembro de 2016, o documento foi 

entregue ao, então, Ministro da Educação, Mendonça Filho, que propôs uma divisão em duas 

partes, uma referente à Educação Infantil e Ensino Fundamental e outra ao Ensino Médio. 

 Por conseguinte, em abril de 2017, a terceira versão da BNCC foi anunciada, a qual 

passou por mais discussões e ajustes, resultando, assim, na última versão da primeira parte. Em 

22 de dezembro de 2017, a BNCC foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação por meio 
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da RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017, que instituiu e orientou a 

implantação da Base Nacional Comum Curricular para todo o Brasil. 

 Finalmente, em 02 de abril de 2018, o MEC entregou ao CNE a 3ª versão da BNCC do 

Ensino Médio para que se realizasse o processo de audiências públicas. A segunda parte da 

BNCC foi aprovada em 4 de dezembro de 2018, e dia 14 do mesmo mês e ano foi homologada. 

 Como outros documentos normativos para a educação brasileira, a criação da BNCC 

representou um fortalecimento de orientações para guiar a comunidade acadêmica como um 

todo: professores, alunos, gestores e demais profissionais da educação, receberam mais uma 

importante ferramenta para aperfeiçoar suas práticas educativas.  

 Dessa forma, como definido na Lei 13.415/2017, a Base deve nortear os currículos dos 

sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, como também as propostas pedagógicas 

de todas as escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, em todo o Brasil. 

 Assim, para se chegar a um consenso educacional brasileiro, como exposto pela própria 

sigla, o documento apresenta dez competências gerais que se inter-relacionam e se articulam 

para a construção de conhecimentos, desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes 

e valores, como expresso na LDB (BRASIL, 2017): 
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Figura 1: Competência Gerais da nova BNCC 

Fonte:http://inep80anos.inep.gov.br/inep80anos/futuro/novas-competencias-da-base-nacional-comum-

curricular-bncc/79 

 

 Partindo da apropriação das competências, para que os professores possam oportunizar 

diferentes dimensões no ensino dos estudantes brasileiros, se faz necessário desenvolver 

conhecimentos, habilidades e atitudes pedagógicas. Então, é necessário estimular os alunos a 

experienciarem essas competências, tidas como necessárias para a vida em sociedade no século 

XXI, por isso a BNCC ultrapassa conceitos estritamente ligados a conteúdos e busca uma 

relação com a educação mais libertadora e emancipadora. 

 A primeira competência refere-se aos saberes básicos de cada área. Os alunos, sejam 

eles da rede pública ou particular, possuem o direito ao acesso a esses conhecimentos, para que 

possam desenvolver um repertório de mundo. 

 A segunda competência diz respeito ao conhecimento científico que levará o estudante 

a construir sua autonomia intelectual, convivendo com a ciência de forma que possa criar e 

resolver problemas, inclusive tecnológicos, trazendo soluções à sociedade. 

 A terceira competência leva à compreensão da necessidade de aceitação e respeito das 

diversas formas de cultura que permeiam a sociedade atual, promovendo pensamento crítico e 

reflexivo, construindo propostas que auxiliem a vida social. 

 A quarta competência se refere à comunicação, ao uso de suas diversas formas, para 

promoção de um diálogo contínuo e participativo que leve a solução de conflitos, a criação de 

respostas aos problemas apresentados pela sociedade.  

 A quinta competência trata de compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de 

informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas 

sociais, produzindo conhecimentos, resolvendo problemas e exercendo protagonismo e autoria 

na vida pessoal e coletiva.  

 A sexta competência foca no trabalho como princípio de vida, valorizando diversos 

saberes e culturas, de forma a promover o exercício da cidadania, da liberdade, da autonomia, 

da consciência crítica no estudante. 

 A sétima competência se refere à argumentação. Em um mundo onde a velocidade 

comunicativa se faz urgente, a produção do ato comunicativo deve basear-se no respeito e 

promover os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em 

âmbito local, regional e global, com posicionamento ético sobre cada indivíduo. 

http://inep80anos.inep.gov.br/inep80anos/futuro/novas-competencias-da-base-nacional-comum-curricular-bncc/79
http://inep80anos.inep.gov.br/inep80anos/futuro/novas-competencias-da-base-nacional-comum-curricular-bncc/79
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 A oitava competência diz respeito ao conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde 

física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e 

as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. 

 A nona competência trabalha com a empatia, apresenta ao aluno que a solução de 

conflitos e argumentação é fator essencial do convívio no ambiente escolar, bem como 

acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 

identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

 A décima e última competências lida com responsabilidade, autonomia, cidadania, 

atitudes fundamentais para a construção de um ambiente propício à transformação social e 

pessoal de cada indivíduo, e consequentemente, da sociedade.  

 Portanto, percebe-se que tanto a BNCC quanto os PCNEM lidam com diversas 

competências como meio de formar um indivíduo capaz de perceber que sua atuação na 

sociedade é mediada por configurações políticas, sociais, culturais e econômicas diversas. 

Ainda mais, que o jovem necessita adquirir essas competências para conseguir se transformar 

individualmente, bem como transformar a sociedade em que convive, para o bem comum. 

 

Para responder a essa necessidade, mostra-se imprescindível considerar a 

dinâmica social contemporânea, marcada pelas rápidas transformações 

decorrentes do desenvolvimento tecnológico. Trata-se de reconhecer que as 

transformações nos contextos nacional e internacional atingem diretamente as 

populações jovens e, portanto, o que se demanda de sua formação para o 

enfrentamento dos novos desafios sociais, econômicos e ambientais, 

acelerados pelas mudanças tecnológicas do mundo contemporâneo (BRASIL, 

2017, p.462). 
 

 É dentro desse desafio que o ensino de LE, especificamente, inglês, tem papel basilar 

para a formação dos estudantes, para a promoção de sua autonomia e para seu ingresso na 

sociedade global.  

 

2.2.3.1   A língua inglesa na Base Nacional Curricular Comum 

 

 Quando se busca entender o trabalho prescritivo (CLOT, 2006) no curso técnico em 

Eletrônica, ou seja, os documentos educacionais legais que norteiam as práticas dos docentes 

no referido curso, enxerga-se um diálogo entre essas normativas. Tanto os PCNEM quanto a 

BNCC lidam com um ensino de língua inglesa pautado na comunicação, na autonomia, na 

participação do aluno como ser integrante do mundo tecnológico.  
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 Nesse contexto, a Língua Inglesa, de estudo obrigatório no Ensino Médio (LDB, Art. 

35-A § 4º), deve ser compreendida como língua de uso internacional, pela multiplicidade e 

variedade de usos, falantes e funções na contemporaneidade, bem como definido na BNCC do 

Ensino Fundamental – Anos Finais (BRASIL, 2017).  

 No Ensino Médio, as práticas de linguagens em diferentes setores permitem aos 

estudantes utilizar as variadas formas de inglês, no âmbito científico, tecnológico, cultural, 

possibilitando novas experiências em suas vidas pessoais e profissionais. Além disso, surgem 

oportunidades de integração com muitos grupos multilíngues que também se comunicam em 

inglês. 

 Assim, além das necessidades inerentes à etapa de natureza da juventude de alunos do 

ensino médio, como autoconfiança, autoestima, motivação, esta etapa de ensino oportuniza aos 

alunos aprofundar a compreensão do mundo em que vivem, bem como explorar novos 

horizontes de pesquisa e aquisição de informações, construir ideias e valores, argumentar, lidar 

com conflitos de opinião e com crítica (BRASIL, 2017). Essas atitudes possibilitam o 

fortalecimento cognitivo, linguístico, cultural e social dos estudantes, fatores que influenciam 

diretamente na construção de suas identidades.  

 Destarte, a aprendizagem de inglês vincula o aluno na etapa do ensino médio a: 

 

[...]expandir os repertórios linguísticos, multissemióticos e culturais dos 

estudantes, possibilitando o desenvolvimento de maior consciência e reflexão 

críticas das funções e usos do inglês na sociedade contemporânea – para 

problematizar os motivos pelos quais ela se tornou uma língua de uso global, 

por exemplo. Nas situações de aprendizagem do inglês, os estudantes podem 

reconhecer o caráter fluido, dinâmico e particular dessa língua, como também 

as marcas identitárias e de singularidade de seus usuários, de modo a ampliar 

suas vivências com outras formas de organizar, dizer e valorizar o mundo e de 

construir identidades. Aspectos como precisão, padronização, erro, imitação e 

domínio da língua são substituídos por noções mais abrangentes e 

relacionadas ao universo discursivo nas práticas situadas dentro dos campos 

de atuação, como inteligibilidade, singularidade, variedade, criatividade/ 

invenção e repertório. Trata-se de possibilitar aos estudantes cooperar e 

compartilhar informações e conhecimentos por meio da língua inglesa, como 

também agir e posicionar-se criticamente na sociedade, em âmbito local e 

global (BRASIL, 2017, p.476). 
 

 

 Além das competências gerais da BNCC, como vistas anteriormente, que tratam de 

vincular os contextos sociais aos da realidade do aluno, a normativa estabelece que no ensino 

médio a Área das Linguagens e suas Tecnologias deva garantir aos estudantes o 
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desenvolvimento de competências específicas (BRASIL, 2017), como meio de assegurar a 

aprendizagem autêntica da LE, quais sejam (BRASIL, 2017, p.481): 

 

1. Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas 

(artísticas, corporais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos na recepção 

e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas 

mídias, para ampliar as formas de participação social, 

o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da 

realidade e para continuar aprendendo. 

2. Compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que 

permeiam as práticas sociais de linguagem, respeitar as diversidades, a 

pluralidade de ideias e posições e atuar socialmente com base em princípios e 

valores assentados na democracia, na igualdade e nos Direitos Humanos, 

exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e 

combatendo preconceitos de qualquer natureza. 

3. Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para exercer, 

com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e 

coletiva, de forma crítica, criativa, ética e solidária, defendendo pontos de 

vista que respeitem o outro e promovam os Direitos Humanos, a consciência 

socioambiental e o consumo responsável, em âmbito local, regional e global. 

4. Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, histórico, social, 

variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-as e 

vivenciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas, 

bem como respeitando as variedades linguísticas e agindo no enfrentamento 

de preconceitos de qualquer natureza.  

5. Compreender os múltiplos aspectos que envolvem a produção de sentidos 

nas práticas sociais da cultura corporal de movimento, reconhecendo-as e 

vivenciando-as como formas de expressão de valores e identidades, em uma 

perspectiva democrática e de respeito à diversidade. 

6. Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, 

considerando suas características locais, regionais e globais, e mobilizar seus 

conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado e 

(re)construir produções autorais individuais e coletivas, de maneira crítica e 

criativa, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. 

7. Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as 

dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as 

formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, e 

de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e 

vida pessoal e coletiva. 

 

 Partindo desses pressupostos, observa-se que o ensino de Língua Inglesa recebeu muitas 

contribuições daquilo que se projetava da Educação nos PCN, mas ainda há muito a evoluir até 

se aproximar ao que pretende a BNCC. Os dois documentos nacionais se apresentam com um 

interstício de vinte anos, período em que pode ocorrer o surgimento de outras pesquisas e 

normativas.  

 A vivência com os PCN ligou os professores, instituições de ensino e pesquisadores a 

esses documentos que norteiam o ensino. Assim, essas normativas são significativas para a 

educação, pois fazem parte do construto essencial à prática docente, já que é nesses documentos 
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que as orientações, prescrições e práticas são apresentadas de forma coletiva e ampla, 

projetando a melhor realização de um trabalho do professor.  

 Em especial no ensino de língua inglesa, entende-se que os dois documentos convergem 

ao ponto de subsidiar a prática docente, na tentativa de eleger as metodologias adequadas a cada 

momento da aula, bem como na sensibilidade de lidar com as expectativas dos alunos frente a 

um contexto amplamente tecnológico e integrado, onde o inglês é a língua de acesso e 

permanência.  

 

2.2.4 Quadro Comum Europeu de Referência de Línguas (QECRL) 

 

 O QECRL é um documento que visa nortear as ações de ensino, aprendizagem e 

avaliação de línguas, de maneira que seus utilizadores venham a basear-se em uma declaração 

comum a vários povos, independente de sua origem. 

 Etimologicamente, o quadro se refere às nações que compõe o Conselho da Europa, o 

qual é constituído por países da União Europeia- organização que contempla dezenas de países 

europeus com variadas línguas nativas; e é nesse preceito que o documento se baseia: criar 

instrumentos que dialoguem e unifiquem os sistemas de ensino e aprendizagem de línguas, de 

modo a superar dicotomias que venham a atravancar os processos comunicativos do continente.  

 O site do Conselho da Europa demonstra, embasado em fatores empíricos e consultas 

generalizadas, que o QCER possibilita:  

• promover o plurilinguismo e a diversificação na escolha das línguas no currículo; 

• apoiar o desenvolvimento e a demonstração do perfil plurilíngue de alunos individuais; 

• desenvolver e rever o conteúdo dos currículos de línguas e definir descritores positivos 

adaptados à idade, aos interesses e às necessidades dos alunos; 

• conceber e desenvolver livros didáticos e material didático;  

• apoiar a formação de professores e a cooperação entre professores de diferentes 

idiomas; 

• melhorar a qualidade e o sucesso na aprendizagem, ensino e avaliação; e 

• facilitar a transparência nos testes e a comparabilidade das certificações (CONSELHO 

DA EUROPA, 2017). 

   

 No entanto, fundamentando-se na riqueza com que o quadro foi construído e proposto, 

seu uso por outras nações se torna fulcral, afinal, o estudo das linguagens modernas pode ser 
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compreendido de modo genérico e orgânico, promovendo equidade na prospecção de ações 

para melhoria do ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras. 

 O QCER é fruto de uma iniciativa de 1991, quando uma comissão da União Europeia, 

juntamente com representantes do Canadá e Estados Unidos, se reuniram com o propósito de 

unificar as formas de ensino, aprendizagem e avaliação de línguas modernas, levando em 

consideração o quadro político, econômico e cultural que a sociedade atravessava à época. A 

sua última versão é de 2001 e apresenta uma base comum para a construção de programas de 

cursos de idiomas, materiais didáticos e exames de proficiência através de descritores que são 

apresentados como utilizadores, medindo e avaliando o nível de proficiência dos aprendizes. 

Além disso, aspectos socioculturais de cada idioma e estruturas linguísticas são descritas no 

documento (CONSELHO DA EUROPA, 2001).  

 O documento tem natureza descritiva, onde os profissionais são orientados a refletir as 

possibilidades de aplicação e adaptação em seus contextos de ensino-aprendizagem. O Quadro 

não apresenta métodos de ensino específicos a serem utilizados, nem discute sobre 

metodologias de ensino de línguas, ao contrário, deixa hiato para que cada professor, contexto 

ou sistema educacional- independente de ser país europeu ou colaborador, possa adequar sua 

situação de forma mais equilibrada possível.   

 O governo brasileiro, em seus mais recentes programas federais de incentivo à 

internacionalização, vem adotando o QECRL, como nos programas Ciência sem Fronteiras 

(CSF), que promoveu a mobilidade estudantil entre os anos de 2012 e 2016; e Idiomas sem 

Fronteiras (ISF), para preparar os futuros intercambistas e possibilitar a recepção de professores 

e alunos de outros países, oferecendo, gratuitamente, testes de proficiência, cursos presenciais 

e online (BRASIL, 2011). O ISF, que inicialmente se limitava à Língua Inglesa (LI), já iniciou 

o programa para ensino do Francês e do Espanhol e, em 2017, abriu editais em um número 

reduzido de IES para Italiano, Alemão e Japonês (IDIOMAS SEM FRONTEIRAS, 2017). 

 Por se tratar de um instrumento de tentativa de equilíbrio no ensino e aprendizagem de 

línguas, o documento esclarece logo em seu preâmbulo, algumas medidas de caráter geral que 

buscam promover, apoiar e encorajar nos esforços dos professores e alunos, de todos os níveis, 

os mesmos princípios de aprendizagem de línguas vivas, que incluem: 

 

2.1. baseando o ensino e a aprendizagem das línguas nas necessidades, 

motivações, características e recursos dos aprendentes; 

2.2. definindo, com o máximo de rigor, objectivos válidos e realistas; 

2.3. elaborando métodos e materiais adequados; 

2.4. implementando modalidades e instrumentos adequados que permitam 

avaliar programas de aprendizagem. (Conselho da Europa, 2001) 
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 O Quadro utiliza por inúmeras vezes, expressões que coadunam com a proposta 

inicialmente apresentada: cooperação, tolerância, reciprocidade, equidade; essas expressões 

respondem às variadas propostas dispostas no documento, incluindo e com muita ênfase o 

conceito de plurilinguismo. 

 O Quadro difere o plurilingüismo do multilinguismo. De acordo com o Documento, o 

multilingüismo refere-se basicamente à oferta de diferentes línguas estrangeiras para a 

aprendizagem e ao processo de motivação dos alunos para a aquisição de diferentes línguas. 

Enquanto o plurilinguismo trabalha com a compreensão e o uso de variadas linguagens, levando 

em consideração sua relevância em situações cotidianas, a cooperação entre elas, sua relação 

com a cultura e sociedade das quais elas provêm. De acordo com o Quadro: 

 

A abordagem plurilinguística ultrapassa esta perspectiva e acentua o facto de 

que, à medida que a experiência pessoal de um indivíduo no seu contexto 

cultural se expande, da língua falada em casa para a da sociedade em geral e, 

depois, para as línguas de outros povos (aprendidas na escola, na universidade 

ou por experiência directa), essas línguas e culturas não ficam armazenadas em 

compartimentos mentais rigorosamente separados; pelo contrário, constrói-se 

uma competência comunicativa, para a qual contribuem todo o conhecimento e 

toda a experiência das línguas e na qual as línguas se inter-relacionam e 

interagem. (Conselho da Europa, 2001, p.23) 

 

 O conceito de plurilinguismo consegue alcançar as relações existentes entre os 

professores, aprendizes e sociedade em geral, enquanto valoriza o conhecimento do indivíduo 

de forma geral, para que ele possa estabelecer ligação que permita o desenvolvimento 

harmônico de uma sociedade global e constante. 

 Dentro dessas relações, os indivíduos podem se ajudar de forma colaborativa, utilizando 

o conhecimento de suas línguas nativas ou das estrangeiras que estudam para facilitar o 

processo comunicativo entre os demais. Ou seja, aqueles que têm alguns conhecimentos, 

mesmo elementares, podem utilizá-los para auxiliar a comunicar com aqueles que os não têm, 

servindo, assim, de mediadores entre indivíduos que não têm nenhuma língua em comum 

(QECR, 2001). 

 A partir daí, a proposta de aprendizagem de língua não se foca mais em possuir seu 

domínio por completo, suas habilidades e competências. Para além disso, busca-se a promoção 

de um arcabouço linguístico constituído por suas capacidades linguísticas, sociais e culturais 

onde o aprendiz tenha a chance de desenvolver sua competência plurilíngue. Ou seja, “uma vez 

admitido o facto de que a aprendizagem de uma língua é tarefa de uma vida, torna-se fulcral o 
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desenvolvimento da motivação, da capacidade e da confiança do jovem para poder enfrentar 

novas experiências linguísticas fora do meio escolar” (QECR, 2001, p.24). 

 Com essa proposta plurilingue, o QECR acolhe uma integração de línguas e culturas 

diferentes como parte de uma complexa estrutura linguística. E isso, além de apresentar um 

novo formato de aprendiz de língua, pode também contribuir para a construção de um indivíduo 

que atue de forma autentica na sociedade global, perpassando em variados contextos 

discursivos, dialéticos e estratégicos (CANAGARAJAH, 2005 apud MATTOS, 2014).  

 Dessa forma, as recomendações do QECR que levam em conta o plurilinguismo, a 

cooperação, o diálogo, a troca de valores, conhecimentos e culturas entre os aprendizes, se 

apresenta através da Perspectiva Acional, que será compreendida a seguir.  

 

2.2.4.1  Da Abordagem Comunicativa à Perspectiva Acional dentro do QECR 

 

 O QECR é uma declaração que objetiva unificar abordagens de ensino e aprendizagem 

de línguas vivas, utilizando critérios, abordagens e perspectivas em comum, para a 

compreensão efetiva do aprendiz. Para isso, o documento foca em uma metodologia de ação, 

partindo do princípio de que o aprendiz é capaz de agir em seu contexto, transformando os atos 

comunicativos.  

 Assim, em 1972, o Conselho da Europa agrupou estudiosos com o objetivo de promover 

a mobilidade das pessoas e utilizar a aprendizagem de línguas para facilitar a integração da 

população europeia, estimulando jovens e adultos a aprenderem uma língua estrangeira de 

forma alcançar as necessidades profissionais e sociais. Nesse sentido, a Abordagem 

Comunicativa (AC) foi o resultado de reuniões e deliberações por parte do Conselho, que via 

nessa perspectiva, um caminho para o êxito.  

  Essa Abordagem apontada pelo Conselho visa aprender a se comunicar em língua 

estrangeira, adaptando os atos comunicativos às funções da língua, aplicando suas regras em 

contextos autênticos. A partir daí, ocorre uma flexibilização de material de aprendizagem, 

baseando nas necessidades encontradas. A gramática passa a ser contextualizada com os 

cenários comunicativos. 

 Esse cenário ocorreu nas décadas de 60 e 70, quando foco no ensino e aprendizagem de 

língua estrangeira centrou no aluno dentro de uma interação social. A habilidade de interação e 

comunicação na língua alvo tornou-se o molde requerente que os professores de línguas 

buscavam seguir. Era necessário fornecer uma entrada significativa na língua alvo – input, 

dando sentido à aprendizagem e às motivações dos aprendizes. 
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 Assim, viu-se na abordagem comunicativa um modelo mais adequado às necessidades 

dos alunos e da conjuntura tecnológica e profissional que surgia. O ensino comunicativo toma 

as vivências dos alunos como tópico fundamental no processo de aprendizagem. Nunan (apud, 

BROWN, 1994) lista cinco características da abordagem comunicativa: 

 

- uma ênfase no aprender a comunicar-se através da interação com a língua-alvo; 

- a introdução de textos autênticos na situação da aprendizagem; 

- a provisão de oportunidades para os alunos, não somente na linguagem, mas também no 

processo de sua aprendizagem; 

- uma intensificação das próprias experiências pessoais do aluno como elementos importantes 

na contribuição para aprendizagem em sala de aula; 

- uma tentativa de ligar a aprendizagem da linguagem em sala de aula com ativação da 

linguagem fora da sala de aula. 

 Ainda de acordo com Brown (2001), o professor que utiliza a abordagem comunicativa 

se torna um mediador da aprendizagem; fomenta situações efetivas de uso da língua e age como 

um conselheiro dos aprendizes. Também enfatiza a cooperação entre os aprendizes e a 

comunicação entre eles por meio de atividades e exercícios lúdicos, de forma que se preocupem 

não somente com o que dizer, mas como fazê-lo. Dessa forma, a aula se torna relevante para o 

aluno, que passa a ver o conteúdo como algo concreto e próximo da sua realidade. 

 Além disso, os erros não são corrigidos de imediato, mas abordados no próprio momento 

de trabalho e das atividades apresentadas. Nesse sentido, Krashen (1981) menciona os aspectos 

afetivos que podem influenciar na reação dos alunos à aprendizagem da língua: autoestima, 

motivação e níveis de ansiedade, são levados em consideração pelos professores, já que cada 

um desses aspectos influencia o desenvolvimento e a produção do aprendiz. 

 O aluno com estima elevada em relação ao aspecto linguístico que está estudando, tende 

a adquirir com mais facilidade os inputs a que se submete. Bem como quando percebe a 

importância do tema em sua vida, provocando uma motivação intrínseca e automática. 

Finalmente, essas condições o levam a diminuir sua ansiedade diante do que está estudando, o 

que naturalmente facilita a aprendizagem. 

 O papel do professor, então, é de facilitador, excluindo interferências negativas ou 

opressoras que possam levar o aluno ao desânimo em relação à aprendizagem da língua. 

Almeida Filho afirma que: 

Ser comunicativo significa preocupar-se mais com o próprio aluno enquanto 

sujeito e agente no processo de formação através da língua estrangeira. Isso 
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significa menor ênfase no ensinar e mais força para aquilo que abre ao aluno a 

possibilidade de se reconhecer nas práticas do que faz sentido para a sua vida 

do que faz diferença para o seu futuro como pessoa (ALMEIDA FILHO, 1998, 

pg. 42). 

 

 Enquanto o QECR tentava sintetizar suas ações na abordagem mais adequada, pregando 

em todo documento que o aprendiz utilize a língua como instrumento de ação no mundo, ele 

apresenta ao mesmo tempo, as características iniciais de uma Perspectiva Acional (PA).   

 Rosen (2009) apresenta um quadro explanando as características da Abordagem 

Comunicativa à da Perspectiva Acional. 

Quadro 2: Diferenças entre AC e PA. 

 Abordagem Comunicativa Perspectiva Acional 

Público requerido pela 

formação 

Estrangeiro de passagem, 

desenvolvendo troca 

passageira. – sensibilização à 

realidade da comunicação 

exolingual. 

 

Cidadão europeu/ do mundo, 

ator social por inteiro. – 

Sensibilização a uma 

educação multilíngue e 

multicultural. 

Objetivo requerido pela 

formação 

Aprender a comunicar em 

língua estrangeira. – Falar 

com outro. 

Realizar ações comuns e/ou 

coletivas em língua 

estrangeira. – Agir com o 

outro.  

Atividades por excelência Produção e recepção oral e 

escrita. – Pedagogia de 

tarefas (pré-comunicação 

pedagógica, pedagógicas 

comunicativas e pedagógicas 

da vida real). – Simulações.  

Interação e mediação. – 

Pedagogia de tarefas (pré-

comunicação pedagógica, 

pedagógicas comunicativa e 

pedagógica da vida real). – 

Pedagogia de projeto. – 

Auxílio aos recursos e 

ambientes colaborativos 

(particularmente aos 

ambientes da Web 2.0) 

Princípios importantes - Importância dada ao sentido 

(através da gramática 

nocional, que propõe uma 

- Valor dado à construção de 

sentido; 

- pedagogia não repetitiva 
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progressão suave, permitindo 

ao aprendiz produzir e 

compreender o sentido); 

- pedagogia não repetitiva 

devido ao desenvolvimento 

de exercícios de 

comunicação; 

- o aprendiz é o sujeito e ator 

principal da aprendizagem; 

- questões sociais e 

pragmáticas do ato 

comunicativo. 

graças à participação em 

atividades coletivas para 

alcançar o mesmo objetivo 

em grupo; 

- indivíduo ativo e solidário, 

deve-se dar valor ao coletivo; 

- valor a aspectos culturais, 

sociais e pragmáticos da 

comunicação.  

Avaliação Através de competência de 

comunicação. 

Através da competência em 

língua e competências gerais 

e individuais. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

 Pela análise do quadro apresentado acima, percebe-se que tanto a AC quanto a PA têm 

em comum a atuação do aprendiz como protagonista do ato comunicativo. No entanto, na PA o 

agente de comunicação se torna ator social, ou seja, lida com vários aspectos que circundam as 

tarefas linguísticas, e é essa atuação que o torna emancipado.  

 Essa dicotomia entre as abordagens não se mostra como um problema, tendo em vista, 

como afirma Rosen (2009), que é percebida uma maior continuidade linguística entre as 

abordagens do que laços de ruptura, já que uma aprendizagem colaborativa baseada no agir 

social e centrada em grupo poderia ser entendida como uma continuidade da ação voltada para 

o agir e aprendizagem individual centrados no aluno, recomendado pela AC.  

 A perspectiva acional é direcionada para a ação, na medida em que tem o utilizador e 

aprendiz da língua como ator do processo comunicativo, e, consequentemente, protagonista de 

ações de transformação social. Para Richer (2005) o documento representa uma ruptura nas 

tendências de ensino e aprendizagem de língua estrangeira. O autor destaca que a PA além de 

considerar competências linguísticas e sociolinguísticas, pondera também conhecimentos 

pragmáticos, relacionados aos atos de fala e à dimensão textual dos enunciados, ou seja, o 

domínio do discurso, coesão, coerência, reconhecimento de tipos e gêneros textuais, além de 

marcas semânticas e linguísticas.  
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 Assim, as propostas de aprendizagem e uso da língua podem ser entendidas como:  

 

O uso de uma língua abrangendo a sua aprendizagem inclui as acções realizadas 

pelas pessoas que, como indivíduos e como actores sociais, desenvolvem um 

conjunto de competências gerais e, particularmente, competências 

comunicativas em língua. As pessoas utilizam as competências à sua disposição 

em vários contextos, em diferentes condições, sujeitas a diversas limitações, 

com o fim de realizarem actividades linguísticas que implicam processos 

linguísticos para produzirem e/ou receberem textos relacionados com temas 

pertencentes a domínios específicos. Para tal, activam as estratégias que lhes 

parecem mais apropriadas para o desempenho das tarefas a realizar. O controlo 

destas acções pelos interlocutores conduz ao reforço ou à modificação das suas 

competências. (QECR, 2001, p. 29). 

 

 A citação reforça o que é proposto durante todo o QECR, reforçando que o 

desenvolvimento de competências gerais pode ser entendido como o agrupamento de 

habilidades e conhecimento gerais com vistas à realização de variados tipos de tarefa. Enquanto 

por competência comunicativa aquelas que permitem a produção de atos comunicativos 

efetivos. Esses atos são realizados em atividades linguísticas, entendidas como a própria 

realização efetiva da língua, em situações específicas de executar ou receber atos de 

comunicação.  

 Além disso, as expressões texto, domínio e tarefa, permanecem com sua concepção 

comum, em que o texto se refere a gêneros escritos ou falados em campos específicos para dar 

lugar às atividades linguísticas. Sobre domínio, o QECR entende como locais da sociedade em 

que o aprendiz realiza seus atos comunicativos, e, finalmente, por tarefa seria toda ação do 

indivíduo que visa resolver alguma situação em que ele esteja engajado.  

 Diante disso, são explanadas no documento as competências requeridas ao aprendiz para 

realização dos atos comunicativos e tarefas linguísticas necessárias à sua ação: competência 

linguística, sociolinguística e pragmática (QECR, 2001).  

 Por competência linguística, o QECR afirma ser aquela que contempla os saberes e as 

capacidades lexicais, fonológicas e sintáticas, além de outras dimensões da língua enquanto 

sistema, independentemente do valor sociolinguístico da sua variação e das funções 

pragmáticas e suas realizações. Ou seja, o aprendiz precisa dominar capacidades que o tornem 

hábil em lidar com contextos comunicacionais diversos, fazer mudanças necessárias em 

ambientes que requeiram adequações e agir para solucionar problemas no momento do ato da 

fala ou compreensão.  

 A habilidade sociolinguística lida com contextos socioculturais de uso da língua, 

devendo o aprendiz se portar adequadamente diante dos mais variados cenários que cada 
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sociedade se baseia, respeitando as regras e convenções sociais que estão dispostas em 

ambientes específicos. É o saber do comportamento apropriado em momentos de comunicação 

singulares que regem os ambientes autênticos de fala e compreensão.  

 Além da compreensão do comportamento linguístico e sociolinguístico, o aprendiz 

precisa estar atento ao seu agir pragmático em seus atos comunicativos. Diz respeito ao agir em 

seus discursos, aos instrumentos coesivos e coerentes que devem ser utilizados para se obter a 

compreensão efetiva, utilizando-se desses instrumentos para realizar as atividades linguísticas 

eficientemente.   

 Dessa forma, a realização das competências linguísticas, sociolinguísticas e pragmáticas 

resultam no desempenho da competência comunicativa geral. Esta competência comunicativa 

é percebida dentro de atividades linguísticas, que, como mencionado anteriormente, são 

atividades que pressupõem a realização dos atos comunicativos.  

 Para o QECR (2001), as atividades linguísticas são executadas através da recepção, 

produção, interação e mediação. Esses instrumentos merecem destaque, neste estudo, a partir 

do momento em que as ações de comunicação se realizam através deles. Dessa forma, entende-

se a recepção como ação em que o aprendiz opera primordialmente e individualmente, que 

incluem leitura silenciosa ou estar atento a algum suporte.  

 A produção, também entendida como processo comunicativo primário, ocorre em 

ambientes acadêmicos e profissionais, e, nela se incluem de alguma forma, valores sociais, já 

que sua realização é exposta a algum tipo de público.  

 Por sua vez, a interação é uma ação executada por dois ou mais utilizadores, podendo 

usar tanto a recepção quanto a produção, bem como se justapor, de forma que os comunicantes 

se inter-relacionem. Esse papel vai além de receber e produzir mensagens, a interação envolve 

o elemento social para promoção do ato linguístico.  

 Ainda, a mediação se refere à interferência na atividade linguística, de forma que o texto 

original foi mediado por algum interlocutor para repassar a mensagem para públicos que não 

tenham acesso ao elemento original. Esse ato se processa por meio da tradução, da paráfrase, 

do resumo, ou seja, de instrumentos textuais que consigam promover o funcionamento 

linguístico no ambiente social (QECR, 2001).  

 Assim, esses instrumentos comunicacionais são tratados dentro do Quadro 2 por meio 

da dimensão vertical. A dimensão vertical de aprendizagem de línguas apresentada pelo 

QECRL se faz necessária, nesta pesquisa, porque existem fatores de aprendizagem que 

precisam ser padronizados, para uma compreensão efetiva do aprendiz em qualquer sistema de 

ensino do mundo, tais como: ajudar a tornar mais concreto aquilo que é apropriado esperar nos 
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diferentes níveis de êxito em função dessas categorias; relacionar programas e materiais, levar 

em conta as aprendizagens aleatórias, feitas fora do sistema escolar; fomentar a construção de 

um conjunto de níveis que pode facilitar a colaboração entre os vários organismo. 

 Portanto, a meta da Perspectiva Acional é desenvolver aprendizes que se tornem atores 

sociais, dominando a língua em seus cenários autênticos e promovendo atos comunicativos 

efetivos e globais. Ademais, Rosen (2006) vê na aprendizagem de línguas uma preparação para 

a ação ativa do indivíduo em sociedade, atribuindo à comunicação, o papel essencial para 

execução tanto de tarefas elementares do dia a dia, como de funções mais complexas.  

 A partir das premissas apresentadas pela PA, serão expostos a seguir, os Níveis Comuns 

de Referência de uma proficiência em língua, destacados no QECR, e entendidos como base 

para a harmonia e padronização do ensino e aprendizagem de LE.  

 

2.2.4.2  Níveis Comuns de Referência de uma proficiência em língua 

 

 A elaboração de níveis verticais para consolidar a aprendizagem de línguas serve para 

padronizar o processo linguístico, permitindo planejar ou delinear o espaço da aprendizagem, 

mesmo que de forma simples, mas apresentando utilidade.  

 O desenho do QECR foi projetado de uma forma global e simplificada, para facilitar a 

comunicação entre utilizadores não especialistas e oferecer algumas linhas de orientação aos 

professores e aos conceptores de currículos.  

 A figura 2 a seguir apresenta a ideia global dos níveis que o QECR considera como 

totalidade de competências e habilidades que o aprendiz deve demonstrar em seu percurso de 

aprendizagem. 
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 Figura 02:  Níveis de proficiência de língua 

Fonte:https://espanholnarede.com/wp-content/uploads/2015/07/quadro-europeu-comum-de-

referencia-para-linguas-cefr.png 

 

 A forma como os níveis são apresentados destacam a variação dos avanços obtidos pelos 

aprendizes, partindo do iniciante (A1) ao fluente (C2), orientando a distribuição das 

competências dos utilizadores em testes de nivelamento de escolas de idiomas, seleção para 

programas de intercâmbio e cursos de pós-graduação, dentre outras provas. Além disso, a 

análise percebe, também, aspectos culturais do público, variando nível a nível.  

 Dessa forma, o QECR melhor descreve os níveis citados, em uma forma universal e 

compreensível, caracterizando o que cada competência deve abranger, como dispõe a seguir. 

 

       Quadro 3. Níveis Comuns de Referência: escala global.  
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 Fonte: QECR, p. 49. 

 

 De uma forma geral, os níveis apresentados no Quadro 3 descrevem uma ampla 

variedade de competências, atividades e/ou estratégias, que os aprendizes podem alcançar, e 

eles são exibidos de tal forma que os alunos consigam contemplar um mínimo de competências 

e habilidades possíveis. Heyworth (2004,17) afirma que, embora o uso de descritores não seja 

novo, o Quadro Europeu oferece os que são mais rigorosamente organizados que a maioria 

disposta.  

 Assim, o Quadro 3 dispõe como “utilizador básico” os estudantes que se enquadram nos 

níveis A1 (iniciação) e A2 (elementar). Nesses itens, o aprendiz consegue se expressar em 

enunciados simples, em contextos situacionais familiares ou cotidianos, em que diálogos fáceis 

consigam ser produzidos e interpretados entre os falantes. 

 Por outro lado, o documento explicita como “utilizador independente”, aqueles que se 

identifiquem nos níveis B1 (limiar) e B2 (vantagem), onde os falantes já conseguem produzir 

um diálogo de contextos padronizados (trabalho, escola), bem como compreender gêneros de 

textos que se relacionam com variados contextos que circundam sua vida social e cultural. 

Ademais, conseguem exprimir sua opinião em diferentes cenários linguísticos, com segurança 

e eficiência.  

 Os últimos níveis dispostos no Quadro 3 se referem ao “utilizador proficiente”, 

apresentados por C1 (autonomia) e C2 (maestria). Com a ascendência até essas ultimas 

categorias, espera-se do aprendiz, um domínio concreto da língua e suas performances. O 

falante já deve possuir uma variedade de léxico da língua de forma que possa se exprimir em 

contextos de graus de dificuldade variados, com segurança e eficiência. Compreende facilmente 

o que ouve, e produz com segurança atos de comunicação independentemente de sua 

proximidade com o tema.  

 Dessa forma, a elaboração e disposição desses níveis vêm na tentativa de conglomerar 

variadas interpretações, mas não se dispõe como uma a ser rigorosamente seguida, como afirma 

o documento: 
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A elaboração de um conjunto de pontos de referência comuns não restringe, de 

maneira alguma, o modo como distintos sectores de culturas pedagógicas 

diferentes possam decidir organizar ou descrever o seu sistema de níveis e de 

módulos. Espera-se mesmo que a formulação exacta do conjunto de pontos 

comuns de referência, a redacção dos descritores, se vá desenvolvendo, ao 

longo do tempo, à 

medida que a experiência dos Estados-membros e de outros organismos 

competentes vá sendo integrada. (Conselho da Europa, 2001, p. 48) 

 

 Portanto, são explicitadas algumas categorias que devem permear os níveis de 

proficiência de línguas, dentre elas destacam-se: atividades comunicativas, estratégias e 

competências comunicativas. 

 As atividades comunicativas se referem ao que o aprendiz é capaz de fazer (can do), e 

existem para que não haja descritores para todas as subcategorias de todos os níveis, já que 

algumas das atividades não podem ser realizadas antes de se ter atingindo um certo nível de 

competência, enquanto outras podem deixar de ser um objetivo a partir de um determinado 

nível (QECR, 2001). Significa que as competências requeridas em cada nível existem para que 

o avanço para o nível seguinte tenha sucesso, ou seja, que a realização dessas atividades 

estabeleça uma sincronia linguística. 

 As estratégias para que o aprendiz possa fazer alguma ação (can do) são baseadas nas 

atividades comunicativas e são consideradas como uma válvula entre os recursos do aprendiz 

(competências) e o que ele é capaz de fazer com eles (atividades comunicativas). 

 As competências comunicativas assim como as pragmáticas e linguísticas são postas 

frente aos descritores, ou seja, é a partir delas que os níveis de proficiência serão analisados, já 

que essas competências fazem parte do desempenho dos aprendizes. Elas auxiliam os 

descritores que seguem as orientações (QECR, 2001, p. 51): 

 

- baseiam-se, relativamente à sua formulação, na experiência de muitos 

organismos no domínio da definição de níveis de proficiência;  

- foram adequados ao conjunto dos Níveis Comuns de Referência: A1 – 

Iniciação, A2 – Elementar, B1 – Nível Limiar, B2 – Vantagem, C1 – 

Autonomia e C2 – Mestria; 

- são relevantes para a descrição dos resultados dos aprendentes, tanto no nível 

secundário inferior como no mais avançado ou ainda na formação profissional 

ou na educação de adultos, podendo, assim, representar objectivos realistas; 

- fornecem um banco de critérios sobre um contínuo de proficiência nas 

línguas, que pode ser explorado, de forma flexível, para desenvolver uma 

avaliação referente a critérios. Podem ser comparados com os sistemas locais, 

concebidos em função da experiência local e/ou usados para desenvolver 

novos conjuntos de objectivos. 
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 O QECR, dessa forma, consegue alcançar de forma global e compreensível, as nuances 

de ensino e aprendizagem de línguas em variados contextos da sociedade, e sua utilização e 

observação por sistemas educacionais no Brasil já se faz proeminente. E, diante da compreensão 

desse documento, serão analisadas a seguir, as teorias que embasam esta pesquisa em seu 

discurso da análise das práticas de ensino em LI no curso técnico em Eletrônica no IFPI/campus 

Teresina central. 

 

3 APORTES TEÓRICOS PARA COMPREENSÃO DE DADOS 

 

 Para analisar as práticas de ensino de língua inglesa que vêm a ter cunho comunicativo 

no curso técnico em Eletrônica do Instituto Federal do Piauí – campus Teresina Central, foram 

utilizados conceitos teóricos que se baseiam em documentos de ensino, aprendizagem e 

avaliação de línguas, bem como em teorias que lidam com a práxis do indivíduo em seu 

ambiente autêntico de trabalho, como também sua relação em suas ações sociais e dimensões 

comunicativas constitutivas, além da análise linguística dos gêneros utilizados nesses cenários.  

 Assim, não convém a ligação determinada por esses instrumentos serem compreendidas 

de forma isolada, já que a integração entre eles leva o profissional a melhorar sua prática no dia 

a dia. Dessa forma, será analisado a Clínica da Atividade que debaterá a prática do professor, a 

qual busca a transformação do trabalho através do protagonismo do indivíduo, da produção de 

conhecimento, bem como o quadro teórico do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), que 

objetiva investigar as relações de linguagem e desenvolvimento humano. Finalmente, a Teoria 

Sociorretórica (TSR) contribuirá no estudo dos gêneros textuais que permeiam o ambiente 

educativo. 

  

3.1 A Psicologia do Trabalho 

 

3.1.1 Uma análise histórica do trabalho 

  

 Na década dos anos de 1980, o professor Yves Clot do Conservatoire National des Arts 

et Métiers (CNAM) em Paris, fazendo parte do Laboratoire de Psychologie de Travail na 

mesma instituição, deu início às pesquisas sobre a Psicologia do Trabalho, devido a sua 
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aproximação com Ivar Oddone 1que o orientou a “transformar a psicologia do trabalho em 

psicologia dos trabalhadores” (MACHADO, 2005, p.157). 

 O termo trabalho, primeiramente, precisa ser compreendido em sua perspectiva 

etimológica. A palavra “trabalho” deriva do latim tripalium ou tripalus, que é uma ferramenta 

de três pernas que imobilizava cavalos e bois para serem ferrados. Além disso, era também o 

nome de uma ferramenta de tortura usada contra escravos e presos, que originou o 

verbo tripaliare cujo primeiro significado era "torturar". Em outro ponto histórico, os gregos e 

romanos faziam distinção entre o trabalho da elite (trabalho criativo) do trabalho dos escravos 

(trabalho braçal ou penoso). 

 Em sua definição semântica e sintática, a palavra “trabalho” surge com variadas 

compreensões. Morfologicamente, a palavra trabalho é um substantivo masculino que denota 

“[...] um conjunto de atividades realizadas, é o esforço feito por indivíduos, com o objetivo de 

atingir uma meta; ou, O emprego, o ofício ou a profissão de alguém”2. Além disso, os variados 

campos de conhecimento como biologia, política, física e medicina, dentre outras, possuem 

suas próprias conceituações apropriadas ao termo “trabalho”. 

 No entanto, o termo “trabalho” vem tomando proporções singulares na sociedade, o que 

acaba reverberando em mudanças significativas de perspectivas e configurações humanas, 

sociais e históricas.  

 A Educação Profissional e Tecnológica, historicamente ligada às transformações sociais 

e profissionais, lida de uma forma particular com o trabalho. O trabalho em EPT é entendido 

como princípio educativo, inerente às atividades humanas, assim como necessárias à evolução 

que o indivíduo imprescindivelmente sofre por toda vida.  

 O tema do trabalho como princípio educativo foi muito debatido nos anos de 1980 e 

1990, quando também se apresentava a dicotomia Trabalho e Educação, ambos baseados nas 

teorias marxistas3. Karl Marx ressalta uma centralidade que tem o trabalho concebido como 

valor de uso em dois sentidos: como criador e mantenedor da vida humana em suas variadas e 

históricas necessidades e, a partir daí, como princípio educativo: 

 

O trabalho, como criador de valores de uso, como trabalho útil, indispensável à 

existência do homem - quaisquer que sejam as formas de sociedade- é 

 
1 Médico responsável pela criação de um modelo operário italiano de luta pela saúde nos ambientes de trabalho. 

Clot refere-se ao trabalho realizado por Oddone na fábrica da Fiat de Turim que, segundo o autor, é um dos 

principais elementos para o seu trabalho atual. Oddone, I; Rey, A. e Briante, G. Redécouvrir l’expérience 

ouvrière. Vers une autre psychologie du travail. Paris : Editions Sociales. (1980) 
2 https://www.dicio.com.br/trabalho/ 
3 Marxismo é um método de análise socioeconômica sobre as relações de classe e conflito social, que utiliza uma 

interpretação materialista do desenvolvimento histórico e uma visão dialética de transformação social. 

https://www.dicio.com.br/trabalho/
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necessidade natural e terna de efetivado intercâmbio material entre o homem e 

a natureza, e, portanto, de manter a vida humana (MARX, 1982, p.50). 

 

 A partir da metade dos anos de 1990, com as mudanças políticas e sociais que surgiam, 

o conceito de trabalho ganhou uma forte representação, passando a ser compreendido, também, 

através do ideário social e humano. Autores contemporâneos que rigorosamente investigam 

essa relação apresentam de forma clara essa condição. Gaudêncio Frigotto afirma que: 

 

O trabalho constitui-se, por ser elemento criador da vida humana, num dever 

e num direito. Um dever a ser aprendido, socializado desde a infância. Trata-

se de apreender que o ser humano enquanto ser da natureza necessita elaborar 

a natureza, transformá-la, pelo trabalho, em bens úteis para satisfazer as suas 

necessidades vitais, biológicas, sociais, culturais, etc. Mas é também um 

direito, pois é por ele que pode recriar, reproduzir permanentemente sua 

existência humana. Impedir o direito ao trabalho, mesmo em sua forma de 

trabalho alienado sob o capitalismo, é uma violência contra a possibilidade de 

produzir minimamente a vida própria e, quando é o caso, dos filhos 

(FRIGOTTO, 2001, p. 74). 

 

 Da mesma forma, Dermeval Saviani esclarece que trabalho e educação são atividades 

inerentes ao ser humano, e assim, apenas o ser “homem” seria capaz de realizar essas atividades. 

Nesse princípio, revela-se a necessidade de um olhar mais cuidadoso para se compreender as 

características do ser humano que lhe dão aptidão a trabalhar e educar, ou o que possibilita a 

esse indivíduo essas faculdades.  

 

Ora, o ato de agir sobre a natureza transformando-a em função das necessidades 

humanas é o que conhecemos com o nome de trabalho. Podemos, pois, dizer 

que a essência do homem é o trabalho. A essência humana não é, então, dada 

ao homem; não é uma dádiva divina ou natural; não é algo que precede a 

existência do homem. Ao contrário, a essência humana é produzida pelos 

próprios homens. O que o homem é, é-o pelo trabalho. A essência do homem é 

um feito humano. É um trabalho que se desenvolve, se aprofunda e se 

complexifica ao longo do tempo: é um processo histórico (SAVIANI, 2007, p. 

154). 

 

 Assim, partindo das concepções etimológicas, semânticas, sintáticas e profissionais, as 

explanações a seguir analisarão o trabalho como ciência, como representação humana, social e 

cultural. 

 

3.1.2  O trabalho prescritivo e o trabalho real em LI: um olhar sobre a prática docente 
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 O diálogo entre os conceitos de prescrição e trabalho verbalizam manifestações sociais 

e humanas que se inter-relacionam em seus variados contextos. A prescrição é relacionada à 

concepção de tarefa, ou seja, cumprimento de objetivos, explanação de usos de instrumentos, 

obediência às regras e prazos, o que vem a ser entendido como trabalho prescritivo. Por outro 

lado, a ideia de trabalho está relacionada com atividade humana, sobre as concepções humanas, 

o que vem a ser traduzido como trabalho real.  

 

 Assim, são princípios que consistem em interpretar como se dá a adaptação do professor 

ao que lhe é prescrito/estabelecido (trabalho prescrito), às situações da sala de aula, à sua 

conjuntura intelectual, assim como à condição social e intelectual de seus alunos (trabalho real). 

Abrange os efeitos de sentido que circulam em uma atividade de trabalho, podendo avaliar 

assim, como as práticas executadas alcançam seus objetivos propostos. Dessa forma, é através 

do discurso que o trabalhador apresenta as realidades do trabalho, a relação entre as prescrições 

e as realizações. 

Dessa forma, os estudos das práticas de ensino por meio da Psicologia do Trabalho 

recebem respaldo por esta perceber as relações entre atividade e subjetividade, entre o indivíduo 

e o coletivo (VYGOTSKI, 2010). Ainda mais, é uma metodologia de ação para mudar o 

trabalho do indivíduo, que neste estudo se apresenta como o profissional docente. É uma 

promoção de reflexão sobre a atividade desempenhada pelo profissional, como acontece, para 

quem está se direcionando, que fatores estão influenciando este processo de 

transferência/mediação de conhecimentos.  

Assim, Clot (2006) afirma que a atividade do trabalhador não é jamais uma mera 

reação. Ela pode ser entendida como um tipo de filtro subjetivo que leva a um sentido para vida 

do individuo bem diverso daquele que lhe depositam as atividades de concepção. Além disso, 

a metodologia baseia-se em compreender como acontece a adaptação do professor ao que lhe é 

estabelecido e ao trabalho que de fato o docente realiza em sala de aula. 

 Dentre desse contexto, a Abordagem Ergonômica4 visa compreender como o professor 

utiliza e retrabalha os instrumentos que se encontram disponíveis a ele (normativas, suportes de 

sala de aula, recursos midiáticos etc.), bem como a sua adequação à realidade de seus alunos, a 

partir do que lhe é prescrito, para atingir os objetivos de sua atividade de ensino.  

 
4 Metodologia de investigação que busca entender a atividade de trabalho no momento em que o mesmo se realiza, 

procurando observar a distância que há entre o trabalho prescrito pela empresa (tarefa dada, ou seja, a ser cumprida) 

e o trabalho realizado (o resultado da adaptação da tarefa prescrita), com o objetivo de conhecer o trabalho para 

poder transformá-lo.  
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 A Ergonomia, em seu sentido lato, está presente na humanidade há vários séculos, no 

entanto, sua caracterização se fortaleceu durante e após o período da Segunda Guerra Mundial, 

quando o processo de industrialização se aprofundou nos grandes centros e exigia do 

trabalhador uma nova postura.  

 Consequentemente, manifestava-se a necessidade de uma abordagem que lidasse com 

essa nova conjuntura social, que fosse voltada para a atividade humana no trabalho, para 

compreendê-la, para transformá-la, buscando a saúde e qualidade de vida do trabalhador. Essa 

promoção de qualidade também é tratada por Kuenzer (2010), que afirma que a qualidade social 

diz respeito à inclusão de todos no processo educativo, com vistas ao acesso, à permanência e 

à conclusão do ensino com bom desempenho. 

 De acordo com Machado (2008), a Ergonomia, segunda as perspectivas francesas, 

buscava debater a visão americana de condições de trabalho para o ser humano, propondo 

alcançar aspectos da ação do indivíduo de forma sistêmica, compreendendo o trabalho como 

atividade heterogênea, interdisciplinar, multidisciplinar e complexa.  

 Nesse sentido, a Ergonomia pretende investigar a relação entre o ser humano e como 

ele realiza seu trabalho, de forma que os variados fatores que compõe essa atividade sejam 

analisados, comparados, debatidos e confrontados. Para isso, são utilizados fatores como 

ambientes estruturais, instrumentos técnicos, fatores físicos e fisiológicos ligando-os a 

realização da atividade.  

 E, essas formas são categorizadas como física, organizacional e cognitiva. A categoria 

física engloba as atividades físicas produzidas pelo trabalhador, além de sua anatomia, 

antropometria, fisiologia e biomecânica. Em seguida, a categoria organizacional lida com as 

estruturas das organizações e as normativas do trabalho. Finalmente, a categoria cognitiva, 

trabalha com os processos mentais que o trabalhador usa em sua ação.  

 Esta mesma abordagem, trata do trabalho prescrito/tarefa como aquilo que deve ser 

cumprido, como um conjunto de normas que estabelecem a conduta do trabalhador em uma 

determinada situação: decretos, normas, portarias, regulamentos. 

 

Portanto, o “trabalho prescritivo” constitui-se como uma representação do que 

deve ser o trabalho, que é anterior à sua realização efetiva; portanto, os projetos 

didáticos, os programas, os manuais e as sequências didáticas pertencem a esse 

nível (BRONCKART, 2006 p.208).  

 

  Neste estudo, tais documentos podem ser entendidos como as normativas educacionais 

brasileiras: LDB/96 (Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a BNCC/2017 (Base 
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Nacional Curricular Comum), os PCN/99 (Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino 

médio), além do QECR (Quadro Europeu Comum de Referências para Línguas). 

 Por outro lado, o trabalho real/ atividade é entendido como agrupamento de ações 

realizadas ou estratégias desenvolvidas pelo trabalhador para adaptação à situação de trabalho. 

Podendo ser processos mentais aos quais o trabalhador recorre para realizar suas ações, suas 

formas de agir, intenções e/ou linguagem utilizada. Esses procedimentos são geralmente 

utilizados pelo professor na tentativa de adequar sua prática às necessidades apresentadas no 

momento da aula pelos alunos.  

 Percebe-se, então, que a Psicologia do Trabalho enxerga a natureza do trabalho mais 

adiante do que se apresenta. Para Clot et al. (2000), ela ultrapassa não somente a tarefa prescrita, 

mas também, a própria atividade realizada. Segundo Clot et al. (2000), o trabalho real seria 

também seu trabalho pensado, obstruído, provável, no contato com a realidade, não fazendo, 

portanto, parte das coisas que podemos observar diretamente. O real da atividade é também: 

 

Aquilo que não se faz, aquilo que não se pode fazer, aquilo que se busca fazer 

sem conseguir – os fracassos – aquilo que se teria querido ou podido fazer, 

aquilo que se pensa ou que se sonha poder fazer alhures [...] aquilo que se faz 

pra não fazer aquilo que se tem a fazer ou ainda aquilo que se faz sem querer 

fazer. Sem contar, aquilo que se tem de refazer (CLOT, 2010, p. 119, tradução 

nossa). 

 

 Nesse contexto, o estudo do gênero ganha relevância, enquanto concepção que foi 

recriada a partir da noção de gênero do discurso de Bakthin, como sendo a compreensão da 

atividade compartilhada por determinado grupo de indivíduos no trabalho. Nessa compreensão, 

a regras implícitas, os modos de fala, os modos de produção, anseios e expectativas são 

incorporados. E é por meio do gênero que todo trabalhador pode predizer e antecipar, em partes, 

os resultados de sua produção. Então, Clot entende que gênero é: 

 

o sistema aberto de regras impessoais não escritas que definem, num meio dado, 

o uso dos objetos e o intercâmbio entre as pessoas: uma forma de rascunho 

social que esboça as relações dos homens entre si para agir sobre o mundo. 

Pode-se defini-lo como um sistema flexível de variantes normativas e de 

descrições que comportam vários cenários e um jogo de indeterminação que nos 

diz de que modo agem aqueles com quem trabalhamos, como agir ou deixar de 

agir em situações precisas; como bem realizar as transações entre colegas de 

trabalho requeridas pela vida em comum organizada em torno de objetivos de 

ação. (Clot, 2006, p. 50) 

 

 Dessa forma, a noção de gênero está intimamente vinculada à função psicológica do 

trabalho, pois a presença do gênero presume a participação do indivíduo.  A compreensão de 
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gêneros profissionais se revela como indispensável a esse campo de estudo, considerando que 

o entendimento de estilo se baseia nessa compreensão. 

 Ao passo que os gêneros são renováveis e não estão incorporados estritamente a algum 

movimento cognitivo, ou seja, os gêneros não são dependentes de processos intelectuais do 

indivíduo, eles não podem ser diminuídos a algum grupo de habilidades cognitivas existentes. 

Gênero, portanto, pode ser localizado na compreensão de Bazerman (2004) em seu aspecto 

intermediário, ou seja, entre o micronível e o macronível textual. 

  

Cada um se vê por meio de suas próprias atividades no interior da divisão do 

trabalho simultaneamente como sujeito e como objeto dessa conservação e 

dessa invenção. É por isso que, para nós, o exame da divisão social do trabalho 

– sua distribuição em gêneros de diferentes atividades, subordinados, 

hierarquizados, mas também moventes e móveis – é absolutamente decisivo em 

termos de análise das atividades profissionais pois é, de alguma maneira, seu 

fundamento. O trabalho é feito em sociedade e esta é primordialmente coletiva 

(CLOT, 2006, p.80-81). 

 

 Os enunciados refletem, assim, as condições e finalidades de cada âmbito de atividade 

profissional, já que é por meio do conteúdo temático do estilo da linguagem e da construção 

composicional que o indivíduo prediz ou antecipa elementos. 

  Finalmente, os instrumentos e explanações apresentadas por Yves Clot surgem para a 

compreensão e subjetivação do trabalho. E, mesmo não mencionando diretamente o “trabalho 

do professor”, os subsídios metodológicos e teóricos do autor podem ser considerados na 

análise das práticas de ensino de língua inglesa, no curso técnico em eletrônica do IFPI/Campus 

Teresina Central. 

 

3.2 Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) 

 

 O Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) é uma importante teoria da linguagem, que 

considera as ações humanas em suas dimensões sociais e discursivas constitutivas 

(BRONCKART, 2012). Ou seja, as produções de linguagem de um indivíduo dialogam de certa 

forma com as dimensões sociais e históricas dos grupos precedentes, mostrando a relação 

aproximada entre as práticas de ensino realizadas dentro de sala de aula com o contexto social 

em que os estudantes convivem.   

 Assim, as atividades e as produções do meio social são de fulcral significância para o 

estudo da evolução do ser humano (em seu sentido social e físico), a partir do momento em que 

essas construções são responsáveis por desenvolverem o julgamento crítico do ser humano, o 
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que o distingue das demais espécies de seres vivos. 

 

 

 

 

3.2.1     Questionamentos epistemológicos do ISD 

 

 No centro da investigação sobre as variáveis do desenvolvimento humano, o ISD torna-

se uma ferramenta significante, a partir da compreensão que a promoção de critérios educativos 

e/ou linguísticos se baseia na observância do desenvolvimento humano e das capacidades de 

linguagem. 

  Dentro das construções linguísticas, a linguagem vai além de aspectos psicológicos 

(cognição, sensações, impressões), ela é percebida como a base desses aspectos. Ou seja, no ser 

humano, tanto as propriedades psicológicas quanto o comportamento fisiológico resultam da 

compreensão semântica do seu cognitivismo, resultante da evolução da sua própria espécie.  

 Para Bronckart (1999), as propriedades específicas do comportamento humano são 

resultantes de um processo histórico e social, proporcionado pela emergência e pelo 

desenvolvimento dos instrumentos semióticos. Assim, o autor enxerga as condições em que o 

ser humano desenvolve determinadas posturas de organização social, juntamente com meios de 

interação semiótica.  

 Ainda segundo o autor, o ISD produz uma atividade ampla e com duas visões de 

abordagens. A primeira compreende a Linguística e a Ciência da Linguagem, onde busca 

responder às demandas de funcionamento da linguagem, bem como seu uso, discursos e à língua 

cotidiana, para só depois organizar, conceituar e classificar suas composições.  

 A segunda é voltada a uma convicção sobre a linguagem como instrumento fundamental 

da gnosiologia e da praxiologia humanas. A gnosiologia pode ser compreendida como a 

capacidade que o indivíduo tem de aprender aspectos do universo de onde se origina e vive, 

isto é, a habilidade de produzir conhecimento e organizá-lo em contextos representados. Por 

outro lado, a praxiologia é arte da teologia moral que se caracteriza pelo estudo das ações, das 

causas e das normas que conduzem as ações humanas.  

 Dessa forma, compreender que o papel do ISD vai além dos seus limites com a 

Linguística, é fundamental reconhecê-lo como ciência, já que sua aplicação é ampla, mas seu 

papel central está relacionado às interferências educativas do homem.  
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 Nesse sentido, o primeiro plano para a investigação das relações humanas com a 

linguagem e a prática em contextos comunicativos, investigados por Bakhtin e Volochinov 

(1929), é apresentado por Bronckart (2006) em três princípios: 

 

a) toda produção ideológica é de natureza simbólica; de fato, as ideias remetem 

a referentes, mas esses têm uma realidade independente e são de uma outra 

ordem, diferente da ordem do mundo dos conhecimentos e, portanto, 

constituem-se, necessariamente, como signos dessas entidades referidas;  

b) esses “signos –ideias” não podem ser provenientes da atividade de uma 

consciência individual; são produto da interação social e são condicionados por 

essa interação e, devido a esse estatuto, apresentam sempre um caráter 

dialógico, inscrevendo-se em um horizonte social e dirigindo-se a um auditório 

social:  

c) todo discurso interior, todo pensamento ou toda consciência apresenta, 

portanto, um caráter social, semiótico e dialógico (BRONCKART, 2006, p 

130).   

 

 Assim, foram revelados os estados de produção de pensamento humano por 

Bakhtin/Volochinov (1929, 2006 apud BRONCKAT, 2006), que se baseavam na interação 

humana, em expressões, meios que produzem sentido aos atos comunicativos.  

 Outro fator que Bronckart apresenta se baseia em pressupostos analisados por Vygotsky, 

sobre a forma como as pessoas se organizam no mundo. Faz referência à linguagem e ao 

trabalho humano, como forma de construção de consciência para a realização de ações 

linguísticas.  

 Vigotskty e Bakthin são precursores desse pensamento, pois ambos pensavam a 

linguagem como um instrumento que identifica o indivíduo, altamente ligado a sua história e 

ao seu meio social. Nesse sentido, Vygotsky afirma que:  

 

a teoria histórico-cultural, conhecida como abordagem sociointeracionista, 

apresenta como objetivo central caracterizar os aspectos tipicamente humanos 

do comportamento das pessoas e elaborar hipóteses de como essas 

características se formaram, ao longo da história humana e, de como se 

desenvolveram durante a vida de um indivíduo (VYGOTSKY, 1984, p.21).   

 

 O desenvolvimento cultural de um indivíduo é orientado por uma lei que obedece à 

interação social, envolvendo funções psicointelectuais e interpsíquicas (VYGOTSKY, 1984), 

assim sendo, a convivência humana fortalece as ferramentas cognitivas de produção 

comunicativa, bem como suas relações sociais. E, é esse domínio que torna o ser humano como 

um ser único, capaz de estabelecer comportamentos deliberadamente orientados para o 

cumprimento dos seus objetivos, que podem incluir os atos comunicativos como 
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comportamentais. Cardoso (2003) compreende que se tem: 

 

Tem-se o desenvolvimento mental como um processo apropriado e elaborado 

da cultura, no sentido de que as funções psicológicas superiores são 

transformações internalizadas de modos sociais de interação, que abrange os 

artefatos culturais (instrumentos) e as formas de ação de signos (instrumentos 

psicológicos). (CARDOSO, 2003, p. 62-63) 

 

 Dessa forma, Vygotsky (1984) compreendia que apenas a partir de análises que 

considerem o corpo e a mente humanos, é que se poderia compreender o ser humano como ser 

social e biológico, ontogenicamente pertencente a processos históricos e culturais. A partir daí, 

três questionamentos poderiam ser respondidos: 1°) a investida de compreender a ligação entre 

os seres humanos e seu ambiente físico e social; 2) o reconhecimento das novas formas de 

atividade que fizeram com que o trabalho fosse o instrumento fundamental entre homem e a 

natureza, e a 3) a analise da natureza, das relações entre o uso de instrumentos e o 

desenvolvimento da linguagem. 

 As respostas a essas três perguntas exprimem a compreensão da relação do indivíduo e 

sua configuração social e cultural. O interacionismo social investiga "as condutas humanas 

como ações significantes, ou como 'ações situadas', cujas propriedades estruturais e funcionais 

são antecipadamente um produto da socialização" (VYGOTSKY, 1984, p.13). O autor 

compreende, portanto, que a linguagem reproduz tanto os aspectos cognitivos quanto os sociais, 

e a visualiza como um meio de ação, "ação de linguagem", semiotizada em um contexto 

psicossocial, histórico e ideológico, por "agentes verbais" em interação entre si e com o meio, 

o que produz um pensamento individual e, ao mesmo tempo, social. 

 Analisando essa percepção vygotskyana, Bronckart encontra três dificuldades: uma 

dualidade físico-psiquica que qualifica as produções dos indivíduos, a segunda se refere à 

ordem social e psicológica, e a última “ao estatuto a atribuir a linguagem, em suas relações com 

a atividade social e as ações” (BRONCKART, 1999, p.30). 

 O que o autor compreende é que a psicologia sociointeracionista deve:  

 

“primeiro integrar a dimensão discursiva da linguagem; nesse aspecto, fazer 

empréstimos aos trabalhos linguísticos e, quando necessário, elaborar uma 

conceitualização própria para ela, além de, sobretudo, clarificar as relações 

sincrônicas existentes entre as ações humanas em geral e as ações semiotizadas 

(ações de linguagem)” (BRONCKART, 1999, p.30).  

 

 A compreensão da ideia de língua como sistema, dessa forma, embasa o pensamento 

vygotskyano de que, segundo Machado (2008), os signos de uma linguagem viva tendem a ser 
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um componente do consciente pensamento humano. Quer dizer, signo como instrumento de 

linguagem é inerente à configuração do indivíduo, quer seja em seu aspecto social ou 

psicológico. 

 Os signos, dessa forma, são representações dos atos comunicativos e podem ser 

partilhados, e é nessa situação que a compreensão do ser humano passa a ser diferente das 

demais espécies, solidifica-se as relações de argumentação, discussão e comunicação por serem 

inevitavelmente humanas.  

 Nesse sentido, Habermas apresenta três tipos de mundo como possíveis categorias, 

(BRONCKART, 1999): o “mundo objetivo” simbolizado por signos que remetem ao ambiente 

físico (homem x ambiente); o “mundo social”, o qual é exposto pelos signos que são 

representados pela linguagem comum em meio às composições das tarefas coletivas e, 

finalmente, o “mundo subjetivo”, que é indicado pela relação de cada pessoa em particular com 

a sua tarefa, e, posteriormente, o conhecimento acumulado no contexto social que se transfigura 

ao controle da consciência, portanto, promovendo uma reflexão própria.    

 Assim, o indivíduo que perpassa por esses “mundos” transforma sua realidade e 

consequentemente da comunidade em que vive, pois sua vivência nessas diferentes esferas 

promove uma coexistência linguística e comunicativa, partindo da linguagem como uma 

característica essencialmente humana.  

 Os mundos objetivo, social e subjetivo, dessa forma, podem ser representados pelos 

textos e signos que os constituem. Essas organizações linguísticas, dependentes de relações 

sociais, constroem particularidades de funcionamento da língua, seguindo ritos de acordos 

culturais e sociais que são inerentes a toda comunidade. Essas formações sócio-discursivas, 

como são definidas por Bronckart, alcançam também os variados gêneros de textos.  

 No mesmo sentido, Bakhtin (2006) enxerga o indivíduo como ser fisiologicamente 

social e cultural, que não pode ser dissociado das condutas humanas, e que são ligadas às 

ideologias. Ou seja, os atos comunicativos são produzidos em contextos reais e concretos, como 

enxerga Cardoso (2003, p. 70) “é o enunciado acabado com sentido completo”. 

 Dessa forma, é perceptível que o ISD relaciona as atividades humanas às ações 

comunicativas que os indivíduos produzem, utilizando ferramentas linguísticas que perpassam 

os atos de comunicação, ou seja, os gêneros textuais. 

 

3.2.2   Os gêneros textuais e as atividades humanas sob a ótica do ISD  

  

  O ISD analisa os gêneros textuais como instrumento de relação humana sobre a 
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linguagem. Enquanto “construtos existentes antes de nossas ações, mas necessários para elas”, 

os gêneros textuais apresentam-se ligados às atividades de linguagem, formam uma “espécie 

de reservatório de modelos de referência”, “são portadores de um ou de vários valores de uso: 

em uma determinada formação social, determinado gênero é considerado como mais ou menos 

pertinente para determinada ação” (MACHADO, 2005, p. 250).   

 Dentro desse contexto, Bakhtin discute que os gêneros textuais são ferramentas 

relativamente estáveis de textos, funcionando como mediadores entre produtor e receptor, a 

partir do momento que facilitam as variadas formas de comunicação. Seria pelos gêneros, então, 

que as formas discursivas são reconhecidas, seja por meio da sua própria história social e 

cultural, seja pela história da própria língua da qual determinada sociedade faz parte.  

 

Segundo ele os gêneros são em número ilimitado, “uma vez que a 

verdade virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa 

atividade comporta um repertório de gênero de discurso que, por sua 

vez, também se vai direcionando e ampliando-se a medida que se 

desenvolve a própria esfera”. (CARDOSO, 2003, p. 73).  

 

   Para o ISD, que está inscrito no campo das ciências do texto, a compreensão da 

presença natural de gêneros textuais em práticas de ensino específicas, pode ser entendida pelo 

fato de que os mecanismos de produção e interpretação das entidades verbais são realizados 

pelos próprios agentes do discurso, e pelo cenário social que os rodeiam. Ainda no quadro do 

ISD, para Schneuwly (2004, p. 26-27) um gênero é “um instrumento semiótico complexo, isto 

é, uma forma de linguagem prescritiva, que permite, a um só tempo, a produção e a 

compreensão de textos”.  

 Corroborando esse pensamento, Bronckart (2012) percebe a linguagem como produto 

do meio social, abrangendo os mais variados gêneros de discurso. Nesse sentido, os gêneros 

textuais profissionais são vistos como ferramentas basilares das práticas docentes, já que 

representam as produções linguísticas e comunicativas da área de conhecimento utilizada em 

sala de aula. 

 Por gênero textual, Bronckart (1999) entende como toda unidade de produção verbal, 

oral ou escrita, contextualizada, que transmite uma mensagem linguisticamente organizada e 

que produz um efeito de coerência no seu destinatário. Em outras palavras, é a variedade de 

discurso que expressa qualquer ato comunicativo, e que estão presentes em contextos sociais, 

acadêmicos e profissionais, ou como afirma (MACHADO, 2005, p.249), um “gênero de texto 

não se define: é o que existe”, isto é, o “gênero de texto é aquilo que sabemos que existe nas 

práticas de linguagem de uma sociedade”. 
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 Este pesquisador afirma que “os gêneros de texto existem, ou melhor, coexistem no 

ambiente da linguagem e se acumulam historicamente num subespaço dos ‘mundos de obras e 

de culturas’ (BRONCKART, 2006, p. 145), ou seja, a presença de gêneros textuais nos 

ambientes educacionais e profissionais é um fator inerente à própria atividade humana, 

evidenciando a relação entre a atividade profissional do aluno, com os materiais a que eles são 

expostos em sua vida acadêmica.  

 Dessa forma, quando aborda os tipos de discursos e os gêneros de texto, Bronckart 

(1999) corrobora o entendimento afirmando que os textos são tipos constantes de enunciados, 

ou seja, permanecem estáveis em seus conteúdos, estruturação e ligação entre os falantes e seus 

padrões. O autor também enfatiza que, ao tempo em que os gêneros textuais podem ser 

definidos como uma unidade comunicativa, socio-historicamente elaborada com os recursos de 

uma dada língua natural e de forma estreita dependente das várias exigências interativas das 

ocorrências de atividade geral, os tipos de discurso são unidades linguísticas em número 

restrito, passíveis de entrar na composição de qualquer gênero.  

 Bronckart (1999), da mesma forma, afirma que a língua em sua forma natural consegue 

ser efetivamente aprendida por meio de atividades comunicativas efetivas, de forma que as 

produções verbais tenham enunciados que traduzam as necessidades dos falantes. E, é nesse 

cenário, que os gêneros textuais representam as necessidades humanas, tendo em vista seu papel 

de constituinte das atividades linguísticas humanas. 

 Assim sendo, o autor também destaca a dificuldade em se categorizar gêneros textuais, 

já que sua constituição é relacionada com as diversas produções textuais e suas relações 

histórias de constante mudança, e isto está diretamente relacionado com as variadas ações 

comunicativas que o ser humano possui, a depender de convívios históricos- social, cultural e 

político.  

  

Os gêneros de texto constituem os produtos de configurações de escolha dentre 

as possíveis, que são momentaneamente “cristalizadas” ou estabilizadas pelo 

uso e que estas escolhas provêm do trabalho realizado pelas formações 

sociolinguística para que os textos sejam adaptados a um dado meio 

comunicativo, eficazes frente a um dado interesse social (BRONCKART, 2006, 

p.68).  

  

 É nesse sentido que o ISD propõe analisar textos a partir da compreensão de gêneros 

textuais, pois a representação pautada neles se volta às atividades comunicativas humanas em 

seus aspectos sociais, históricos e culturais, de forma que traduzam as produções linguísticas 

dos indivíduos.  
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 Assim, o objeto deste estudo tem como base utilizar os procedimentos teóricos-

metodológicos do ISD para analisar o gênero textual Cartoon, em seu ambiente especifico do 

curso técnico em eletrônica do IFPI- Teresina Central.  

 Finalmente, a partir da compreensão do quadro do ISD, baseados nos postulados de 

Bronckart, será promovida a seguir, uma discussão sobre a Teoria Sociorretórica, integrando a 

uma análise dos gêneros textuais profissionais utilizados no curso técnico em eletrônica, já que 

eles são compreendidos como “parte do modo como os seres humanos dão forma às atividades 

sociais” (BAZERMAN, 2005, p.31).  

 

3.3 A Teoria Sociorretórica (TSR) 

 

3.3.1  Visões sobre teoria de gênero 

 

 A teoria sociorretórica concentra-se nos gêneros textuais das relações situadas na 

comunicação, em que eles desempenham ações e relações sociais, modificam as realidades 

sociais, compreendem o contexto como local de análise, bem como os compreende nos cenários 

determinados como locais para se estar, se situar e se interagir.  

 

3.3.2  Gêneros textuais como ação social segundo Carolyn Miller 

 

 A análise da relação entre gênero baseado em motivos sociais convencionalizados, 

encontrados em situações típicas recorrentes contribui na compreensão das práticas de ensino 

que se realizam efetuam por meio de gêneros textuais. A autora tem seu trabalho com gêneros 

e retórica, e produziu dois trabalhos que lidam com essa perspectiva: Genre as Social Action 

(1984) e Rethorical Community: The Cultural Basis of Genre (1994).  

 Em seu artigo sobre Gênero como Ação Social (1984) a autora trata de “gênero como 

artefato cultural” (MILLER, 1984, p.164), de forma que pode ser entendido como instrumento 

de uso comum, mas com significação. Segundo a autora, as convenções de discursos deveriam 

ser mais postas em consideração, baseadas em perspectivas sociais e culturais conjuntas, e não, 

em formas padronizadas de classificação textual. À época, a compreensão de gêneros recebia 

varias distinções: 

 

Por exemplo, os gêneros retóricos têm sido definidos pelas semelhanças nas 

estratégias ou formas nos discursos (Black 1978; Campbell 1973; Hart 1971; 
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Raum & Measell 1974), pelas semelhanças nas audiências (Mohrmoann & Leff 

1974), pelas semelhanças nos modos de pensar (Gronbeck 1978; Rogers 1982), 

pelas semelhanças nas situações retóricas (Ware & Linkugel 1973; Halloran 

1978; Windt Jr. 1972). (MILLER, 1984, p.21) 

  

 No entanto, a visão demonstrada pela estudiosa foi a de compreender gênero como ação 

social, atingindo ambientes cotidianos que repercutam necessidades autênticas das pessoas. Isso 

daria uma resposta do modo como o indivíduo se porta perante um gênero: como se depara, 

como interpreta, como cria e como reage a determinados tipos de textos específicos (MILLER, 

2009).  

 Assim, um conjunto de discursos apresenta a necessidade de classificação, já que eles 

são constituídos por semelhanças. Essas semelhanças só serão retoricamente concretas se essa 

classificação refletir as expressões comunicativas que determinadas comunidades possuem. 

Como afirma Northrop Frye “o estudo de gêneros tem de ser baseado no estudo da convenção” 

(1957, p. 243 apud MILLER, 2009).   

 A abordagem semiótica, nesse sentido, vem representar meios para classificar um 

discurso, a partir de sua função de definição baseada na substância retórica (semântica), na 

forma (sintática) ou mesmo na atividade discursiva por si (pragmática) (MILLER, 2009). 

 Dessa forma, a autora advoga por uma compreensão de gênero retórico que é 

fundamentado na própria perspectiva retórica, em modos comunicativos que a sociedade 

estabelece entre seus indivíduos. Baseia-se, além disso, no entendimento de que os gêneros não 

são estáticos, além de evoluírem com o passar do tempo, e, sincronicamente, virem a se 

decompor.  

 A quantidade de gêneros existentes em qualquer tempo e sociedade é indeterminada, 

bem como se sujeita as suas configurações, assim, os componentes necessários à compreensão 

dos gêneros seriam, segundo a autora: 

 

1. O gênero refere-se a uma categoria convencional de discurso baseada 

na tipificação em grande escala da ação retórica; como ação adquire significado 

da situação e do contexto social em que essa situação se originou. 

2. Como ação significante, o gênero é interpretável por meio de regras; 

regras de gênero ocorrem num nível relativamente alto de uma hierarquia de 

regras para interação simbólica. 

3. O gênero é distinto de forma: forma é o termo mais geral usado em 

todos os tipos de hierarquia. O gênero é uma forma num nível particular, que é 

a fusão de formas de níveis mais baixos e a substância característica. 

4. O gênero serve como a substância em formas de níveis mais altos; como 

padrões recorrentes do uso linguístico; os gêneros ajudam a constituir a 

substância de nossa vida cultural. 
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5. Um gênero é um meio retórico para a mediação das intenções privadas 

e da exigência social; ele é motivador ao ligar o privado com o público, o 

singular com o recorrente. (MILLER, 2009, p.41) 

  

  

:  Partindo desse pressuposto, o segundo artigo de Miller- “Comunidade Retórica: a base 

cultural de gênero” (1994) surge como aprofundamento das concepções da autora sobre a 

relação de gênero e as relações sociais. Percebe-se que os dez anos que separam os estudos 

significaram a necessidade de esclarecer e contextualizar questões e temas que à época não 

surgiram como pontos a serem mais investigados. 

 O “repensar gênero” pode ser traduzido como resultado das constantes variações 

linguísticas que permeiam a sociedade, e a necessidade de ligar esses estudos ao contexto da 

particip(ação) social. Assim, o segundo estudo foi repensado para conectar esses conceitos com 

os trabalhos mais recentes da autora sobre comunidade retórica.  

 Dessa forma, emergem duas denominações de “lugar” dentro das esferas linguística e 

cultural: o micronível do processamento da língua natural e os macroníveis da cultura e da 

natureza humana. Essa categorização foi definida pela necessidade de se situar gênero, para que 

a ação social constitutiva exerça o seu papel fundamental- de produção linguística, cultural e 

social das comunidades.  

 Dentro dessa categorização, os gêneros se situam no nível intermediário, através de um 

sistema semiótico de normas constitutivas e reguladoras, de forma que a atividade humana seja 

construída através das formas sintáticas e semânticas, assim, a autora compreende que “gênero 

serve como substância para formas em níveis mais altos” e que “como padrões recorrentes de 

uso da linguagem, os gêneros ajudam a constituir a substância da nossa vida cultural” 

(MILLER, 1994, p. 163).  

 Portanto, o macronível da cultura e da natureza humana, que se encontraria no nível 

mais alto dessa categorização, revela que a relação do estudo de gêneros com a sociedade está 

intimamente vinculada com as variações linguísticas que uma comunidade sofre de tempos em 

tempos. O conceito de cultura, pela autora, então, denota que a cultura pode ser entendida como 

“um modo particular de vida, em um certo tempo e lugar, experienciado em toda sua 

complexidade por um grupo que compreende a si mesmo como um grupo identificável” 

(WILLIAM, 1976, p. 80 apud MILLER, 2009, p.47).  

 Assim, contextos culturais acabam por ter posições diametrais, apesar de serem 

constituídos por funções sociais semelhantes, bem como se distanciam nas categorizações 
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micro e macro. Como exemplo, têm-se as mudanças que o gênero textual “artigo científico” 

sofreu durante séculos: 

 

Bazerman (1988) mostra que a natureza do artigo de pesquisa científica 

experimental mudou nos últimos 300 anos – sua função no empreendimento 

científico ou sua forma de vida evoluiu assim como os seus modos de 

representação característicos, seu topoi, seu apelo. Não é exatamente o mesmo 

gênero que foi um dia: o gênero e a forma de vida científica evoluíram juntos 

dentro das mudanças na cultura ocidental. (MILLER, 2009, p.48) 

 

 

 As relações macroníveis, portanto, remetem a questionamentos sobre como as 

atividades individuais se ligam às influências de uma sociedade ou organização. Para a autora, 

uma possibilidade de resposta seria os argumentos do teórico social Anthony Giddens, que 

propôs a “teoria da estruturação”.  

 

A “estruturação” descreve nossa experiência de que as relações sociais são 

estruturadas no tempo e no espaço. As estruturas das relações sociais consistem 

de regras e recursos; as regras, como na linguística, são, ao mesmo tempo, 

constitutivas e normativas (1984; 17-21); os recursos são os meios através dos 

quais as regras se realizam – são as capacidades de fazer as coisas acontecerem” 

(MILLER, 2009, p. 50).  

 

 

 A estruturação, assim, se apresenta como ligação entre os indivíduos e a sociedade, entre 

o concreto e o conveniente da atividade, e a existência das organizações. A partir daí, dois 

aspectos são apresentados: o primeiro se refere a uma existência virtual da estrutura que 

sobressai o espaço-tempo, esta tem que ocorrer neste período, em sua realidade material. Por 

conseguinte, os indivíduos precisam construir suas próprias estruturas- individual e 

coletivamente, de maneira que organizem as situações existenciais e compreendam as variadas 

possibilidades que são inerentes a essas estruturas.  

 Em seguida, seria que a iminência da estrutura responderia por sua própria 

“reprodução”, como afirma que “a conduta de atores individuais reproduz as propriedades 

estruturais de grandes coletividades” (MILLER, 1984, p.24), é a tradução da responsabilização 

das atividades individuais frente às realizações coletivas da sociedade.  

 Dessa forma, a autora ressalta a ação dos indivíduos que usam a noção de reprodução 

como um meio concreto de caracterizar a recorrência, que se manifesta pelo entendimento de 

situações que podem ser comparáveis, similares ou mesmo análogas a outras situações. Isso 

explica que os atores sociais são recorrentes em suas atividades quando reproduzem 

características estruturais de organizações, usando as estruturas que já se encontram disponíveis 
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como ferramentas para sua ação, e, consequentemente, deixam disponíveis essas ações para 

realizações futuras.  

 Portanto, mesmo a teoria da estruturação conseguindo alcançar resultados de 

proposições de categorias dos níveis macro, Miller enfatiza seu trabalho sobre gênero como 

ação social, já que a partir dele que será construído o conhecimento e consequentemente as 

estruturas. A autora destaca ainda que os gêneros são instrumentos coletivos e de realização 

coletiva, onde salienta por meio de Swales que “os gêneros pertencem às comunidades 

discursivas, não a indivíduos” (1990, p.9). 

 O pensamento é que dos vários termos que compreendem o coletivo – sociedade, 

instituição, cultura e comunidade; este último, que apesar de controverso em vários campos 

sociais, vem a ser entendido como o fazer de uma comunidade retórica, o que difere de uma 

comunidade de fala, de política e discursiva. 

 Finalmente, os estudos de Miller pretendem responder a ligação entre gêneros, cultura 

e sociedade, e também a entender que apesar de representações individuais, as ações coletivas 

fundamentadas em gêneros prevalecem e fortalecem relacionamentos, significações e 

construções de sentido coletivo. 

 

3.3.3 Concepções de Charles Bazerman à TSR 

 

 Bazerman enxerga gêneros como uma atividade humana e social, bem como defende 

que os instrumentos de organização social possam servir para a sua compreensão. No entanto, 

o autor explana a necessidade de haver um zelo no estudo de gêneros e sua introdução cultural 

e social, juntamente com sua estruturação na sociedade e a atuação do individuo nesse contexto.  

 

Gêneros não são apenas formas. Gêneros são formas de vida, modos de ser. 

São enquadres para a ação social. São ambientes para a aprendizagem. São os 

lugares onde o sentido é construído. Os gêneros moldam os pensamentos que 

formamos e as comunicações através das quais interagimos. Gêneros são os 

lugares familiares para qual nos dirigimos para criar ações comunicativas 

inteligíveis uns com os outros e são os modelos que utilizamos para explorar 

o “não-familiar” (BAZERMAM ,2005, p.82). 

 

 A função social das culturas e sua relação com os gêneros, por meio de uma ótica 

pragmática através de explanações, em uma visão textual, também é apontada pelo autor. Seus 

estudos, além disso, se baseiam na ótica histórica, social e cultural do gênero, juntamente à 

preocupação dada aos tipos de letramento social. Assim, Bazerman (2005, p.36) afirma que 
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“como leitores e escritores usamos tudo o que aprendemos durante nossa vida sobre os textos, 

tipos de textos e situações para apreender um sentido de texto à mão, e atribuir uma ação 

dominante para cada texto”. 

 Nesse sentido, o autor investiga a função social dos textos, e, como esses influenciam 

as relações das comunidades. Tendo o intuito de analisar a forma que indivíduos dão sentido às 

variadas situações sociais, promovendo atos comunicativos que sejam capazes de produzir 

compreensão nesses profundos contextos, Bazerman afirma que essa análise: 

 

Fornece os meios para identificar as condições sob as quais esse trabalho se 

realiza, para observar a regularidade com que os textos executam tarefas 

reconhecidamente similares, e para ver como certas profissões, situações e 

organizações sociais podem estar associadas a um número limitado de tipos de 

textos (BAZERMAN, 2005, p.19).  

 

 O caminho para a compreensão da organização das atividades humanas, dessa forma, 

para o autor, perpassa pela análise dos textos, como se originam, o que contribui para sua 

produção. Esse movimento vai ao encontro, também, da investigação sobre a composição dos 

grupos sociais, para os quais Bazerman estipula conceitos que embasam o entendimento da 

relação sociorretórica, mas, antes disso, faz-se necessário a compreensão sobre os fatos sociais.  

  O autor integra o entendimento de que fatos sociais como atividades produzidas pelo 

indivíduo em suas falas- são geralmente executadas em instrumentos textuais padrões, são 

previsíveis; bem como são criadas em gêneros que acontecem em contextos corelacionadas, 

com intenções semelhantes (BAZERMAN, 2005). Assim, essas “falas” são agrupadas como 

forma de criar o sistema de atividades humanas.  

 Ademais, os fatos sociais estão relacionados à noção que o indivíduo tem da sua 

realidade, à crença que foi criada em sua esfera social, e, a partir daí, ele leva para relação com 

outras pessoas como verdadeiro. Bazerman (2005, p.24) acredita que “os fatos sociais estão 

relacionados com temas que são fundamentalmente matéria de compreensão social”, afetando 

o léxico das pessoas, o que acaba os mobilizando.  

 Outro ponto destacado é que os fatos sociais acontecem através dos gêneros textuais. 

Quer dizer, conhecer gêneros textuais permite ao indivíduo conhecer a realidade em que está 

inserido, o que demonstra a intima relação dos gêneros com as atividades sociais que os 

indivíduos se apresentam. 

 Assim, para que os fatos sociais sejam aceitos e considerados como verdadeiros nos 

âmbitos em que ocorrem, eles dependem inteiramente dos atos de fala. Por sua vez, os atos de 

fala são considerados como expressões da verdade que cada indivíduo, ou, um grupo específico, 



68 
 

realizam quando necessitam estabelecer uma concordância que provêm de uma motivação- seja 

estabelecer um acordo, expressar um convite, debater temas em comum, como afirma 

Bazerman (2005, p. 26) “todo enunciado incorpora atos de fala”. 

 Como todo contexto comunicativo é necessariamente baseado em palavras, os atos de 

fala compreendem um conjunto de situações para que esse léxico seja compreendido em seu 

tempo, público e abordagem adequados para que sejam bem-sucedidos. Assim, tais atos operam 

em três níveis distintos: o ato locucionário, o ato ilocucionário e o efeito perlocucionário 

(BAZERMAN, 2005). 

 Para o autor, o ato locucionário é expresso quando se é dito literalmente, com 

possibilidade de dubiedade pelo interlocutor, ou seja, é o enunciado puro e simples expresso 

pelo falante. Por outro lado, o ato ilocucionário se revela como a intenção “de fato” da 

expressão, é a mensagem com a conotação já pretendida pelo falante, que acredita ter sido feito 

compreender pelo colocutor.  

 Além disso, ele considera textos como instrumentos que já se apresentam com 

características de suas proposições, já que “definem sua intenção e propósito, que recebemos 

como efeito perlocucionário ou como fato de realização social do texto” (BAZERMAN, 2005, 

p. 35). O efeito perlocucionário se faz como o ato que as pessoas realmente recebem a 

mensagem, acrescentando a possibilidade de o ouvinte não ter compreendido o real sentido da 

mensagem expressa pelo falante (ato ilocucionário).  

 Essas concepções também devem ser compreendidas aos textos escritos, de forma que 

“nos permita compreender o status das afirmações ou representações contidas nos textos sobre 

estados de coisas no mundo- os atos proposicionais” (BAZERMAN, 2005, p. 27). Quer dizer, 

a análise dos gêneros de textos se faz muito mais profunda do que uma mera acepção 

comunicativa. A exposição de um gênero compreende também o que foi apresentado, o que foi 

intencionalmente expresso e o que e como foi recebido, de forma que está intimamente ligado 

aos modos de relações humanas.  

 Essa distinção estabelecida pelos atos de fala se apresenta, da mesma forma, como um 

alerta quanto à compreensão de gêneros escritos. Se já há um entendimento da necessidade de 

clareza entre os entes interlocutórios em um contexto comunicacional, há, também, a 

preocupação em se estabelecer formas padronizadas de discursos para determinadas situações. 

Bazerman explica que: 

 

Se começarmos a seguir padrões comunicativos com os quais as outras pessoas 

estão familiarizadas, elas podem reconhecer mais facilmente o que estamos 
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dizendo e o que pretendemos realizar. Assim, podemos antecipar melhor quais 

seriam as reações das pessoas se seguimos essas formas padronizadas e 

reconhecíveis. Tais padrões se reforçam mutuamente. As formas de 

comunicação reconhecíveis e auto-reforçadoras emergem como gêneros. 

(BAZERMAN, 2005, p.29) 

 

 Esse processo também acontece nas situações humanas comuns ao cotidiano, o que 

mostra que a tipificação surge pela necessidade de dar significado e forma às circunstâncias e 

orienta as ações que podem aparecer. Assim, essa tipificação é compreendida como “o processo 

de mover-se em direção a formas de enunciados padronizados, que reconhecidamente realizam 

certas ações em determinadas circunstâncias, e de uma compreensão padronizada de 

determinadas situações” (BAZERMAN, 2005, p.31). 

 Dessa forma, a noção de gêneros textuais é acrescida de que eles além de serem inerentes 

às atividades humanas, também as moldam, as condicionam, e revelam a relação que estes 

objetos têm entre si, daí dá-se a concepção de “gêneros”.  

 Os gêneros são tidos, portanto, como um composto que não obedece a uma ordem 

padronizada, eles se inter-relacionam, se complementam para fazerem sentido às ações dos 

indivíduos. Então, compreendendo-se que o conjunto de atividades sociais integra uma gama 

de gêneros, percebe-se que as atividades sociais são percebidas dentro de um grupo de gêneros, 

e não o contrário.   

 E, tais gêneros não podem ser apenas analisados como instrumentos que dão sentido a 

documentos, pois as visões de mundo dos indivíduos têm distinções que variam a cada 

momento de necessidade comunicacional. Isso implica dizer que as percepções de sentidos das 

pessoas estão ligadas às mensagens que estas pretendem transmitir.  

  

Podemos chegar a uma compreensão mais profunda de gêneros se os 

compreendermos como fenômenos de reconhecimento psicissocial que são 

partes de processos de atividades socialmente organizadas. Gêneros são tão 

somente os tipos que as pessoas reconhecem como sendo usados por elas 

próprias e pelos outros. Gêneros são o que nós acreditamos que eles sejam. Isto 

é, são fatos sociais sobre os tipos de atos de fala que as pessoas podem realizar 

e sobre os modos como elas os realizam. Gêneros emergem nos processos 

sociais em que as pessoas tentam compreender umas às outras suficientemente 

bem para coordenar atividades e compartilhar significados com vistas a seus 

propósitos práticos. (BAZERMAN, 2005, p. 31) 

 

 Esses fenômenos passam a fazer parte do dinamismo das relações humanas, de forma 

que os tornam como inerente a elas. Vão além de formas textuais, são modos como os seres 

humanos se apresentam em situações cotidianas, autênticas. Assim, para cada grupo organizado 
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de indivíduos, os gêneros serão suas representações de sentido, porque necessariamente existem 

para esse fim.  

 Então, de forma a categorizar como os gêneros se organizam e se configuram, Bazeman 

(2005) propõe conceitos que se complementam, de forma que consigam explicar essa 

configuração: com os conjuntos de gêneros, os sistemas de gêneros e os sistemas de atividades. 

 Para o autor, conjunto de gêneros é a reunião de gêneros que uma pessoa- seja no seu 

ambiente acadêmico, pessoal ou profissional, produz. Por exemplo, no campo de estudo desta 

pesquisa- no curso técnico em eletrônica; tanto professor quanto os alunos necessitam produzir 

e compreender os gêneros específicos da área da eletrônica (manuais, relatórios, ordens de 

serviço, relatório de avaliação), então, cada participante necessariamente precisa ter a 

compreensão do conjunto de gêneros que os identificam. 

 Noutro ponto, o sistema de gêneros compreende “os diversos conjunto de gêneros 

utilizados por pessoas que trabalham juntas de uma forma organizada, e também por relações 

padronizadas que se estabelecem na produção, circulação e uso desses documentos” 

(BAZERMAN, 2005, p.32). Ou seja, dentro do campo do curso técnico em eletrônica, o sistema 

de gêneros significaria as representações tanto de professores, de alunos, como da parte 

administrativa. Eles seguem um fluxo comunicativo regular e típico para dar compreensão e 

serem efetivos no contexto da eletrônica.  

 Finalmente, o sistema de atividades analisa de que forma o sistema de gêneros se 

relaciona, de que forma fazem sentido, se comunicam. É uma escolha das produções mais 

eficientes que consigam exprimir o ato comunicativo do ambiente em que está inserido. 

Relacionando com o curso técnico em eletrônica, o sistema de atividades definiria os sistemas 

de gêneros em que os indivíduos da área estão envolvidos, o quadro organizacional das 

atividades, suas produções e colaborações.  

 

Levar em consideração os sistemas de atividades junto com o sistema de 

gêneros é focalizar o que as pessoas fazem e como os textos ajudam as pessoas 

a fazê-lo, em vez de focalizar os textos como fins em si mesmo. Na esfera 

educacional, a atividade dirige seu foco para questões tais como: de que forma 

os alunos constroem conceitos e conhecimentos através da solução de 

problemas; como as atividades instrucionais viabilizam a construção de 

conhecimento e oportunidades de aprendizagem; como os instrutores apoiam e 

estruturam a aprendizagem; e, como, e com que propósitos, as habilidades dos 

alunos são avaliadas. (BAZERMAN, 2005, p.34) 

 

 Portanto, compreende-se que a relação entre gêneros e atividades humanas existe para 

explicar a complexidade linguística existente nas esferas sociais, quer seja da atualidade, quer 

seja dos contextos históricos e sociais que se antecederam. Bazerman vai ao encontro de 
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Bronckart, em seu Interacionismo Sociodiscursivo, por capturar um olhar histórico-social 

dentro dos gêneros textuais. 

 No capítulo seguinte, será apresentado o percurso metodológico que guiou esta 

pesquisa. 

 

 

 4 O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 Uma análise sobre as práticas de ensino de língua inglesa em um curso técnico em 

eletrônica é uma tarefa profunda, pois leva em consideração um conjunto de fatores que 

circundam o ensino e aprendizagem dessa língua em um contexto de língua estrangeira. Tomada 

nesse sentido, e como afirmado na BNCC (2017) de que inglês é uma língua franca5, se faz 

necessário uma fundamentação em contexto histórico, conceitos epistemológicos e narrativas 

das normativas educacionais que regem o ensino e aprendizagem de língua estrangeira.  

 A metodologia de pesquisa se baseia em compreender o caminho utilizado pelo 

pesquisador na produção de um conhecimento. Para tanto, esta pesquisa divide-se em categorias 

que vem a ser classificadas quanto ao objetivo da pesquisa, à natureza da pesquisa e a escolha 

do objeto de estudo. No que tange às técnicas utilizadas, ressaltam-se a coleta de dados e a 

classificação quanto à análise. 

 A seguir, será descrito esse percurso metodológico, de forma a apresentar o trajeto que 

este estudo tomou para a obtenção e percepção dos dados. 

 

4.1 Tipologia da pesquisa 

 

 De forma a realização da pesquisa em foco são apresentadas duas etapas distintas: a 

primeira etapa versará sobre a revisão da literatura no que se refere a conceitos epistemológicos 

e às normativas educacionais que regem o ensino e aprendizagem de língua estrangeira, e, num 

segundo momento, realiza-se uma pesquisa documental e de campo.  

Assim, foi realizada pesquisa de natureza bibliográfica, com abordagem qualitativa e 

quantitativa dos dados, com uso do método descritivo de natureza exploratória, visto que neste 

método, segundo Gil (2002), busca-se descrever um determinado fenômeno no aspecto 

 
5 Língua franca ou língua de contato é a língua que um grupo multilíngue de seres humanos intencionalmente 

adota ou desenvolve para que todos consigam sistematicamente comunicar-se uns com os outros. Essa língua é 

geralmente diferente de todas as línguas naturais faladas pelos membros do grupo. 
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linguístico, tendo em vista que são analisadas as práticas de ensino de língua inglesa. A pesquisa 

bibliográfica será fundamentada em livros, periódicos e demais publicações que versem sobre 

a temática em discussão, além de normativas sobre a Educação Profissional e Tecnológica, no 

sentido de dar o devido embasamento teórico que o trabalho requer. 

Na pesquisa descritiva se produz a análise, o registro, o estudo e a interpretação dos fatos 

do mundo físico sem a interferência do pesquisador. O propósito da pesquisa descritiva é 

observar, registrar e analisar os fenômenos ou sistemas técnicos, sem, contudo, entrar no mérito 

dos conteúdos, o que foi realizado através das observações das aulas do curso técnico em 

eletrônica. Neste estudo, o pesquisador não pode intervir, analisando os ciclos, a funcionalidade 

de determinados processos ou contextos. 

Ganga (2012) afirma a pesquisa exploratória com o objetivo de proporcionar a 

compreensão inicial de um problema pouco explorado, amplo e desconhecido. Neste caso, 

pode-se classificá-la como exploratória porque embora a discussão sobre as práticas de ensino 

de língua estrangeira já existam há algum tempo, o enfoque em teorias como ISD, TSR e PT, 

se revela como fundamental no ensino atual. 

Foi realizada, ainda, pesquisa de campo que subsidiou a pesquisa bibliográfica, com 

observação em sala de aula dos professores que constituem os sujeitos da pesquisa, além de 

terem sido aplicados questionários com docentes e alunos. Finalmente, no que tange à pesquisa 

de campo, Gonçalves (2001) afirma que é um tipo de pesquisa que pretende alcançar a 

informação diretamente com o grupo estudado. Ela orienta o pesquisador a entrar em contato 

direto com o grupo, para reunir informações que serão analisadas. 

 

4.2             A natureza da pesquisa 

 

Como esta pesquisa visa, inicialmente, analisar os conceitos epistemológicos que 

circundam o ensino e aprendizagem de língua estrangeira, ela pode ser compreendida em um 

panorama qualitativo. De acordo com Denzim e Lincoln (2006), uma pesquisa qualitativa 

utiliza uma interpelação qualitativa do mundo, ou seja, o pesquisador faz sua análise em 

contextos autênticos, buscando compreender fatos que as pessoas realizam.  

Assim, para a realização de uma pesquisa qualitativa que realmente surta efeitos, Godoy 

(2005) apresenta pontos relevantes, como: ter credibilidade, no sentido de que seus resultados 

sejam verdadeiramente confiáveis; dar ao leitor a possibilidade de imaginar o estudo em outros 

cenários, o que configura a transferibilidade; apresentar uma pesquisa segura, de forma que a 

produção da pesquisa demonstre segurança, confiança, para que os resultados dialoguem com 
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os dados apresentados; explicitação rigorosa da metodologia, para que haja uma compreensão 

efetiva de como o estudo foi produzido; e, finalmente, que a pesquisa seja relevante para a 

comunidade científica e acadêmica.  

Em outro ponto, o estudo realizou também pesquisa quantitativa, tendo em vista que 

foram produzidos e aplicados questionários com professores e alunos do curso técnico em 

Eletrônica. A pesquisa quantitativa não pode ser examinada por meio de processo, ela mede 

relações de causa, em modo de quantidade, estando relacionada aos dados imediatos. 

Além disso, é uma pesquisa que age sobre um problema humano e social, apoiada em 

teorias e estruturada por variáveis que são contadas em números, sendo analisadas 

estatisticamente, objetivando precisar se as propostas dialogam ou não com a teoria.  

 

4.3      Objeto de estudo: estudo de caso 

 

           O estudo de caso foi escolhido como objeto de coleta de dados, pois se configura como 

mais adequado para esta pesquisa, já que foi necessário focar em uma área e amostra específica 

de estudo. Ganga (2012) ressalta que estudo de caso é uma pesquisa empírica, baseadas em 

evidências qualitativas e quantitativas que investigam um evento contemporâneo existente em 

um contexto autêntico, sobretudo quando as fronteiras entre o evento e o contexto não estão 

definidas claramente.  

           Assim, questionamentos como “por que?”, “o que?” e “como”? podem ser respondidos 

baseados na configuração do evento analisado. Gil (2009) destaca alguns objetivos dos estudos 

de caso: 1) investigar eventos cotidianos em que os limites não são definidos de forma clara; 

2)manter o caráter único do objeto de estudo; 3)retratar o cenário que está sendo analisado; 

4)criar hipóteses ou desenvolver teorias; 5)explanar as causas das condições de determinado 

evento em contextos complexos que não abordem levantamentos ou processos experimentais.  

          Portanto, o estudo de caso mostrou-se conveniente, pois reúne informações adequadas e 

detalhadas da situação, de forma que auxilia o pesquisar nas possíveis soluções dos problemas 

encontrados. 

 

 

4.4         Caminhos de análise da pesquisa 

 

          As discussões sobre de ensino e aprendizagem de língua inglesa têm estado em voga 

durante as últimas décadas, tendo em vista a crescente demanda tecnológica que utiliza a língua 
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como ferramenta de comunicação. As vantagens de haver um meio acessível a todos os povos 

para interagir entre si, a fim de promover não só a troca de conhecimento, mas também a troca 

de mercadorias através de crescente comércio, já foi difundida do ocidente ao oriente do mundo. 

           O contexto da eletrônica, por sua vez, se apresenta como uma área de crescente 

intercâmbio de conhecimentos, práticas e instrumentos tecnológicos que visam acompanhar a 

velocidade das necessidades humanas que se baseiam, nos dias de hoje, em ferramentas 

eletrônicas. E, é aí, que a LI se destaca.  

            Assim, percebeu-se a necessidade de analisar as práticas de ensino de língua inglesa em 

um curso técnico em eletrônica no IFPI/Campus Teresina Central, que se realizam por meio de 

eventos comunicativos, de forma a responder se essas práticas são baseadas em epistemologias 

e documentos norteadores de ensino e aprendizagem de língua estrangeira. 

             Transposta a fase de classificação da pesquisa, pode-se afirmar, inicialmente, que ela 

foi guiada através de uma revisão de literatura baseada no cenário da EPT e no contexto 

histórico de LI; por conseguinte, foram explanadas as bases legais nacionais de ensino de LI, 

como PCN’s (2012) e a BNCC (2017); além disso, conceitos teóricos-epistemológicos como 

QECR, ISD, TSR, PT foram explorados como meio de fundamentar as práticas de ensino 

investigadas nesta pesquisa.  

  Dessa forma, esse levantamento bibliográfico permitirá que a análise qualitativa das 

práticas de ensino de LI no curso técnico em eletrônica possam ser investigadas de modo que 

os resultados obtidos auxiliem o curso no aperfeiçoamento e/ou fortalecimento dessas práticas. 

Em seguida, após alocação dos instrumentos necessários à análise das questões propostas pelo 

tema, serão explanadas as análises dos dados obtidos na pesquisa de campo, que foram 

realizados através de observações em sala de aula e questionários com alunos e professores do 

curso técnico em eletrônica.  

              A escolha do método de pesquisa que venha a responder objetivamente aos 

questionamentos da investigação, de acordo com Ganga (2012), tem de ser um exercício 

rigoroso e bem planejado. Assim, os caminhos seguidos por esta pesquisa, indicando cada etapa, 

estão esquematizados como na figura a seguir:  
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Figura 3: Sequência de etapas para o método proposto 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A aplicação deste esquema de organização do método proposto visa apresentar de forma 

simétrica em três etapas, com subdivisões, a fim de facilitar a aplicação do método: a primeira 

visa caracterizar a instituição Instituto Federal do Piauí- campus Teresina Central, como local 

de investigação somado ao cenário educacional brasileiro; a segunda apresenta a amostra da 

pesquisa, o público em que foi baseada a pesquisa, além de uma análise do Projeto Político-

Pedagógico (PPC) do curso técnico em eletrônica, em que são também definidos parâmetros 

para a pesquisa; a etapa três traz a definição e adaptação dos instrumentos de coleta de dados 

da pesquisa, bem como o estabelecimento de procedimentos de análise.  

 Dessa forma, torna-se relevante a conclusão, análise, avaliação e validação de cada etapa 

do método proposto na sequência pré-estabelecida para o sua compreensão geral com base nos 

objetivos estabelecidos. Em seguida pode ser verificada com mais detalhes cada uma das etapas 

anteriormente descritas. 

 

4.4.1  Etapa 1. Caracterizar a instituição como campo de investigação dentro do cenário 

educacional brasileiro 

 

 Este momento pretende apresentar e caracterizar a instituição, que é o lócus de 

investigação, buscando informações como a data de criação, princípios, finalidades, estrutura 

organizacional e acadêmica, além da sua integração ao cenário da educação do Brasil. Essas 

informações foram obtidas através do sitio oficial da instituição6, de suas resoluções, estatutos, 

 
6 http://www.ifpi.edu.br/ 

Etapa 1. Caracterizar a instituição como campo de investigação dentro do cenário educacional 

brasileiro. 

Etapa 2. Amostra e universo da pesquisa (análise do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em 

Eletrônica). 

 

Etapa 3. Definição e adaptação dos instrumentos de coleta de dados da pesquisa, e estabelecimento de 

procedimentos para análise dos dados dos objetivos propostos. 

http://www.ifpi.edu.br/


76 
 

regimentos internos e dos programas de desenvolvimento institucionais. Por meio desta, 

poderão ser compreendidas o contexto histórico e as peculiaridades do campo de investigação, 

que representa como local de formação de conhecimento e de práticas educativas, 

proporcionando uma visão geral da instituição. 

 

4.4.1.1 O Instituto Federal do Piauí 

 

A escolha por este local de pesquisa se deu por ser espaço privilegiado para formação 

humana e profissional, que visa a formação do indivíduo para o mundo do trabalho. Nesse 

contexto, foi escolhido um campus da instituição, o campus Teresina Central7, tendo em vista 

que possui a conjuntura completa do curso técnico em eletrônica- quatro módulos que 

compreendem do inicial ao módulo final, facilitando acesso aos dados, tornando executável esta 

pesquisa. 

A Lei 11.892 de dezembro de 2008 que instituiu a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, estabeleceu por meio do art. 2º, que os Institutos Federais 

são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, 

especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de 

ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas 

pedagógicas, nos termos desta Lei (BRASIL, 2008, p. 1). 

O Instituto Federal do Piauí- IFPI, autarquia federal vinculada ao Ministério da 

Educação (MEC), através da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), é 

uma instituição de ensino criada em dezembro de 2008, a partir da transformação do Centro 

Federal de Educação Tecnológica do Piauí (CEFET-PI)- ex Escola Técnica Federal do Piauí 

(ETFPI) nos termos da Lei nº 11.892, de 29/12/2008; com autonomia administrativa, 

patrimonial, financeira, didático, pedagógica e disciplinar; conta com cinco Pró-reitorias: Pró-

reitoria de Administração, Pró-reitoria de Ensino, Pró-reitoria de Articulação e Integração 

Institucional, Pró-reitoria de Extensão e Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação (IFPI, 2011, p. 14). 

De acordo com o art. 1º, § 2º da Resolução de nº 1, de 31 de agosto de 2009, que dispõe 

sobre o Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, pode-se 

caracterizar o objeto do estudo como uma instituição de educação superior, básica e 

profissional, pluricurricular e multicampi e descentralizada, especializada na oferta de educação 

profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de 

 
7 O Campus Teresina Central fica localizado na Praça da Liberdade, 1597, Centro - CEP: 64000-040. Teresina – 

PI. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_%28MEC%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_%28MEC%29
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conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua prática pedagógica. 

A figura a seguir apresenta a disposição dos campi da instituição em todo estado. 

 

 

 

 

Figura 4: Municípios onde o IFPI tem campi 

Fonte: http://www.ifpi.edu.br/campi 

 

Com base no art. 3º, do Estatuto do Instituto Federal do Piauí, são observados os 

seguintes princípios norteadores, que propõe: o compromisso com a justiça social, equidade, 

cidadania, ética, preservação do meio ambiente, transparência e gestão democrática; a 

verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e a extensão; a eficácia nas respostas 

de formação profissional, difusão do conhecimento científico, tecnológico, artístico-cultural e 

desportivo e suporte aos arranjos produtivos locais, sociais e culturais; a inclusão de pessoas 

com necessidades educacionais especiais e deficiências específicas e a natureza pública e 

gratuita do ensino, sob a responsabilidade da União. 

Dessa forma, o IFPI tem as seguintes finalidades e características, nos termos do art. 6º 

da Lei nº 11.892/2008: I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis 

e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos 

diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional 

e nacional; V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, 

http://www.ifpi.edu.br/campi
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e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, 

voltado à investigação empírica. 

A administração e coordenação das atividades acadêmica são executadas em dois níveis: 

a administração do IFPI é composta pela Reitoria e pela Direção-Geral dos Campi, com a 

colaboração dos órgãos superiores, colegiados, consultivos e demais unidades organizacionais 

executivas componentes da estrutura organizacional.  A Reitoria é a unidade organizacional 

executiva central, responsável pela administração e supervisão de todas as atividades do IFPI. 

A Diretoria-Geral é a unidade organizacional executiva responsável pela administração e 

supervisão de todas as atividades do Campus. 

O Campus Teresina Central oferta cursos técnicos de nível médio nas formas integrada, 

concomitante e subsequente ao ensino médio. Além disso, conta com cursos superiores 

(tecnologia, bacharelado e licenciatura) e pós-graduação. 

Assim, após as explanações sobre a estrutura administrativa, os objetivos e finalidades 

da instituição, será apresentada a seguir, a etapa dois- amostra e universo da pesquisa (análise 

do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Eletrônica). 

 

4.4.2  Etapa 2. Amostra, universo da pesquisa e análise do Projeto Pedagógico do Curso 

Técnico em Eletrônica (PPC) 

 

 Todo e qualquer processo educativo deve ter como objetivo a preparação de cidadãos 

com características que os tornem capazes de impulsionar o seu próprio mundo, respeitando 

sua individualidade, mas, também, respeitar e estimular sua produtividade para atender a um 

coletivo. 

 A escolha pelo curso técnico em eletrônica como campo de estudo desta pesquisa se 

justifica pela a crescente demanda por ferramentas tecnológicas eletrônicas que respondam às 

necessidades individuais, coletivas e profissionais da sociedade. Assim, a formação de um 

profissional capaz de planejar, implantar e fazer manutenção de sistemas, equipamentos e 

instalações eletrônicas é considerada de extrema necessidade pelo mercado de trabalho. E, 

como a língua inglesa faz parte dos mais variados materiais e recursos didáticos da área da 

eletrônica, viu-se necessária essa investigação que contribuirá para as práticas de ensino do 

referido curso.  

 

4.4.2.1 Amostra e universo da pesquisa 
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 O universo desta pesquisa foi o curso técnico em eletrônica do Instituto Federal do Piauí, 

campus Teresina Central. A amostra foi baseada nos quatro períodos que compõe o curso, que 

são realizados de segunda à sexta-feira, no período noturno. 

 A distribuição dos alunos e professores por período está apresentada da seguinte forma: 

 

Tabela 1. Distribuição de alunos e docentes em cada período do curso de Eletrônica 

Período Quantidade de 

alunos em sala 

Docentes por turma 

   

1° Período 24 5 

2° Período 18 5 

3° Período  15 4 

4° Período 10 4 

Total 67 18 

Fonte: Coordenação do curso Técnico em Eletrônica/IFPI-Teresina Central 

 

 O curso, dessa forma, possui um total de 67 (sessenta e sete alunos) e 18 (dezoito) 

professores. Desse total, a quantidade de alunos que se disponibilizaram a responder o 

questionário foi de 40 (quarenta) alunos, somando-se todos os períodos. Por outro lado, a 

quantidade de professores que responderam ao questionário proposto foi de 10 (dez) 

professores.  

 

4.4.2.2 Projeto Político-Pedagógico do curso técnico em Eletrônica 

 

 Como forma de analisar criticamente as práticas de ensino de língua inglesa no curso 

técnico em eletrônica é necessária a compreensão das configurações existentes no curso. Para 

isso, serão apresentadas o contexto de criação e estrutura do curso, as metodologias de ensino, 

a formação docente e discente requerida, bem como o perfil esperado de egresso. 

 De acordo com a atual LDB, Lei nº 9.394/96, que foi criada com o objetivo de destacar 

o papel da escola hoje e de formar pessoas para serem capazes de enfrentar a vida no dia a dia, 

é fundamental ter-se uma preocupação em oferecer à população uma educação profissional que 

contemple as mudanças do mundo do trabalho, levando em conta o avanço do conhecimento 

tecnológico e a incorporação crescente de novos métodos e processos na produção e 

distribuição desses para toda a comunidade. De acordo com a legislação vigente, a educação 
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profissional deve reunir dados educacionais, do trabalho e emprego e da ciência e tecnologia, 

não se abstendo de nenhum deles. 

 Os desenvolvimentos tecnológicos das últimas duas décadas nos campos da eletrônica 

e da computação modificaram de forma determinante e evolutiva os processos de comunicação, 

revolucionando de forma significativa as relações pessoais e comerciais. A convergência dessas 

tecnologias está imprimindo novos hábitos e dimensionando um novo ambiente nas relações 

humanas, que permite atender grande parte das necessidades por produtos e serviços com a 

rapidez e agilidade conferidas aos sistemas integrados e operando em redes de comunicações 

(IFPI, 2016).  

 Estes sistemas gerenciam serviços de crédito, saúde, lazer, educação, segurança pessoal 

e patrimonial, bem como o controle de processos industriais. Assim, constitui-se como suporte 

para diversas ciências e os negócios que está em uma escalada de desenvolvimento em que se 

estima a eletronização das coisas com as quais a população interage para uma forma 

excepcional, aumentando a relação com os sistemas eletrônicos embarcados. 

 As indústrias de eletrodomésticos e automóveis, por exemplo, estão incrementando cada 

vez mais os sistemas eletrônicos nesses produtos, o que oportuniza uma busca por mais 

profissionais especializados na área, bem como a promoção da indústria e economia do país. 

 

É inegável a importância e a influência da Eletrônica no modo de vida da nossa 

sociedade contemporânea. A grande revolução que se vive no mundo, motivada 

pelo avanço das tecnologias de informação e telecomunicações, bem como da 

automação dos mais variados tipos de processos, se deve, fundamentalmente, 

ao advento da invenção do transistor e da ciência gerada a partir de então, a 

Eletrônica. Devido ao desenvolvimento da Eletrônica, ocorreram grandes 

avanços nas áreas [...] ciências biomédicas, prospecção de minérios, indústrias 

de transformação e tantos outros seguimentos da atividade humana. Por estar 

presente nas diversas áreas de atuação humana, servindo como suporte 

tecnológico para o desenvolvimento de outras áreas de conhecimento, a 

Eletrônica se qualifica como uma das conquistas mais importantes do século 

XX, dando origem ao estilo de vida que hoje se chama de “Sociedade do 

Conhecimento” (COELHO, 2013, p. 33-34). 

 

 

 Apesar dos problemas econômicos pelos quais passa o Brasil, há uma necessidade 

contínua de formação profissional técnica na área da indústria com habilitação em Eletrônica. 

Os setores que lidam com tecnologias têm mostrado seu crescimento, evidenciando a 

necessidade da permanência e surgimento de novas indústrias do ramo de eletrônica e 

equipamentos da área de informática, para abastecer o mercado nacional e internacional, além 

do ramo de plásticos, embalagens, transporte, móveis, biotecnologia, softwares, confecção e 
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outros que dependem de equipamentos eletrônicos e estes, por sua vez, dependem de técnicos 

especializados para a instalação e manutenção. 

 Nos dias de hoje, há uma grande preocupação com um crescimento social-econômico-

ambiental responsável. A consciência coletiva deste início de século é de que o 

desenvolvimento deve satisfazer as necessidades da geração presente sem comprometer as 

condições de vida das gerações futuras na satisfação de suas próprias necessidades. E isso só 

poderá acontecer se houver uma efetiva participação das diversas camadas da população. 

Assim, as instituições de ensino podem contribuir com a formação de cidadãos conscientes do 

seu papel transformador e oferecer ao mercado profissionais qualificados para melhor atuar nas 

suas áreas. 

 Por esses motivos, a formação de um profissional da área da eletrônica requer que sua 

formação profissional seja exímia, e deve ser aliada à contextualização do mundo 

contemporâneo, para que esse profissional, ao atuar num ambiente de trabalho, seja executando 

os serviços ou gerenciando, adote uma visão holística e crítica da realidade social, cultural, 

econômica e ambiental do meio onde está inserido. Por isso, se faz necessária a articulação e a 

integração dos conhecimentos científicos, tecnológicos. 

 O documento, então, tem como objetivo geral formar um profissional com competência 

técnica, humanística e ética, capacitando-o com conhecimentos e habilidades específicas para 

o exercício de atividades na área de Eletrônica com ética profissional e elevado grau de 

responsabilidade social e ecológica.  

 Partindo desses pressupostos, é que foi escolhido o referido curso como universo de 

análise das práticas de ensino de LI, em uma perspectiva comunicativa.  

 

4.4.2.2.1 Organização Curricular 

 

 Como forma de aprofundar a análise das práticas de ensino de LI no curso técnico em 

eletrônica faz-se necessário a compreensão das disciplinas que são ministradas nos quatro 

períodos que compõe o curso, como mostradas a seguir. 

 

MOD DISCIPLINA C. H. A. S. 

 

 

I 

Matemática Aplicada 4 60 

Redação Técnica 2 30 

Inglês Instrumental 4 60 
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Eletricidade 6 90 

Medidas Eletrônicas 4 60 

C.H. SUBTOTAL 20 300 

 

 

II 

Física Aplicada 4 60 

Eletrônica Aplicada 6 90 

Lógica de Programação 4 60 

Redes de Comunicações 4 60 

Higiene e Segurança do Trabalho 2 30 

C.H. SUBTOTAL 20 300 

 

III 

Eletrônica de Potência 6 90 

Instrumentação Eletrônica 4 60 

Programação de Dispositivos 4 60 

Sistemas Microprocessados 6 90 

C.H. SUBTOTAL 20 300 

 

IV 

Automação e Controle 6 90 

Sistemas Automotores 4 60 

Sistemas Embarcados 6 90 

Empreendedorismo 4 60 

C.H. SUBTOTAL 20 300 

M EAD – Projeto Integrador S 30 

M Estágio Supervisionado S 240 

C.H. TOTAL DO CURSO 1.470 

 Figura 5. Matriz Curricular do Curso Técnico em Eletrônica – Subsequente Área Controle e 

Processos Industriais 

Fonte: Projeto Político-Pedagógico do curso técnico em Eletrônica 

 

 As disciplinas foram dispostas na proposição de formação de um profissional atual e 

eficiente, que respeite as demandas socioambientais e atenda às necessidades da comunidade 

tecnológica contemporânea. 

 No contexto das disciplinas ministradas em cada período, foram realizadas observações 

em sala de aula, com a devida autorização dos professores das disciplinas. No primeiro módulo 

foram observadas aulas das disciplinas de Inglês Instrumental e Medidas Eletrônicas; no 

segundo módulo foram observadas as práticas de ensino de Eletrônica Aplicada e Redes de 
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Comunicação; no terceiro módulo, as disciplinas de Programação de Dispositivos e Sistemas 

Microprocessados; e, finalmente, no quarto módulo foram observadas as aulas das disciplinas 

de Sistemas Automotores e Automação e controle. Essas análises serão aprofundadas e 

dialogadas no capitulo seguinte, de análise dos dados da pesquisa.  

 Além disso, o curso possui uma carga horária de 1.470 horas, com duração mínima de 

2 (dois) anos e máxima de 4 (quatro) anos, sendo realizado em maior parte no período noturno, 

podendo ocorrer em alguns casos no período matutino. 

 

4.4.2.2.2 Orientações metodológicas 

 

 No PPC do curso de eletrônica as orientações metodológicas acompanham as 

disposições dos documentos norteadores de ensino nacionais, como BNCC (2017), pois foca 

em um aluno independente, que seja capaz de transformar sua própria realidade e a realidade 

que o cerca. Assim, os procedimentos de atividades didático-pedagógicas realizadas pelos 

docentes incluem:  

 

Aulas Teóricas – a realizarem-se no âmbito da sala de aula. O assunto será 

exposto por meio da interação entre o professor e os alunos. Serão 

disponibilizados ao professor recursos, como quadro de acrílico, pincéis, 

aparelho DVD, televisor, data show, etc; 

Aulas Práticas – a realizarem-se no Laboratório de Eletrônica do IFPI, 

ambiente utilizado para a simulação de uma empresa eletrônica em que o aluno 

possa vivenciar situações possíveis de ocorrer; 

Palestras e/ou Seminários – a realizarem-se em sala de aula ou no auditório 

do IFPI; 

Visitas Técnicas – sempre com a presença de um professor responsável pela 

atividade, serão realizadas visitas técnicas para que o aluno possa confrontar as 

teorias abordadas em sala de aula com a realidade das empresas; 

Elaboração de projetos – a partir de uma situação-problema, o aluno será 

estimulado e orientado a desenvolver uma proposta de trabalho buscando 

resolvê-la. (IFPI, 2016, p. 32) 

 

 Isso posto, percebe-se que o curso engloba vários aspectos de uma formação 

omnilateral, capacitando o aluno para os mais variados contextos de atuação profissional. 

 

4.4.2.2.3 Prática profissional e perfil do egresso 

 

 O curso técnico em eletrônica é um curso muito requerido pelas empresas e 

organizações atuais, com vistas a responder demandas de mercado e serviços dos produtos 
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tecnológicos. Assim, a prática tem de estar associada às teorias apresentadas na matriz 

curricular, fomentando o arranja do profissional tecnológico. 

 De acordo com o Artigo 21 da Resolução CNE/CEB Nº 6, de 20 de setembro de 2012, 

que, ao tratar da prática profissional, ressalta: 

 

A prática profissional, prevista na organização curricular do curso, deve 

estar continuamente relacionada aos fundamentos científicos e 

tecnológicos, orientada pela pesquisa como princípio pedagógico que 

possibilita ao educando enfrentar o desafio do desenvolvimento da 

aprendizagem permanente (BRASIL, 2012). 

 

 Da mesma forma, o perfil do aluno egresso acompanha as orientações das normativas 

da EPT, de forma que revele um profissional que aja de forma criativa, ética, empreendedora, 

consciente do impacto socioambiental e cultural de sua atividade, habilitando-o a desempenhar 

atividades voltadas para o meio eletrônico. 

 Esse profissional deverá demonstrar as capacidades de: 

 

- Planejar, instalar, montar, medir, testar, operar, reparar e dar manutenção a 

equipamentos eletrônicos e/ou instalações que os utilizem seja no âmbito 

industrial, comercial ou residencial; 

- Treinar, Coordenar e Fiscalizar equipes de trabalho na sua área de 

competência; 

- Propor melhorias e a incorporação de novas tecnologias nos sistemas 

preexistentes ou a serem implantados; 

- Aplicar normas técnicas relacionadas aos processos de trabalho, bem como 

catálogos técnicos, manuais, tabelas e dentre outros documentos técnicos; 

- Prestar assistência técnica em projetos e pesquisas tecnológicas na área de 

Eletrônica; 

- Descrever processos e elaborar relatórios como resultados de atividades 

técnicas, emitindo parecer dentro das normas legais (IFPI, 2016, p. 14).  

 

 Observa-se que as habilidades e competências do profissional da eletrônica dialogam, 

também, com os conceitos epistemológicos apontados nesse estudo, como a Clínica da 

Atividade, tendo em vista que existe uma reflexão da sua atividade profissional com sua 

convivência em sociedade.  

 

 

4.4.2.2.4 Instalações e equipamentos profissionais 

 

 Outro importante fator que contribui para uma efetiva prática de ensino docente, bem 

como para uma aprendizagem efetiva dos discentes, passa pela estrutura física que o curso 
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possui. No curso técnico em eletrônica do IFPI, os alunos contam com a seguinte aparelhagem: 

 

   Quadro 4. Infraestrutura de apoio ao curso técnico em eletrônica 

QUANT. ESPAÇO FÍSICO DESCRIÇÃO 

10 Salas de Aulas Com 40 carteiras, condicionador de ar, disponibilidade 

para utilização de computador e projetor multimídia. 

 

 

10 

 

 

Laboratórios de Eletrônica 

Com equipamentos digitais como fonte de alimentação, gerador 

de sinal, multímetro digital, capacímetro, osciloscópio, 

protoboard, analisador de espectro, bancada de eletrônica de 

potência e computadores 

com software de eletrônica. 

01 Sala de videoconferência Com 40 cadeiras, equipamento de videoconferência, 

computador e televisor. 

01 Auditório Com 180 lugares, projetor multimídia, computador, 

sistema de caixas acústicas e microfones. 

01 Biblioteca Com espaço de estudos individual e em grupo, e 

acervo bibliográfico e de multimídia específicos. 

01 Laboratório de Informática Com 20 máquinas, softwares da área de Eletrônica e 

projetor multimídia. 

   Fonte: Projeto Político-Pedagógico do curso técnico em Eletrônica 

 

4.4.2.2.5 Perfil profissional docente 

 

 As práticas de ensino são baseadas na formação que os professores adquirem durante 

sua vida acadêmica, profissional e, mesmo, pessoal. São conhecimentos e experiências que se 

efetivam em sala de aula. No curso de eletrônica, para atuação docente são requisitadas as 

seguintes formações: 

 

    Quadro 5.  Perfil dos professores do curso técnico em eletrônica 

MOD DISCIPLINA PERFIL DO PROFISSIONAL 

 

 

 
I 

Matemática Aplicada Licenciatura em Matemática 

Redação Técnica 
Licenciatura em Letras, desejável 

especialização em Metodologia Científica. 

Inglês Instrumental Licenciatura em Letras Inglês 

Eletricidade Bacharelado em Engenharia Elétrica 

 

Medidas Eletrônicas 
Bacharelado em Engenharia Elétrica, opção eletrônica e 

desejável especialização em processamento de sinais 

elétricos. 

Física Aplicada Licenciatura em Física 



86 
 

 

 

 

 

 

 
II 

 

Eletrônica Aplicada 
Bacharelado em Engenharia Elétrica opção eletrônica. 

 

 

Lógica de Programação 

Bacharelado em Engenharia Elétrica opção eletrônica e 

desejável especialização em linguagens programação. 

Ou 

Bacharelado em Informática desejável especialização em 

programação C#. 

 

Redes de Comunicações 
Bacharelado em Engenharia Elétrica opção eletrônica e 

desejável especialização em sistemas de comunicações. 

Higiene e Segurança do Trabalho 
Bacharelado e especialização em Segurança do Trabalho 

 

 

 
III 

Eletrônica de Potência Bacharelado em Engenharia Elétrica 

Instrumentação Eletrônica Bacharelado em Engenharia Elétrica 

 

Programação de Dispositivos 
Bacharelado em Engenharia Elétrica opção eletrônica e 

desejável especialização em programação de 

microprocessadores. 

 

Sistemas Microprocessados 
Bacharelado em Engenharia Elétrica opção eletrônica e 

desejável especialização em processadores 

 

 

 

 

 

 
IV 

 

Automação e Controle 
Bacharelado em Engenharia Elétrica desejável 

especialização em sistemas de controle e inteligência 

artificial 

 

Sistemas Embarcados 
Bacharelado em Engenharia Elétrica opção 

eletrônica e desejável especialização em processadores 

 

Sistemas Automotores 
Bacharelado em Engenharia Mecânica, desejável 

especialização em motores a combustão interna. 

 

 

Empreendedorismo 

Bacharelado em Administração, desejável especialização 

na administração de start ups. Ou 

Bacharelado em Economia, desejável especialização em 

tecnologias disruptivas. 

    Fonte: Projeto Político-Pedagógico do curso técnico em Eletrônica 

 

 

 Percebe-se, dessa forma, que todas as disciplinas exigidas para a formação do 

profissional técnico em eletrônica são ministradas por professores com uma formação 

específica na área, o que coaduna no fortalecimento das habilidades exigidas no curso.  

 

4.4.3 Etapa 3. Definição e adaptação dos instrumentos de coleta de dados da pesquisa, e 

estabelecimento de procedimentos para análise dos dados dos objetivos propostos 

 

 Os métodos utilizados nesta pesquisa, em uma abordagem qualitativa e quantitativa, 

foram observações em sala de aula e questionários. De acordo com Luke e André (1986) a 

observação é um exame visual que pretender se aproximar do campo específico de investigação 

onde o objeto de estudo ocorre, para conseguir uma maior proximidade das compreensões dos 
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sujeitos investigados. Enquanto que o questionário descreve características e medem as 

variáveis do grupo analisado, ou seja, como afirma Richardson (1999), os questionários 

conseguem realizar duas funções.  

 

4.4.3.1 Observações em sala de aula do curso técnico em Eletrônica 

 

 De acordo com Fiorentini e Lorenzato (2006) a observação pode ser compreendida 

como uma análise naturalista em que o pesquisador se insere no contexto real da pesquisa. 

Baseia-se em uma técnica de coleta de dados que não apenas ouve ou vê, mas, também, analisa 

os fenômenos no ambiente. Assim, serve para apoiar a pesquisa na aquisição de provas do 

objeto estudado, bem como necessita que o pesquisador tenha uma participação efetiva e 

autêntica, sendo necessário planejar o que, como e onde observar. 

 As vantagens de se observar o fenômeno em seu ambiente autêntico se reveste em: 

possibilitar elementos para delimitação de problemas; facilitar a construção de hipóteses; 

alcançar perspectivas dos sujeitos; apresentar aspectos novos de um problema; obter dados sem 

interferir no público estudado; expor meio direto e satisfatório para estudar uma ampla 

variedade de fenômenos; consentir a apresentação de dados não constantes do roteiro de 

entrevistas ou de questionários. 

 Dessa forma, a observação deste estudo pode ser considerada como estruturada, pois se 

utilizou de ferramentas de apoio para a coleta dos dados, assim como foi uma observação 

participante, tendo em vista que a pesquisadora se inseriu no contexto das aulas do curso técnico 

em eletrônica. 

 De início, a pesquisadora solicitou autorização da coordenação do curso para a 

abordagem aos professores. Foram requisitadas participação em 2 (duas) disciplinas em cada 

período do curso (quatro períodos). Após autorização da coordenação, foi dado início às 

observações, que antes também, solicitou-se consentimento de cada professor para o acesso às 

salas de aula.  

 As observações ocorreram durante o período de 4 a 8 de novembro de 2019, onde foram 

abordadas as aulas dos períodos e disciplinas descritas abaixo: 

 

- 1° módulo: Inglês Instrumental e Medidas Eletrônicas; 

- 2° módulo: Eletrônica Aplicada e Redes de Computação; 

- 3° módulo: Programação de Dispositivo e Sistemas Microprocessados; 

- 4° módulo: Sistemas Automotores e Automação e Controle. 
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 Para a compreensão do fenômeno foi utilizado um roteiro de observação (APENDICE 

B), onde foram anotadas as percepções, características e condições captadas durante as aulas. 

Essas compreensões serão debatidas e adicionadas na seção de análise dos dados.  

 

4.4.3.2 Aplicação dos questionários aos sujeitos da pesquisa: professores e alunos 

 

 O questionário é um instrumento que objetiva compreender opiniões, crenças, valores, 

expectativas, interesses e situações que foram vivenciadas por determinados grupos de pessoas. 

É baseado em questionamentos que podem ser configurados como de perguntas abertas ou de 

perguntas fechadas, ou, ainda, combinar as duas modalidades. Compreende-se como uma 

pesquisa ligada à investigação empírico-descritiva, ao passo que se busca descobrir e classificar 

a relação entre as variáveis, as relações de causa e efeito entre os diferentes fenômenos 

(KNECHTEL, 2014).  

 Além disso, ele pode ser classificado em primária e secundária, quer dizer, que os dados 

primários são aqueles coletados diretamente com a fonte (sujeitos), com o intuito de uma análise 

direta, sem intermediário sobre os fatos; enquanto que os secundários são dados que já foram 

utilizados em outros estudos, já foram processados.  

 Para Gil (1999, p.128) o questionário possui benefícios que auxiliam o pesquisador em:  

a) possibilita atingir grande número de pessoas, mesmo que estejam dispersas 

numa área geográfica muito extensa, já que o questionário pode ser enviado 

pelo correio; 

b) implica menores gastos com pessoal, posto que o questionário não exige o 

treinamento dos pesquisadores; 

c) garante o anonimato das respostas; 

d) permite que as pessoas o respondam no momento em que julgarem mais 

conveniente; 

e) não expõe os pesquisadores à influência das opiniões e do aspecto pessoal 

do entrevistado.  

 

 A escolha por este método de aplicação se deu pela observação do público discente do 

curso técnico em eletrônica do IFPI/Campus Teresina Central. Composto em sua grande maioria 

por indivíduos de baixa renda, que optaram por estudar no período noturno, tendo em vista que 

alguns têm compromissos profissionais no período vespertino, o questionário alcançaria um 

número satisfatório dos alunos sem interferir nas suas atividades extraclasses.   

 Da mesma forma da observação em aulas, a aplicação do questionário ocorreu no 

período das aulas, e após a solicitação de autorização ao professor para o acesso à sala e aos 

alunos.  
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 Para operacionalização desta etapa foram utilizados os seguintes pressupostos: 

 

a)Definição do instrumento de pesquisa: 

 

 Como instrumento deste estudo, os questionários utilizados foram estruturados com 

perguntas fechadas e abertas, baseadas nos objetivos e nas propostas epistemológicas 

apresentadas no referencial. Sendo o questionário para os alunos composto por 10 (dez) 

questões (APENDICE C); e, o questionário direcionado para os professores composto por 12 

(doze) questionamentos (APENDICE B).  

 

b) Delimitação do universo pesquisado: 

  

 O universo investigado por esta pesquisa foram 50 (cinquenta) dos 67 (alunos) alunos 

que compõe o curso técnico em eletrônica, distribuídos entre os quatro períodos que formam o 

curso. A opção pelos respondentes foi aleatória e por livre aceitação do convite para responder 

o questionário.  

 Da mesma forma, foram feito convites para resolução do questionário desta pesquisa 

para os 18 (dezoito) docentes que compõe o curso, no entanto, 10 (dez) receberam o documento 

e responderam com prontidão.  

 A aplicação dos questionários ocorreu no período de 9 a 13 de março de 2020. Os 

indivíduos que aceitaram e responderam os questionários não foram identificados, preservando, 

assim, o anonimato nas respostas. 

 

c) Definição das escalas de julgamento: 

 

 A distribuição dos pontos de escolha se dá por meio do tipo Likert (1932), de forma que 

os respondentes escolheram somente um dos pontos fixos estipulados. Os motivos para isto 

incluem o tipo de psicometria abordada na pesquisa, a dificuldade de se ter uma compreensão 

ampla devido ao uso de grande número de opções de marcação e a natureza complexa de escalas 

alternativas (Cummins; Gullone, 2000). 

 Assim, 40% das questões dos questionários direcionados aos docentes e 60% das 

questões do questionário dirigido aos alunos estão com categorias de: concordo parcialmente, 

concordo totalmente, discordo parcialmente e discordo totalmente.  

 As demais questões se dispõem para estabelecer uma ligação com os problemas e 
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objetivos da pesquisa, as hipóteses da pesquisa, o público a que ela se destina, aos conceitos 

epistemológicos e documentais que a fundamentam.  

 

d)Método de análise de dados 

 

 Para a construção do processo de categorização dos dados da pesquisa, foi utilizada a 

Análise de Conteúdo como meio para interpretar os discursos dos respondentes. De natureza 

qualitativa, este método se baseia em uma variedade de ferramentas de análise de atos 

comunicativos, buscando, através de meios metódicos, capturar indicadores quantitativos ou 

não, que possam interferir com os saberes e experiências do pesquisador, sob as variáveis 

apresentadas nos discursos.  

 A análise de conteúdo também é compreendida como um conjunto de procedimentos 

que visam à criação de texto que contenha informações críticas-analíticas compostas após o uso 

dos procedimentos metodológicos de investigação. Tal texto tende a ser objetivo, sistematizado 

e pode inferir significados das mensagens orais ou escritas dos respondentes, como meio de 

construir significados para esses discursos. 

 Para isso, Bardin (2001, p.89) expõe algumas etapas para a construção do texto, tais 

como: 

a)Pré-análise: nesta etapa, o pesquisador vai realizar a “escolha dos documentos a serem 

submetidos à análise, a formulação das hipóteses e dos objetivos e a elaboração de indicadores 

que fundamentem a interpretação final”; 

b) Descrição analítica: o material é submetido a um estudo aprofundado orientado pelas 

hipóteses e pelo referencial teórico. Procedimentos como a codificação, a categorização e a 

classificação são básicos nesta fase. Buscamse sínteses coincidentes e divergentes de ideias;  

c) Interpretação referencial: a reflexão, a intuição com embasamento nos materiais empíricos 

estabelecem relações, aprofundando as conexões das ideias. Nessa fase, o pesquisador 

aprofunda sua análise e chega a resultados mais concretos da pesquisa. 

 

4.4.4 Quadro teórico-epistemológico da pesquisa  

 

 Os dados foram sistematizados em duas categorias: segmento aluno e segmento 

professor, no sentido de visualizar com maior propriedade as informações coletadas sob a ótica 

de cada categoria. 
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      A análise dos dados foi realizada a partir de quatro abordagens: a) Interacionismo 

Sociodiscursivo, conforme Bronckart (2006, 2007); b)Teoria Sociorretórica, alicerçada nos 

preceitos de Bazerman (2006) e Muller (1984, 1994); c)Clínica da Atividade (CLOT, 2006); 

d)Quadro Europeu Comum de Referências para Línguas, em sua Perspectiva Acional (2011). 

 Essas abordagens serão confrontadas com as observações realizadas em sala de aula, 

bem como com questionários com professores e alunos, para a verificação quanto àquela que 

mais se alinha às informações coletadas. 

 Para uma melhor compreensão de como cada questão proposta neste estudo sobre as 

práticas de ensino de língua inglesa pode ser respondida, foi organizado um quadro norteador 

de pesquisa, relacionando tanto as questões da pesquisa, quanto os objetivos que podem 

alcançá-las, como as teorias e procedimentos metodológicos que venham a contemplá-las. 

Assim segue: 

Quadro 6. Quadro teórico-epistemológico da pesquisa  

QUESTÕES OBJETIVOS APORTES 

TEÓRICOS/PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

As práticas de ensino de 

inglês no curso técnico 

(trabalho real) 

correspondem às 

orientações contidas nos 

documentos oficiais 

(trabalho prescrito) para o 

ensino de língua inglesa no 

curso técnico em Eletrônica 

no IFPI – campus Teresina 

Central?   

a) examinar se as práticas de 

ensino estão de acordo com 

o que está prescrito nos 

documentos oficiais (PCN, 

BNCC);  

Clínica da Atividade (CLOT, 2009). 

Interacionismo Sociodiscursivo 

(BRONCART, 2006).  

Quais teorias fundamentam 

as práticas de ensino no 

curso técnico em 

eletrônica?    

 

b) analisar o trabalho real do 

professor de LE em sala de 

aula, com foco na 

concepção de linguagem, 

nas tarefas e nos materiais 

didáticos utilizados;  

  

Clinica da Atividade. 

Interacionismo Sociodiscursivo. 

  

Quais e como os gêneros 

textuais profissionais em 

língua inglesa que embasam 

as práticas docentes são 

utilizados durante o curso?  

b) analisar o trabalho real do 

professor de LE em sala de 

aula, com foco na 

concepção de linguagem, 

nas tarefas e nos materiais 

didáticos utilizados;  

. 

 

Teoria Sociorretórica 

(BAZERMAN, 2006). 

  

Fonte: Elaborado pela autora.  
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 Dessa forma, após o caminho teórico-metodológico desta pesquisa, será apresentada a 

seguir, a análise dos dados. 

 

5 ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

 

 A análise sobre as práticas de ensino de língua inglesa, que buscou uma intervenção de 

cunho comunicativo no curso técnico em eletrônica do IFPI, campus Teresina Central, se iniciou 

por meio de uma apresentação do cenário da EPT no Brasil, tendo em vista que o locus da 

pesquisa é um curso técnico de educação profissional. Após isso, foi revisado o contexto de 

ensino e aprendizagem de LI no Brasil, pois a língua foi abordada como ferramenta de uso 

nessas práticas. 

 Após esse momento, iniciou-se uma compreensão das normativas educacionais 

brasileiras que regem o ensino e aprendizagem de língua estrangeira, como os PCNEM (1997) 

e a BNCC (2017), bem como um documento internacional de ensino e aprendizagem de línguas, 

o QECR (2011), de forma a fundamentar a compreensão dos dados colhidos. 

 Em seguida, houve um esmiuçar das bases epistemológicas que direcionam a pesquisa. 

Ocorreu um detalhamento das concepções da Psicologia do Trabalho (CLOT, 2006), do ISD 

(BRONCKART, 2006) e da TSR (BAZERMAN, 2006); de forma que se percebesse o diálogo 

entre essas concepções e se fundamentassem os dados obtidos. 

 Partiu-se, então, para a análise dos dados, que repousou em cima das observações 

obtidas nas aulas do curso técnico em eletrônica e de questionários apresentados para 

professores e alunos do curso, buscando uma compreensão mais efetivas das práticas de ensino 

que ocorrem no ambiente estudado.  Assim, a análise visa demonstrar como as práticas de 

ensino de LI no curso técnico em eletrônica, em uma visão comunicativa, ocorrem sob o ponto 

de vista dos documentos prescritivos e também dos conceitos epistemológicos apresentados, 

situados na perspectiva de uso de gêneros textuais profissionais específicos de LI, na área da 

eletrônica.  

 

5.1 Análise do questionário direcionado aos docentes do curso técnico em Eletrônica 

 

 O contexto do curso técnico em eletrônica engloba um perfil docente com formação 

específica para a área, como: engenheiros elétricos, engenheiros eletrônicos e físicos; bem como 

profissionais de áreas propedêuticas, como professores de Letras; além de administradores e 

economistas, com vista a formar um egresso com habilidades e competências efetivas.  
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 Dessa forma, a estrutura do questionário aplicado foi semiestruturada (APENDICE B), 

com questionamentos objetivos e, também, contemplando a recepção das posições subjetivas 

dos docentes. O curso possui 17 (dezessete) professores, e, deste universo, 10 (dez) se 

dispuseram a responder o questionário.  

 A seguir, serão apresentados os 12 (onze) questionamentos propostos, com suas 

respectivas porcentagem de respostas, bem como relacionadas com as bases epistemológicas 

explanadas no referencial teórico. 

 

PERGUNTA 01 - Qual período do curso técnico em Eletrônica o(a) senhor(a) leciona? 
 

Tabela 2: Período do curso de Eletrônica em que o docente leciona 

Categorização Temática Respostas dos docentes % 

1° período 1 10% 

2° período 3 30% 

3° período  2 20 

4° período  4 40 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 O conhecimento dos períodos do curso de eletrônica em que os docentes respondentes 

lecionam, apresentaram uma variação de semestres. Ou seja, no momento de aplicação da 

pesquisa, 1 (um) docente do 1° período respondeu ao questionário; enquanto no 2° período do 

curso, 3 (três) professores deram suas respostas; no 3° período foram 2 (dois) docentes 

respondentes; e, no 4° e último período do curso, 4 (quatro) professores apresentaram suas 

respostas.  

 Dessa forma, o estudo pôde obter uma compreensão global do curso de eletrônica, tendo 

em vista que o segundo e quarto períodos do curso obtiveram mais respondentes. Isto possibilita 

a interpretação das práticas de ensino realizadas no curso de sua fase intermediária à fase final 

de conclusão. 

 

PERGUNTA 02 - Qual a carga horária da sua disciplina? 

 

Tabela 3: Carga horária da disciplina ministrada 
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Categorização Temática Respostas dos docentes % 

30h 1 10 

60h 5 50 

90h   4 40 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 No universo da carga horária das disciplinas dos docentes respondentes, constatou-se 

que as disciplinas de 60h e 90h horas foram as mais ministradas no momento da pesquisa. No 

momento da pesquisa, 10% dos docentes possuíam disciplinas carga horária de 30h, 50% dos 

professores ministravam disciplinas de 60h, e 40% trabalhavam com disciplinas com carga 

horária de 90h. 

 De acordo com o PPC do curso de eletrônica, essas cargas horárias possuem o 

quantitativo de 4 (quatro) e 6 (seis) horas semanais, respectivamente, o que depreende-se que 

os docentes possuem contato semanal satisfatório com os alunos, de modo a aprofundar suas 

práticas de ensino. 

 

PERGUNTA 03 - Quanto tempo atua como docente no IFPI (em anos e/ou meses)? 

Tabela 4: Tempo de exercício dos docentes na Instituição 

Categorização Temática Respostas dos docentes % 

de 06 a 12 meses 0 - 

de 1 a 4 anos 2 20% 

de 5 a 9 anos   2 20% 

de 10 anos ou mais   6 60% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 Os servidores docentes do IFPI possuem regime de dedicação exclusiva, ou seja, há o 

impedimento de outra atividade remunerada, pública ou privada, com exceções previstas em 

lei. Assim, analisando as respostas apresentadas neste quesito, possibilita compreender que 60% 

dos respondentes possuem mais de 10 (dez) anos de exercício na instituição. 

Este fator vai ao encontro da percepção de que os docentes possuem práticas de ensino 

consolidadas, o que foi constatado durante as observações feitas em sala de aula. Esta 

permanência docente na instituição possibilita a reflexão das ações que este executa, como 

compreende Clot (2006), de que é possível uma promoção de reflexão sobre a atividade 
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desempenhada pelo profissional, como acontece, para quem está se direcionando, que fatores 

estão influenciando este processo de transferência/mediação de conhecimentos.  

 

PERGUNTA 04 - O(a) senhor(a) considera relevante que as práticas de ensino sejam, de certa forma, 

orientadas por normativas legais, bases teóricas, ou documentos norteadores de ensino-aprendizagem? 

 

Tabela 5: Relevância das práticas de ensino orientadas por normativas legais, bases teóricas, ou 

documentos norteadores do ensino e aprendizagem 

Categorização Temática Respostas dos docentes % 

Concorda totalmente 8 80% 

Concorda parcialmente 2 20% 

Discorda totalmente   0 - 

Discorda parcialmente   0 - 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 A atividade docente é moldada por instrumentos metodológicos e didáticos que 

necessitam ser remodelados de acordo com as variadas circunstancia que os rodeiam. Nesse 

sentido, o questionamento sobre a importância de haver bases teóricas, normativas legais ou 

documentos que norteiam o ensino, apresentou 80% de concordância total, para 20% de 

concordância parcial.  

 Esta compreensão dialoga com a Abordagem Ergonômica do trabalho, a qual enfatiza 

como o professor utiliza e retrabalha os instrumentos que se encontram disponíveis a ele 

(normativas, suportes de sala de aula, recursos midiáticos etc.), bem como a sua adequação à 

realidade de seus alunos, a partir do que lhe é prescrito, para atingir os objetivos de sua atividade 

de ensino. 

 Dessa forma, quando se reflete que os professores reconhecem a importância de 

observarem os documentos para guiar suas práticas de ensino, também se pode observar que 

estes profissionais buscam constantemente o aperfeiçoamento de suas ações metodológicas e 

didáticas, com vistas à promoção de uma aprendizagem efetiva aos alunos. 

 

PERGUNTA 05 - Qual das seguintes normativas educacionais brasileiras o/a senhor(a) tem 

conhecimento? 

 

Tabela 6: Conhecimento das normativas educacionais brasileiras e/ou estrangeiras sobre ensino e 
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aprendizagem 

Categorização Temática Respostas dos docentes % 

Base Nacional Curricular 

Comum (2017) 

9 90% 

Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a 

Educação Profissional de 

Nível Técnico/2012 

10 100% 

Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino 

Médio (2000) 

  0 - 

Quadro Comum Europeu 

de Referência para 

Línguas (2011) 

  0 - 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 As normativas educacionais brasileiras e estrangeiras sobre o ensino e aprendizagem de 

línguas são utilizadas para orientar docentes e aprendizes em suas trajetórias. Neste estudo 

foram investigados os documentos nacionais BNCC (2017), DCNEPT (2012), PCNEM (2000), 

bem como o documento internacional do QECR (2011). 

 Assim, após as afirmações dos respondentes, foi possível observar que 90% tem 

conhecimento sobre a BNCC (2017), firmada pela Lei 13.415/2017, que é um documento de 

caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais 

que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. 

Percebe-se, então, que os professores se mantêm atualizados quanto às configurações 

educacionais do país, que vêm passando por constantes mudanças e atualizações demandadas 

pela sociedade tecnológica.  

 Caminhando no mesmo sentido, 100 % dos docentes afirmaram ter conhecimento da 

DCNEPT (2012), que vem a ser o conjunto articulado de princípios e critérios a serem 

observados pelas instituições de EPT. Estes dados podem ser embasados pelo fato dos docentes 

fazerem parte de uma instituição dessa modalidade de ensino, e, por isso, todos terem 

conhecimento dessa normativa. Cabe ressaltar que o quesito discutido possibilitou a escolha de 

mais de uma opção de resposta. 
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 Por outro lado, nenhum dos respondentes mencionou conhecimento quanto aos PCNEM 

(2000) e QECR (2011), o que tende a compreensão de que por serem docentes da área específica 

da eletrônica, não tiveram contato com documentos mais genéricos sobre ensino e 

aprendizagem de línguas.  

 

PERGUNTA 06 - Das normativas/orientações educacionais mencionadas na questão 

anterior, qual o senhor utiliza em suas aulas? 

 

Tabela 7: Utilização das normativas e documentos educacionais na produção das aulas 

Categorização Temática Respostas dos docentes % 

Base Nacional Curricular 

Comum (2017) 

6 60%  

Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a 

Educação Profissional de 

Nível Técnico/2012 

9 90% 

Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino 

Médio (2000) 

  0 - 

Quadro Comum Europeu 

de Referência para 

Línguas (2011) 

  0 - 

Não utiliza nenhuma das 

normativas/orientações 

mencionadas.  

0 - 

Fonte: Elaborado pela autora 

 Os docentes do curso de eletrônica respondentes do questionário afirmaram em 60% 

que utilizam a BNCC (2017) na produção das suas aulas, enquanto 90% explanaram usar a 

DCNEPT (2012) para a preparação do seu material de ensino. Vale ressaltar que 40% afirmaram 

utilizar as duas normativas mencionadas para realizar suas aulas. 

 Estas respostas dialogam com o quesito sobre o conhecimento das normativas 

educacionais. Pode-se observar, então, que os docentes utilizam o conhecimento que possuem 

para a produção dos seus materiais. Isto corrobora com o que Clot (2006) explana sobre o 
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trabalho prescritivo, no sentido de que trabalho prescrito/tarefa vem a ser aquilo que deve ser 

cumprido, como um conjunto de normas que estabelecem a conduta do trabalhador em uma 

determinada situação, neste caso, a produção de aulas pelos docentes.  

 No mesmo sentido, quanto ao conhecimento das normativas educacionais, os 

professores respondentes não assinalaram que utilizam o PCNEM (2000), nem o QECR (2011). 

Apesar de conter orientações para o fortalecimento do ensino médio, os PCNEM não vieram a 

ter força de lei, tendo o papel de difundir os princípios da reforma curricular e orientar o 

professor, na busca de novas abordagens e metodologias. Da mesma forma, o QECR (2011) 

tem um formato orientador para o ensino, aprendizagem e avaliação de línguas, na tentativa de 

uniformizar as ações dos países com línguas vivas.  

 

PERGUNTA 07 - Como o senhor(a) realiza o planejamento de suas atividades de ensino? 

 

Tabela 8: Realização do planejamento das atividades de ensino 

Categorização Temática Respostas dos docentes % 

Sozinho, e quando estou 

em casa. 

4 40% 

Sozinho, quando estou na 

instituição e no horário 

pedagógico disponível 

para esse fim.  

0 - 

Com colegas do eixo, em 

ambiente externo à 

instituição. 

  0 - 

Com colegas do eixo, 

dentro da instituição e no 

horário disponível para 

esse fim.  

  6 60% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 O planejamento de aula é uma etapa fundamental para a promoção de práticas de ensino 

efetivas. O trabalho prescrito do professor prevê esse momento como uma representação do que 

deve ser o trabalho, que é anterior à sua realização efetiva (BRONCKART, 2006). Para os 
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docentes respondentes, o planejamento se realiza, como já mencionado, por normativas e 

orientações educacionais, bem como por seu próprio material didático específico da área da 

eletrônica.  

 Neste quesito, 40% dos professores afirmaram planejar sozinhos suas aulas e quando 

estão em casa, enquanto que 60 % disseram que planejam com colegas do eixo, dentro da 

instituição e no horário disponível para esse fim. Isto possibilita a interpretação de que o ato de 

planejar pode se constituir de forma individual, como também na coletividade, não havendo 

prejuízo na qualidade da aula. 

 O IFPI possui eixos de tecnológicos de ensino que englobam áreas afins, assim, é 

possível a compreensão de que os docentes do referido curso se reúnam para integralizar suas 

práticas de ensino de maneira a fortalecer o aprendizado dos alunos. 

 

PERGUNTA 08 - A respeito dos materiais didáticos utilizados em sala de aula, marque a opção 

adotada pelo senhor(a): 

 

Tabela 9: Materiais didáticos utilizados em sala de aula 

Categorização Temática Respostas dos docentes % 

Livros teóricos 10 100 

Apostilas técnicas  8 80 

Documentos técnicos   10 100 

Filmes/videos 0 - 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Material didático é toda ferramenta utilizada para auxiliar o aprendizado do aluno, 

assim, este questionamento buscou compreender quais são os materiais utilizados no curso de 

eletrônica, e quais os docentes utilizam em suas práticas de ensino.  

 O quesito pôde ser respondido em mais de uma opção, tendo em vista que o professor 

pode utilizar mais de um material na promoção de aula. O curso de eletrônica, por sua natureza, 

compreende materiais didáticos técnicos específicos, por isso, a classificação dos materiais 

incorporam objetos específicos do campo de estudo. 

 Assim, foi constatado que 100% dos docentes afirmaram utilizar livros teóricos em suas 

aulas; 80% explanaram utilizar apostilas técnicas, ou seja, apostilas específicas de cada 

disciplina; 100% declararam utilizar também documentos técnicos, o que inclui objetos 
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específicos como laudo técnico, relatório técnico, manuais técnicos e parecer técnico. Isso 

corrobora a compreensão de Bazerman (2006) sobre os conjuntos os conjuntos de gêneros que 

determinada área de estudo produz, reproduz ou engloba em seu cenário específico.  

 Dessa forma, as respostas dos professores ratificam a compreensão de que o uso de 

gêneros textuais se faz imprescindível nas práticas de ensino, uma vez que a promoção da 

aprendizagem vem a se efetivar com a produção e recepção dos gêneros específicos da área da 

eletrônica, de forma que sejam reconhecidas as formas discursivas deste campo de estudo, como 

também que gêneros textuais presentes no curso que se apresentam, de acordo com Bakthin 

(2003) como ferramentas relativamente estáveis de textos, e funcionam como mediadores entre 

produtor e receptor, a partir do momento que facilitam as variadas formas de comunicação.  

  

PERGUNTA 09 -Quanto à base teórica que fundamenta o ensino-aprendizagem de língua estrangeira, 

qual das opções abaixo o/a senhor(a) tem (algum) conhecimento? 

 

Tabela 10: Bases teóricas que fundamentam o ensino e aprendizagem de LE 

Categorização Temática Respostas dos docentes % 

Interacionismo 

Sociodiscursivo, baseado 

em Jean Paul Bronckart. 

2 20% 

Teoria Sociorretórica, de 

Charles Bazerman. 

0 0 

Psicologia do Trabalho, 

por Ives Clot.  

  0 0 

Não conhece nenhuma 

das bases teóricas 

mencionadas acima.  

 0 0 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 A matriz curricular do curso técnico em Eletrônica (Figura X) apresenta as disciplinas 

que compõe os quatro semestres do curso. Das 20 (vinte) disciplinas constantes, 15 (quinze) 

são disciplinas específicas da área da eletrônica, enquanto 5 (cinco) das áreas propedêuticas e 

afins. Denota-se, a partir das respostas dos professores, o distanciamento do conhecimento das 

bases teóricas sobre o ensino e aprendizagem de língua estrangeira.  
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 Das bases epistemológicas utilizadas nesta pesquisa- PT, ISD e TSR, apenas 20% dos 

respondentes afirmaram ter conhecimento do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), que, de 

acordo com Bronckart (2006), é uma teoria que leva em consideração as ações humanas em 

seus contextos sociais e discursivos. Essas respostas possibilitam a interpretação de que esse 

conhecimento advenha dos docentes da área propedêutica, que vêm a ter acesso em sua 

formação a esses conhecimentos linguísticos.  

 O fato dos docentes da área da eletrônica desconhecerem as teorias e abordagens sobre 

ensino e aprendizagem não afasta uma integralização de conhecimento entre as disciplinas, 

tendo em vista que a matriz curricular do curso apresenta a disciplina de “Projeto Integrador”, 

que a cada semestre promove uma integralização entre as disciplinas. Os objetivos da disciplina, 

que possui carga horária de 30h, se apresentam como: 

 

As tecnologias de comunicação vêm revolucionando as formas de 

ensino, treinamentos e as transações gerenciais e comerciais. As 

ferramentas de EaD estão presentes nas atividades dos profissionais em 

geral. Relatórios e fóruns são exemplos de documentos presentes nas 

atividades diárias. A necessidade do conhecimento e manuseio destas 

ferramentas tecnológicas é imprescindível na formação técnica (PPC, 

2016, p.31). 

 

 

 Posto isso, compreende-se que a produção e recepção de gêneros textuais profissionais 

específicos da área da eletrônica estão presentes em todos os quatro semestres do curso, que os 

alunos têm contato com essas ferramentas mesmo que inconscientemente, como explana 

Bronckart (1999), que gênero textual é toda unidade de produção verbal, oral ou escrita, 

contextualizada, que transmite uma mensagem linguisticamente organizada e que produz um 

efeito de coerência no seu destinatário.  

 

PERGUNTA 10 - A presença natural de gêneros textuais em práticas de ensino específicas, pode 

ser entendida pelo fato de que os mecanismos de produção e interpretação das entidades verbais 

são realizados pelos próprios agentes do discurso, e pelo cenário social que os rodeiam 

(BRONCKART, 2012). Nesse sentido, considerando seu ambiente pedagógico de atuação, 

quais gêneros textuais profissionais em inglês específicos da área da eletrônica o senhor (a) 

utiliza como ferramenta de ensino em suas turmas? 

 

 A existência de gêneros textuais nos contextos educacionais e profissionais é um fator 

inerente à própria atividade humana, revelando a relação entre a atividade profissional do aluno, 
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com os materiais a que eles são expostos em sua vida acadêmica.  

 O curso técnico em Eletrônica possui uma natureza de gêneros textuais que são 

apresentados em LI, tendo em vista que a língua é utilizada como instrumento de comunicação 

nos setores eletrônicos e tecnológicos. Assim, este questionamento também buscou a 

compreensão subjetiva dos docentes quanto ao uso de gêneros textuais específicos da área da 

eletrônica em inglês. 

 Dos docentes respondentes, 2 (dois) apresentaram respostas, como segue abaixo: 

 

“Eu tento sempre traduzir as expressões estrangeiras mais utilizadas nos 

assuntos abordados, como forma de melhorar o entendimento dos alunos sobre 

o tópico estudado”. (Professor 01) 

 

 A exposição do docente 01 exprime a intenção de motivar a compreensão dos alunos às 

expressões que surgem com gêneros textuais em inglês. Essa ação do professor dialoga com as 

explanações de Bazerman (2006), quando expõe que conhecer gêneros textuais possibilita ao 

indivíduo conhecer a realidade em que está inserido, demonstrando a intima relação dos gêneros 

com as atividades sociais que eles se realizam. 

 Da mesma forma, a produção de gêneros textuais que possuem naturalmente expressões 

em LI- como manuais técnicos, corrobora a conceituação dada por Bazerman (2006) sobre 

conjuntos de gêneros, uma vez que estes são gêneros produzidos por indivíduos em seus campos 

de atuação, neste estudo, o curso técnico em eletrônica. Assim, quando os professores facilitam 

a compreensão de expressões em inglês dos gêneros textuais de eletrônicas, eles também 

conseguem fomentar a produção individual e coletiva destes gêneros pelos discentes.  

 Outro posicionamento expresso por docente respondente neste quesito de quais gêneros 

textuais em inglês são utilizados no curso de eletrônica foi exposto em: 

 

“Utilizo documentos como laudo técnico, manual técnico e relatório técnico 

em inglês para incitar nos alunos a compreensão geral de textos autênticos na 

área, e promover uma maior competência na aquisição desses termos técnicos 

em inglês”. (Professor 02) 

 

 Este depoimento apresenta novamente a classificação de conjunto de gênero, já que o 

docente apresentou nominalmente os gêneros utilizados e o propósito deles, se observa, assim, 

que os alunos do curso de eletrônica têm contato com os variados conjunto de gêneros utilizados 

por indivíduos que trabalham juntos de uma forma organizada, como também por relações 

padronizadas que se estabelecem na produção, circulação e uso desses documentos, em 

disciplinas variadas (BAZERMAN, 2005).   
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PERGUNTA 11 - O ensino dos gêneros textuais profissionais em inglês no curso de Eletrônica 

auxilia na apropriação dos conteúdos específicos, tendo em vista que o desenvolvimento das 

capacidades de linguagem pode vir a facilitar o entendimento dos mais variados textos desta 

área. 

 

Tabela 11: Ensino dos gêneros textuais profissionais em inglês no curso de Eletrônica auxilia na 

apropriação dos conteúdos específicos 

Categorização Temática Respostas dos docentes % 

Concordo totalmente 10 100% 

Concordo parcialmente 0 0 

Discordo totalmente   0 0 

Discordo parcialmente   0 0 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 A proposição da compreensão de que o desenvolvimento das capacidades de linguagem 

pode facilitar o entendimento das variadas formas de textos na área da eletrônica, transmitidos 

através de gêneros textuais, apresentou 100% de concordância por parte dos respondestes.  

 Isto tende a apontar para uma relação interdisciplinar e dialogal entre os docentes, já 

que mesmo expondo que possuem pouco ou nenhum conhecimento das bases epistemológicas 

de línguas, ou, propriamente, de gêneros textuais, eles reconhecem que a existências desses 

instrumentos é inerente à atividade humana, como Bronckart (2005) acrescenta que a noção de 

gêneros textuais é integrada de que eles além de serem inerentes às atividades humanas, também 

as moldam, as condicionam, e revelam a relação que estes objetos têm entre si.  

 Além dessa interpretação, dois posicionamentos expressos pelos professores 

corroboram a relevância das práticas de ensino baseadas em gêneros, como em: 

 

“As multinacionais produzem manuais técnicos em inglês, e usamos estes 

modelos em sala de aula para apresentar contextos autênticos aos alunos. É 

perceptível que eles se sentem mais motivados, com mais interesse quando 

eles têm essa experiência com algum material original e/ou estrangeiro”. 

(Professor 01) 

 

“O conhecimento dos termos técnicos, principalmente aqueles em inglês, 

facilita bastante o entendimento dos materiais escrito nesta língua. Por isso 

mesmo, utilizo muitos matérias autênticos nas aulas e vejo o resultado 
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positivo”. (Professor 02) 

 

 As repostas subjetivas dos professores consegue confirmar que o trabalho com gêneros 

textuais específicos da área da eletrônica em inglês cumpre a função essencial de envolver os 

alunos em contextos legítimos, motivando neles a produção e recepção adequada e efetiva.  

 

PERGUNTA 12 - A educação profissional técnica e tecnológica historicamente tem ajudado a 

promover e transformar positivamente a vida de seus egressos, preparando-os para o mundo do 

trabalho. O(a) senhor(a) acredita que o curso técnico em eletrônica tem preparado e formado 

profissionais com o perfil que possam atuar de forma criativa, ética, empreendedora, consciente 

do impacto socioambiental e cultural de sua atividade, habilitando-o a desempenhar atividades 

voltadas para o meio eletrônico: 

 

Tabela 12:  Curso técnico em Eletrônica forma positivamente profissionais para o mundo do trabalho 

Categorização Temática Respostas dos docentes % 

Concordo totalmente 8 80% 

Concordo parcialmente 2 20% 

Discordo totalmente   0 0 

Discordo parcialmente   0 0 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 A educação profissional e tecnológica tem historicamente ajudado a formar e a 

transformar a vida de seus egressos do curso de eletrônica, com perfil que possam atuar de 

forma criativa, ética, empreendedora, consciente do impacto socioambiental e cultural de sua 

atividade, habilitando-o a desempenhar atividades voltadas para o meio eletrônico.  

 Portanto, este último quesito do questionário buscou compreender como o docente 

enxerga a formação realizada durante todo o período de duração do curso, bem como sua vida 

profissional. Para 80% dos respondentes, o curso de técnico em Eletrônica consegue oferecer 

uma educação de qualidade, que alcança os preceitos da EPT, bem como promove mudança 

positiva na vida dos egressos. Diz respeito a qualidade social, à inclusão de todos no processo 

educativo, com vistas ao acesso, à permanência e à conclusão do ensino com bom desempenho 

(KUENZER, 2010, p. 854) . 

 Por outro lado, 20% dos respondentes refutaram esse pensamento, concordando 

parcialmente, e apresentaram suas justificativas: 
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“A evolução industrial é mais rápida do que as mudanças pedagógicas, visto 

que estamos engessados pelo poder concedente”. (Professor 03) 

“Eu acho que o ensino está um pouco destoado da realidade do mercado 

existente no país para a área da eletrônica”. (Professor 04) 

 

 Apesar de posicionamentos contrários, o questionamento pôde observar que a EPT vem 

promovendo mudanças no cenário educacional brasileiro, mais fortemente nas últimas décadas. 

Da mesma forma, o perfil do aluno egresso se mostra como resultado animador das práticas de 

ensino realizadas no curso de eletrônica. A seção a seguir, apresentará a visão dos discentes, 

através dos questionários aplicados.  

 

5.2 Análise do questionário direcionado aos discentes do curso técnico em Eletrônica 

 

 O profissional técnico em Eletrônica, compreendendo os princípios norteadores 

estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível 

Técnico, tem um perfil de conhecimentos e habilidades que se localiza entre os sistemas de 

informação e os sistemas de energia. Seu conhecimento compreende sistemas computacionais, 

de eletrônica analógica e digital. 

 Dentro desse contexto, o curso técnico em Eletrônica do IFPI, com seus 4 (períodos) em 

atividade, possui um total de 67 (alunos), dos quais 40 (quarenta) se disponibilizaram a 

responder o questionário desta pesquisa. 

 O questionário apresentado foi semiestruturado (APENDICE C), com um total de 10 

(dez) questões objetivas, sendo que 6 (seis) delas possuíam espaço para posicionamentos 

subjetivos.  

 A seguir, serão apresentados os 10 (dez) questionamentos e analisados com as 

normativas educacionais, bem como com as bases teóricas e epistemológicas que compõe este 

estudo. 

 

PERGUNTA 01 -Qual período letivo do curso de técnico em Eletrônica você se encontra? 

 

Tabela 13: Período letivo do curso de técnico em Eletrônica que o aluno se encontra 

Categorização Temática Respostas dos discentes % 

1° período 4 10 
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2° período 16 40% 

3° período   8 20% 

4° período   12 30% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Os alunos respondentes do questionário se situaram nos quatro períodos do curso, sendo 

10% no primeiro período; 40% no segundo período; 20% no terceiro período; e 30%, no quarto 

e último período. Assim, as repostas expressas possibilitaram conhecer de forma holística a 

realidade do curso, tendo em vista que houve posicionamentos objetivos e subjetivos distintos.  

 Além disso, o curso foi estruturado numa sequência lógica e contínua de apresentação 

das diversas áreas do conhecimento e ainda das suas interações no contexto da formação do 

profissional. 

 

PERGUNTA 02 - Quanto às habilidades de aprendizagem de língua inglesa, qual(ais) da(s) 

você desenvolve mais satisfatoriamente? 

 

Tabela 14: Habilidades de aprendizagem de língua inglesa que são desenvolvidas mais 

satisfatoriamente 

Categorização Temática Respostas dos discentes % 

Listening (compreensão 

auditiva) 

4 10% 

Speaking (fala) 6 15% 

Reading (leitura)  28 70% 

Writing (escrita)   2 5% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 As habilidades de LI apresentadas neste quesito compreendem as ações que um falante 

proficiente da língua possui para se expressar. No entanto, como alunos de língua estrangeira, 

o questionamento buscou compreender quais das habilidades são desenvolvidas mais 

satisfatoriamente por eles, de modo que promovam as competências necessárias para a 

aprendizagem e aquisição da língua. 

 A habilidade do “listening”, que se entende como compreensão auditiva, foi confirmada 

por 10% dos alunos; a habilidade do “speaking”, que é a fala em inglês, foi apresentada por 
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15% dos discentes; enquanto que a habilidade do “reading”, da leitura em LI, foi afirmada ser 

mais desenvolvida satisfatoriamente por 70% dos respondentes; e, a habilidade do “writing”, 

apresentou 5% de confirmação.  

 A ocorrência de 70% dos discentes afirmarem desenvolver a leitura em inglês 

satisfatoriamente vai ao encontro das práticas de ensino que ocorrem em sala de aula. Os 

questionamentos 10 e 11 do questionário aplicado aos docentes (APENDICE B) revelou a 

utilização de gêneros textuais em LI nas aulas, bem como sua relevância, isso corrobora o 

entendimento de que a leitura de gêneros em inglês nas disciplinas do curso de Eletrônica se 

faz recorrente. 

 Por outro lado, as três habilidades de ouvir, falar e escrever receberam, respectivamente, 

10%, 15%, 5%, o que possibilita compreender que o uso dessas competências se distancia da 

realidade dos alunos de eletrônica, mas não se apresenta como prejuízo para aprendizagem da 

língua. A BNCC (2017) já afirma que as práticas de linguagens em diferentes setores permitem 

aos estudantes utilizar as variadas formas de inglês, no âmbito científico, tecnológico, cultural, 

possibilitando novas experiências em suas vidas pessoais e profissionais, então, não seria um 

fator excludente, mas de oportunidade de uso e aproximação a partir de práticas de ensino 

integralizadas.  

 

PERGUNTA 03 -Em relação aos conteúdos explanados que possuem vocabulário em inglês no 

curso de Eletrônica, qual sua dificuldade: 

 

Tabela 15: Dificuldades de uso das habilidades dos conteúdos do curso de Eletrônica 

Categorização Temática Respostas dos discentes % 

Listening (compreensão 

auditiva) 

18 45% 

Speaking (fala) 14 35% 

Reading (leitura)  2 5% 

Writing (escrita)   6 15% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Os desenvolvimentos tecnológicos no campo da eletrônica e da computação mudaram 

de forma determinante os processos de comunicação. Esta comunicação utiliza como 

ferramenta a língua inglesa, em virtude de esta ser considerada uma língua franca. A BNCC 
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(2017) já apresenta essa denominação, quando imprime que Língua franca é a língua que várias 

pessoas, que falam idiomas diferentes, adotam para se comunicarem entre si.  

 Com isso, e tomando como pressuposto que uma gama de materiais em inglês são 

utilizados pelos docentes em suas disciplinas do curso, como mencionado nos questionamentos 

8, 10 e 11 do questionário aplicado aos professores (APENDICE B) este quesito buscou 

entender em quais habilidades da língua os alunos têm mais dificuldades ao utilizarem esses 

materiais.  

 Assim, 45% dos alunos afirmaram ter dificuldade com a habilidade de compreensão 

auditiva, ou seja, quando ouvem alguma expressão em inglês e não conseguem entender. Em 

adição, 35% dos discentes expuseram que possuem dificuldade em falar inglês, quer dizer, 

possuem dificuldade em pronunciar em LI; e na habilidade da escrita, 15% afirmaram ter 

dificuldade de expressão.  

 Por outro lado, e corroborando o item 2 deste questionário, apenas 2% dos alunos 

disseram ter dificuldade na leitura em inglês, ou seja, isto possibilita a interpretação de que o 

trabalho com gêneros textuais facilita a compreensão de textos em inglês, a assimilação de 

vocabulário específico e o reconhecimento destas expressões nos mais variados contextos. 

Significa também afirmar que estes alunos, de acordo com os níveis comuns de referência de 

proficiência de línguas do QECR (2001), estariam classificados no mínimo no nível B1, já que 

são capazes de compreender as questões principais, quando é usada uma linguagem clara e 

padronizada e os assuntos lhe são familiares (temas abordados no trabalho, na escola e nos 

momentos de lazer), mas não suficientes para torna-los proficientes na língua.  

 

PERGUNTA 04 - A educação profissional técnica e tecnológica historicamente tem ajudado a 

promover e transformar positivamente a vida de seus egressos, preparando-os para o mundo do 

trabalho. Você acredita que o curso técnico em Eletrônica pode preparar e formar profissionais 

com o perfil que possam atuar de forma criativa, ética, empreendedora, consciente do impacto 

socioambiental e cultural de sua atividade, habilitando-o a desempenhar atividades voltadas 

para o meio eletrônico: 

 

Tabela 16: Importância da formação do técnico em eletrônica para o mundo do trabalho 

Categorização Temática Respostas dos discentes % 

Concordo totalmente 30 75% 

Concordo parcialmente 12 30% 
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Discordo totalmente  0 - 

Discordo parcialmente   0 - 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 A confluência das novas tecnologias está construindo novos hábitos e dimensionando 

um novo ambiente nas relações humanas, que permite atender grande parte das necessidades 

por produtos e serviços com a rapidez e agilidade conferidas aos sistemas integrados e operando 

em redes de comunicações. Estes sistemas gerenciam serviços de crédito, saúde, lazer, 

educação, segurança pessoal e patrimonial, além do controle de processos industriais. 

 Nesse contexto, o questionamento trata da consciência da importância que o profissional 

formado em eletrônica tem para a sociedade. Para 75% dos alunos respondentes, o curso ajuda 

a promover e transformar positivamente suas vidas, de modo que sejam reconhecidos e 

valorizados no mundo do trabalho. Corroborando essa afirmação, 4 (quatro) alunos se 

explanaram subjetivamente, como segue: 

 

“Através deste curso estamos sendo treinados para o mercado de trabalho, 

além de adquirir grande conhecimento profissional e de mundo”. (Aluno 01) 

 

“Pois possibilita que o aluno tenha uma curva de aprendizagem correta com o 

auxilio do professor”. (Aluno 02) 

 

“Com todo o conhecimento e esforço individual e coletivo, podemos sim nos 

tornar um bom profissional, logo porque o IFPI tem professores com uma 

vasta experiência”. (Aluno 03) 

 

“Com certeza, nos preparando para um mercado de trabalho competitivo e 

exigente”. (Aluno 04) 

 

 Estes depoimentos traduzem a missão do IFPI e a PPC (2016) do referido curso, pois os 

discentes conseguem enxergar em sua formação, uma formação profissional que lhes 

proporcione as habilidades e competências necessárias para a execução de suas atividades. Cabe 

ressaltar, que a expressão “mercado de trabalho” apresentada pelos respondentes, pode trazer a 

interpretação de que a estes não foram dispostos a classificação “mundo do trabalho”, mais 

apropriada às concepções da EPT, como afirma Pacheco (2012): 

 

“Portanto, a educação profissional não é meramente ensinar a fazer e preparar 

para o mercado de trabalho, mas é proporcionar a compreensão das dinâmicas 

sócio-produtivas das sociedades modernas, com as suas conquistas e os seus 

revezes, e também habilitar as pessoas para o exercício autônomo e crítico de 

profissões, sem nunca se esgotar a elas”. (PACHECO, 2012, p.63).  
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 Em outro ponto, 30% dos respondentes concordaram parcialmente com essa proposição, 

apresentando um julgamento, como segue: 

 

“De forma empreendedora, não concordo, pois não é voltada para a 

pessoa abrir um negócio e sim para aprender a profissão e tornar 

qualificado para o mercado de trabalho”. (Aluno 05) 

 

 O PPC (2016) do curso de Eletrônica apresenta em sua matriz curricular a disciplina de 

Empreendedorismo, no 4° e último semestre do curso, com a seguinte ementa: 

“Empreendedorismo e o empreendedor. Ética no empreendedorismo. Metas e objetivos na ação 

empreendedora. Identificação de oportunidades. Criação de empresas. Elaboração e 

apresentação de um plano de negócios” (PPC, 2016, p. 30). 

 Contudo, mesmo com o curso ofertando matéria sobre Empreendedorismo, não se refuta 

o posicionamento do discente, pois esta vem para enriquecer a compreensão das práticas de 

ensino. Credita-se, sim, que ela possa servir de reavaliação das práticas pedagógicas e didáticas, 

no que tange ao tópico mencionado pelo aluno.  

 

PERGUNTA 05 - No tocante às práticas de ensino de língua inglesa dos seus professores, 

qual(ais) da(s) atitude(s) acontece(m) em sala de aula: 

 

Tabela 17: Práticas de ensino de LI dos professores que ocorrem em sala de aula 

Categorização Temática Respostas dos discentes % 

Relacionar assuntos da 

disciplina com situações 

autênticas do cotidiano. 

18 45% 

Incentivar a compreensão 

de vocabulários em inglês 

específicos da área da 

Eletrônica. 

14 35% 

Apresentar materiais 

originais em inglês da 

área da Eletrônica. 

 8 20% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Entre os objetivos do curso de Eletrônica está o de preparar profissionais com 
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conhecimento técnico- científico inerente às exigibilidades de um mercado globalizado e em 

permanente estado de transformação, o que se traduz por vivências reais e autências da area. 

Além disso, a BNCC afirma que essa vivência “trata-se de possibilitar aos estudantes cooperar 

e compartilhar informações e conhecimentos por meio da língua inglesa, como também agir e 

posicionar-se criticamente na sociedade, em âmbito local e global (BRASIL, 2017, p.476)”. 

 Nessa perspectiva, as opções do questionamento vêm a confirmar as declarações do 

documento, tendo em vista que 45% dos alunos afirmara que as práticas de ensino em LI dos 

professores relacionam assuntos da disciplina com situações autênticas do cotidiano; bem como 

35% concordaram que os docentes incentivam a compreensão dos vocabulários em inglês 

específicos da área da Eletrônica; e, 20% disseram que os professores utilizam materiais 

originais em inglês.  

 Essas afirmações reforçam as respostas dos docentes nos quesitos 4, 8, 10 e 11 do 

questionário aplicado a eles (APENDICE B), os quais concordam na relevância das práticas de 

ensino serem baseadas em normativas, bases teóricas, bem como na utilização de gêneros 

textuais em inglês específicos da área da Eletrônica.  

 

PERGUNTA 06 -Os professores geralmente utilizam em suas aulas materiais didáticos que 

facilitam a aprendizagem. Essas ferramentas, como livros, apostilas, projetor de imagem, 

aparelho de som, computador, celular, bancadas, dentre outros; contribuem no desenvolvimento 

da compreensão dos alunos sobre os assuntos estudados. Você considera que no seu curso 

técnico em Eletrônica também há o emprego desses materiais: 

 

Tabela 18: Emprego de materiais didáticos para facilitar aprendizagem 

Categorização Temática Respostas dos discentes % 

Concorda totalmente 34 85% 

Concorda parcialmente 6 15% 

Discorda totalmente  0 - 

Discorda parcialmente 0 - 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 O uso de materiais didáticos pelos professores, tais como livros teóricos, apostilas, 

textos técnicos, textos diversos, dentre outros, tendem a contribuir para o desenvolvimento da 

compreensão dos alunos sobre os assuntos estudados. Assim, este questionamento buscou 
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compreender se os discentes percebem esse uso no curso de Eletrônica. 

 Isto posto, 85% dos alunos concordam que há o uso destes materiais pelos docentes no 

curso, enquanto que 15% afirmam que há o uso parcial destes instrumentos. Essas explanações 

caminham no mesmo sentido das respostas dadas pelos professores no quesito 8 do questionário 

aplicado aos docentes (APENDICE B), que também trata dos materiais didáticos adotados em 

sala de aula. Naquele momento, 100% dos professores afirmaram utilizar um ou mais de um 

dos materiais disposto na questão. Assim, é perceptível o diálogo das ações efetuadas pelos 

professores e da recepção dos alunos. 

 Os alunos também se manifestaram subjetivamente, afirmando quais seriam esses 

materiais: 

“Todos os citados, também videos, imagens entre outros”. (Aluno 01). 

“Apostilas, textos diversos”. (Aluno 02) 

“Apostilas, textos técnicos”. (Aluno 03) 

“Livros específicos das disciplinas, apostilas e aulas práticas em laboratórios”. 

(Aluno 04) 

“Manuais de componentes eletrônicos, os datasheets”. (Aluno 05) 

“Vemos muitos textos demonstrativos, vocabulários, videos e outros meios”. 

(Aluno 06) 

 

 Desta forma, o trabalho prescrito do professor se faz efetivo, como afirma Clot (2006) 

que uma vez que se entende como agrupamento de ações realizadas ou estratégias 

desenvolvidas pelo trabalhador para adaptação à situação de trabalho, e o trabalho real é 

confirmando, quando os alunos afirmam que esses materiais didáticos são utilizados nas aulas. 

 

PERGUNTA 07 - Gêneros textuais são ferramentas de comunicação existentes em todos os 

ambientes onde há interação humana. Bronckart (1999) entende como toda unidade de 

produção verbal, oral ou escrita, contextualizada, que transmite uma mensagem organizada e 

que produz um efeito de coerência no seu destinatário. Portanto, presume-se que no curso 

técnico em Eletrônica as atividades de linguagem em língua inglesa deveriam ser com base nos 

gêneros textuais específicos da área: 

 

Tabela 19: Atividades de linguagem no curso de Eletrônica  

Categorização Temática Respostas dos discentes % 

Concorda totalmente 37 92,5% 

Concorda parcialmente 3 7,5% 

Discorda totalmente   0 - 
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Discorda parcialmente  0 - 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Como ferramentas de comunicação existentes em todos os ambientes onde há interação 

humana (BRONCKART, 1999), gêneros textuais são também entendidos como toda unidade 

de produção verbal, oral ou escrita, contextualizada, que transmite uma mensagem organizada 

e que produz um efeito de coerência em seu destinatário. 

 Com isso, o questionamento procurou entender se os alunos enxergam essas ferramentas 

como essenciais, especialmente quando expressas em LI, na promoção das práticas de ensino. 

Assim, 92,5% dos respondentes concordaram que essa utilização se faz essencial, enquanto que 

7,5% afirmaram concordar parcialmente.  

 Novamente, as respostas dos docentes reforçam esse posicionamento majoritário dos 

alunos, pois nas questões 8 e 9 do questionário aplicado aos professores (APENDICE B), as 

respostas informaram o uso dos gêneros textuais em inglês específicos da área são utilizados 

nas práticas de ensino, assim como é percebida a importância desse uso para a aprendizagem 

dos alunos.  

 Em adição, alguns respondentes se expressaram subjetivamente sobre esse tópico, como 

segue: 

“Ficaria bem mais claro trabalhar com exemplos práticos da   respectiva 

área”. (Aluno 01) 

“Pois já desde o início iremos ficar mais familiarizados com os termos e 

nomes de componentes que nem sempre são traduzidos”. (Aluno 02) 

“Boa parte da linguagem técnica usada na Eletrônica provém de nomes em 

inglês, assim como os equipamentos”. (Aluno 03) 

“É muito importante para adquirir experiência na área”. (Aluno 04) 

“Isso facilita a compreensão”. (Aluno 05) 

 

 

PERGUNTA 08 - A partir da compreensão da questão anterior, quais gêneros textuais você 

estuda(ou) no seu curso de técnico em Eletrônica: 

 

Tabela 20: Gêneros textuais estudados no curso de Eletrônica 

Categorização Temática Respostas dos discentes % 

Manual técnico 26 65% 

Laudo técnico 14 35% 

Parecer técnico   8 20% 

Relatório técnico  8 20% 

Fonte: Elaborado pela autora 
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 Gêneros textuais são ferramentas comunicacionais utilizadas nos mais variados 

ambientes humanos para promover a interação. Conhecer gêneros textuais permite ao indivíduo 

conhecer a realidade em que está inserido, o que demonstra a intima relação dos gêneros com 

as atividades sociais que os indivíduos realizam (BAZERMAN, 2005). 

 Neste sentido, este questionamento procurou conhecer os gêneros textuais em inglês 

utilizados no curso de eletrônica, sob a ótica dos discentes: 65% deles afirmaram estudar com 

manuais técnicos; 35% disseram que já utilizaram laudos técnicos; 20% confirmaram ter 

trabalhado com pareceres técnicos; e, outros 20% afirmaram ter utilizado relatório técnico.  

 Depreende-se a partir disso, que os discentes percebem que as práticas de ensino 

baseadas em gêneros textuais contribuem para suas aprendizagens, e que estes confirmam o que 

foi declarado pelos docentes nos quesitos 8, 10 e 11 no questionário aplicado aos professores 

(APENDICE B).  

 Estas afirmações dos alunos também intencionam a uma análise dos gêneros de textos 

que se faz muito mais profunda do que uma mera acepção comunicativa. Ou seja, a exposição 

de um gênero compreende também o que foi apresentado, o que foi intencionalmente expresso 

e o que e como foi recebido, de forma que está intimamente ligado aos modos de relações 

humanas (BAZERMAN, 2005). E são nessas relações que se produz o efeito do ato 

comunicativo, neste caso, do curso técnico em Eletrônica.  

 

 

PERGUNTA 09 - A apropriação dos gêneros textuais profissionais em inglês no curso de 

Eletrônica auxilia no desenvolvimento das capacidades de linguagem específicas desta área: 

 

Tabela 21: A apropriação dos gêneros textuais profissionais em inglês  

Categorização Temática Respostas dos discentes % 

Concordo totalmente 40 100% 

Concordo parcialmente 0 - 

Discordo totalmente   0 - 

Discordo parcialmente   0 - 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 A noção de gêneros textuais é acrescida de que eles além de serem inerentes às 
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atividades humanas, também as moldam, as condicionam, e revelam a relação que estes objetos 

têm entre si. Neste estudo, a compreensão da importância de gêneros textuais em inglês como 

ferramenta que auxilia a aprendizagem dos conteúdos da área da Eletrônica, se apresenta com 

100% de concordância por parte dos alunos respondentes. 

 Este posicionamento reverbera as configurações que foram apresentadas por alunos e 

professores, destacando que o trabalho com gêneros se faz necessário e de forma intermitente, 

tendo em vista que os gêneros destacados nestes questionários estão presentes nos durante todo 

o curso de eletrônica. Assim, algumas considerações foram expressas pelos discentes, sobre a 

importância dessas ferramentas no curso: 

 

“A linguagem usada nos textos normalmente é técnica, linguagem 

gramaticalmente rica”. (Aluno 01) 

“Sim, pois a maioria dos projetos desenvolvidos é geralmente publicado em 

língua inglesa”. (Aluno 02) 

“Com o uso de gêneros de textos em sala de aula, nós alunos estaremos 

preparados para diversas situações profissionais fururas”. (Aluno 03) 

 

 As declarações dos alunos ratificam o reconhecimento deles perante as dinâmicas 

apresentadas pelos docentes em suas práticas de ensino. A utilização de gêneros textuais em 

inglês específicos da área da Eletrônica dialoga com as conceituações expressas por Bazerman 

(2005) sobre conjunto de gêneros e sistemas de gêneros. 

  Uma vez que o agrupamento dos gêneros que são utilizados em sala de aula, como 

confirmado por docentes e alunos, como- laudo técnico, parecer técnico, relatório técnico e 

manual técnico; fazem parte de uma reunião de gêneros lidos, analisados e produzidos por esses 

grupos; os sistemas de gêneros compreenderiam os diversos conjuntos de gêneros existentes 

nesse cenário.  

 Portanto, os gêneros ensinados pelos docentes e produzidos pelos alunos são conjuntos 

de gêneros que se re(produzem) na medida em que são requisitados, enquanto que os sistemas 

de gêneros analisam como esses conjuntos se comunicam, como fazem sentido. É uma escolha 

das produções mais eficientes que consigam exprimir o ato comunicativo do ambiente em que 

está inserido (BAZERMAN, 2005). 

 

PERGUNTA 10 - Você acredita que um Cartoon ilustrado contendo os gêneros textuais 

profissionais em inglês correspondentes à área da Eletrônica pode ajudar você em sua vida 

acadêmica e profissional? 
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Tabela 22: Cartoon ilustrado com os principais gêneros textuais em inglês na área da Eletrônica 

Categorização Temática Respostas dos discentes % 

Concordo totalmente 40 100% 

Concordo parcialmente 0 - 

Discordo totalmente   0 - 

Discordo parcialmente   0 - 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 O cartoon é um gênero textual que tem como suporte o jornal ou a revista, o que faz 

com que seja reconhecido como um gênero que pertence à atividade jornalística. Eles se 

inscrevem no plano de géneros autorais, ou seja, “produto do próprio autor” (Maingueneau, 

2005:97). 

 Dessa forma, o questionamento buscou compreender qual a opinião dos discentes em 

relação a existência de um cartoon ilustrado contendo os principais gêneros textuais da área da 

Eletrônica, com suas informações usando expressões em LI. Foi constatado que 100% dos 

respondentes concordaram que a ocorrência desse tipo de instrumento facilitaria a compreensão 

dos conteúdos da área da Eletrônica, o que pode possibilitar a compreensão de que a natureza 

do cartoon vem a promover uma facilitação da aprendizagem.  

 

 

 

 

 

  

6 CONCLUSÃO 

  

 A convergência das tecnologias está imprimindo novos hábitos e dimensionando um 

novo ambiente nas relações humanas, que permite atender grande parte das necessidades por 

produtos e serviços com a rapidez e agilidade conferidas aos sistemas integrados e operando 

em redes de comunicações. 

 Nesse sentido, a compreensão das práticas de ensino de língua inglesa que ocorrem no 

curso técnico em Eletrônica se apresentou como uma ferramenta para o fortalecimento do curso 

e seus egressos. A língua inglesa, como expressa na BNCC (2017) é, nesse contexto, o principal 
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instrumento de comunicação entre as pessoas e sistemas, se apresentando como língua franca.  

 Dessa forma, este estudo buscou responder se as práticas de ensino de inglês no curso 

técnico (trabalho real) correspondem às orientações contidas nos documentos oficiais (trabalho 

prescrito) para o ensino de língua estrangeira? Para isso, foi traçado o objetivo geral de 

investigar as práticas de ensino utilizadas em sala de aula (trabalho real) do curso técnico em 

eletrônica, IFPI/Campus Teresina Central, a fim de compreender se elas estão de acordo com 

as prescrições (trabalho prescritivo) ditadas nos documentos oficiais que orientam o ensino de 

língua estrangeira por meio dos gêneros textuais em inglês específicos da área da eletrônica.  

 Assim, após os estudos teóricos e epistemológicos aprofundados, bem como aplicação 

da pesquisa de campo, este estudo contemplou os demais objetivos propostos, que incluem: 

 - examinar se as práticas de ensino estão de acordo com o que está prescrito nos documentos 

oficiais, como BNCC (2017), PCNEM (1999), QECR (2011), de forma que foi constatado que 

os docentes do curso de Eletrônica conhecem as normativas, no entanto, se utilizam mais da 

BNCC (2017) para a produção das suas atividades de ensino;  

- outro ponto foi de analisar o trabalho real do professor de LE em sala de aula, com foco na 

concepção de linguagem, nas tarefas e nos materiais didáticos utilizados, essa análise levou em 

consideração bases teóricas como a Psicologia do Trabalho (CLOT, 2006), o Interacionismo 

Sociodiscursivo (BRONCKART, 2005) e a Teoria Socioretórica (BAZERMAN, 2006), o que 

ajudou a compreender a ligação das práticas de ensino com a recepção da aprendizagem pelos 

alunos; 

- finalmente, buscou-se propor procedimentos/instrumentos de reflexão do trabalho real do 

professor, como meio de aperfeiçoar suas atividades em sala de aula. 

 Portanto, este estudo alcançou todos os objetivos propostos, mas não tem pretensão de 

esgotar este tema, até que porque existem lacunas a serem preenchidas e que são relacionadas 

a esse assunto. 

 Além disso, por força de sua importância, esta pesquisa exige outros estudos 

relacionados a outras abordagens, tendo em vista que a sociedade passa por uma escalada de 

desenvolvimento em que se estima a eletronização das coisas com as quais as pessoas 

interagem, expandindo de forma excepcional a relação com os sistemas eletrônicos 

embarcados. 

 E é nesse intuito que o IFPI aceitou o desafio de ofertar o curso técnico em Eletrônica 

para propiciar ao educando uma formação integral e atualizada, para que exerça sua cidadania 

e profissionalismo de acordo com as necessidades solicitadas pelo mundo do trabalho. 
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APÊNDICE A – PRODUTO EDUCACIONAL 

 
 O cartoon é um gênero textual que tem como base o jornal ou a revista, o que faz com 

que seja reconhecido como um gênero que pertence ao exercício jornalístico.  Eles podem ser 

compreendidos como gêneros autorais, quer dizer, uma produção do próprio autor 

(MAINGUENEAU, 2005).  

 Isso se deve ao fato de que são da autoria de algum autor conhecido que pode ser citado 

antes de iniciar o texto, geralmente ao lado do título; ou, por outro lado, aparecer indicado com 

uma assinatura no fim do texto. Essa apresentação do autor também é acompanhada por uma 

etiqueta que vai indicar como o texto deve ser recebido ou como espera-se que ele seja recebido.  

 Assim, de maneira a efetivar sua comunicabilidade, o cartoon é, geralmente, 

acompanhado de três elementos que o caracterizam: a imagem, o humor e temas políticos ou 

sociais. Segundo Cadet, Charles & Galus (2002:52), o cartoon expõe um texto verbal e traços 

(que se pode ser entendido nesse estudo como imagens) projetados a partir de uma situação da 

atualidade. A partir dai, tem a intenção de provocar o riso do leitor, sendo, por isso, conhecido 

como um texto que traz uma opinião em forma humorística, mesmo que o tema decorra de uma 

situação trágica, ou mesmo que o assunto tenha um carácter trágico. 

 O elemento da imagem pode ser compreendido como determinante para o entendimento 

desse gênero textual. Tem ligação com a estrutura formal do cartoon, já que não é enquadrado 

como de uso verbal, pois existem cartoons que não utilizam linguagem verbal.  O cartoon pode 

ter elementos caricaturais, ter uma só imagem ou ligar-se em forma de banda desenhada com 

sequências de imagens, podendo ter balões ou apenas legendas, sendo por isso reconhecido 

como icônico ou icônico-verbal, em que a interação entre o verbal e a imagem é responsável 

pelo funcionamento discursivo deste gênero, estabelecendo uma combinação de caráter 

indissociável. 

 No caso desta pesquisa, as imagens utilizadas apresentaram os gêneros textuais em 

inglês mais utilizados no curso de técnico em Eletrônica, e, de forma didática, tentam produzir 

um diálogo entre eles e com os leitores. 

 Por outro lado, o elemento humor no cartoon é caracterizado por se ligar a assuntos da 

atualidade, sejam elas políticas, religiosas, esportivas, ou outros. Em geral, a temática do gênero 

está relacionada com as notícias, razão porque se diz, então, que o cartoon traz temas 

relacionados ao mundo político e, aqui, incluímos, o social, histórico e cultural. 

 Ainda com relação ao humor, Charaudeau (2006), afirma que esse tema está ligado à 

cultura, sendo uma estratégia passível de ser verificada em vários gêneros. Possenti (2005) 
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adiciona esse pensamento ao verificar que o humor é produzido também linguisticamente. No 

caso do cartoon, pode-se afirmar que o fazer humor é umas das características deste gênero 

textual. 

 Nesse sentido, este produto educacional tenta apresentar de forma humorística os 

principais gêneros textuais em inglês utilizados no curso de Eletrônica, em um discurso simples 

e objetivo, de forma que os leitores captem a ideia principal dos gêneros: compreender as 

expressões específicas em inglês da área da eletrônica relacionando-as a sua imagem e 

utilização adequada.  

 Por último, o elemento dos temas políticos ou sociais do gênero textual cartoon se 

relaciona, como expressa o ISD, na ação de linguagem que é determinada a partir de dois 

sentidos: como contexto de produção textual, que vincula a situação de interação em que o 

produtor acredita se encontrar; e também como conteúdo temático. 

 Dentro desta pesquisa, as categorias professores e alunos do curso técnico em Eletrônica 

são os contextos sociais e políticos que caracterizam o cartoon, tendo em vista que as relações 

humanas acabam por serem consequentemente sociais e políticas. 

 Dessa forma, a seguir segue o produto educacional desta pesquisa, intitulado como um 

“Cartoon ilustrado contendo os principais gêneros textuais em inglês no curso técnico em 

Eletrônica do IFPI – campus Teresina Central”. 
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I am a technical 

report. In case 

you need for 

analysis some 

product you can 

just call me! 

 

I am Technical 
manual,  If you 

need a guide for 
use or repair for 

device, search me 
I can give you all 

passes. 
 

I am technical 
opinion,  You are 

doubt and need a  
opinion on some 

electronic product? 
So search me I can 

help you so fast! 

 

I am technical report, 
Do you need some 
problem solve 
purpose in the 
technical production 
of electronic device? 
So find me! 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AOS DOCENTES DO CURSO 

TÉCNICO EM ELETRÔNICA/IFPI TERESINA CENTRAL 

 

1)Qual período do curso técnico em Eletrônica o(a) senhor(a) leciona? 

a(   )1° período   b(   ) 2° período   c(   )3° período   d(   ) 4° período 

2)Qual a carga horária da sua disciplina? a(   )30h   b(   )60h   c(   )90h 

3)Há quanto tempo atua como docente no IFPI (em anos e/ou meses)?  

a(   ) de 06 a 12 meses 

b(   ) de 1 a 4 anos 

c(   ) de 5 a 9 anos 

d(   ) de 10 anos ou mais 

4) O(a) senhor(a) considera relevante que as práticas de ensino sejam, de certa forma, orientadas 

por normativas legais, bases teóricas, ou documentos norteadores de ensino-aprendizagem? 

a(   ) Concordo totalmente. 

b(   ) Concordo parcialmente. 

c(   ) Discordo totalmente. 

d(   ) Discordo parcialmente.  

5)Qual das seguintes normativas educacionais brasileiras o/a senhor(a) tem conhecimento? 

a(   ) Base Nacional Curricular Comum (2017). 

b(   ) Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)/1996. 

c(   ) Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico/2012. 

d(   ) Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio/2000. 

e(   ) Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas.  

6) Das normativas/orientações educacionais mencionadas na questões anterior, qual(ais) o 

senhor(a) utiliza em suas aulas? 

a(   ) Base Nacional Curricular Comum (2017). 

b(   ) Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)/1996. 

c(   ) Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico/2012. 

d(   ) Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio/2000. 

e(   ) Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas.  

f(   ) Não utilizo nenhuma das normativas/orientações mencionadas. 

Outras: _____________________________________________________________________ 

7)Como o senhor(a) realiza o planejamento de suas atividades de ensino: 

a(   ) Sozinho, e quando estou em casa. 
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b(   ) Sozinho, quando estou na instituição e no horário pedagógico disponível para esse fim. 

c(   ) Com colegas do eixo, em ambiente externo à instituição. 

d(   ) Com colegas do eixo, dentro da instituição e no horário disponível para esse fim. 

Outros: _____________________________________________________________________ 

8) A respeito dos materiais didáticos utilizados em sala de aula, marque a opção adotada pelo 

senhor(a):  

a(   ) livro didático   b(   ) apostila técnica   c(   ) projetor de imagens   d(   )aparelho de som 

e(   ) laptop/computador    f(   ) aparelho celular   g(   )Televisão   h(   )bancada 

Outros: _______________________________________________________________ 

 9)Quanto à base teórica que fundamenta o ensino-aprendizagem de língua estrangeira, qual das 

opções abaixo o/a senhor(a) tem (algum) conhecimento: 

a(   ) Interacionismo Sociodiscursivo, baseado em Jean Paul Bronckart. 

b(   ) Teoria Sociorretórica, de Charles Bazerman. 

c(   ) Psicologia do Trabalho, por Ives Clot.  

d(   ) Não conheço nenhuma das bases teóricas mencionadas acima. 

10) A presença natural de gêneros textuais em práticas de ensino específicas, pode ser entendida 

pelo fato de que os mecanismos de produção e interpretação das entidades verbais são 

realizados pelos próprios agentes do discurso, e pelo cenário social que os rodeiam 

(BRONCKART, 2012). Nesse sentido, considerando seu ambiente pedagógico de atuação, 

quais gêneros textuais profissionais em inglês específicos da área da eletrônica o senhor (a) 

utiliza como ferramenta de ensino em suas turmas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11) O ensino dos gêneros textuais profissionais em inglês no curso de Eletrônica auxilia na 

apropriação dos conteúdos específicos, tendo em vista que o desenvolvimento das capacidades 

de linguagem pode vir a facilitar o entendimento dos mais variados textos desta área.  

a(   ) Concordo totalmente. 

b(   ) Concordo parcialmente. 

c(   ) Discordo totalmente. 

d(   ) Discordo parcialmente.  

12) A educação profissional técnica e tecnológica historicamente tem ajudado a promover e 

transformar positivamente a vida de seus egressos, preparando-os para o mundo do trabalho. 

O(a) senhor(a) acredita que o curso técnico em eletrônica tem preparado e formado 

profissionais com o perfil que possam atuar de forma criativa, ética, empreendedora, consciente 
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do impacto socioambiental e cultural de sua atividade, habilitando-o a desempenhar atividades 

voltadas para o meio eletrônico: 

a(   ) Concordo totalmente. 

b(   ) Concordo parcialmente. 

c(   ) Discordo totalmente. 

d(   ) Discordo parcialmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AOS DISCENTES DO CURSO 

TÉCNICO EM ELETRÔNICA/IFPI TERESINA CENTRAL 

 

1) Qual período letivo do curso de técnico em Eletrônica você se encontra? 
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a(   ) 1° período 

b(   ) 2° período 

c(   ) 3° período 

d(   ) 4° período 

2)Quanto às habilidades de aprendizagem de língua inglesa, qual(ais) da(s) você desenvolve 

mais satisfatoriamente: 

a(   ) listening (compreensão auditiva) 

b(   ) speaking (fala) 

c(   ) reading (leitura) 

d(   ) writing (escrita) 

3)Em relação aos conteúdos explanados que possuem vocabulário em inglês no curso de 

Eletrônica, qual(ais) sua(a) dificuldades: 

a(   ) listening (compreensão auditiva) 

b(   ) speaking (fala) 

c(   ) reading (leitura) 

d(   ) writing (escrita) 

4) A educação profissional técnica e tecnológica historicamente tem ajudado a promover e 

transformar positivamente a vida de seus egressos, preparando-os para o mundo do trabalho. 

Você acredita que o curso técnico em Eletrônica pode preparar e formar profissionais com o 

perfil que possam atuar de forma criativa, ética, empreendedora, consciente do impacto 

socioambiental e cultural de sua atividade, habilitando-o a desempenhar atividades voltadas 

para o meio eletrônico: 

a(   ) Concordo totalmente. 

b(   ) Concordo parcialmente. 

c(   ) Discordo totalmente. 

d(   ) Discordo parcialmente.  

5) No tocante às práticas de ensino de língua inglesa dos seus professores, qual(ais) da(s) 

atitude(s) acontece(m) em sala de aula: 

a(   ) Relacionar assuntos da disciplina com situações autênticas do cotidiano. 

b(   ) Incentivar a compreensão de vocabulários em inglês específicos da area da Eletrônica. 

c(   ) Apresentar materiais originais em inglês da área da Eletrônica. 

Outros: ____________________________________________________________________ 

6)Os professores geralmente utilizam em suas aulas materiais didáticos que facilitam a 

aprendizagem. Essas ferramentas, como livros, apostilas, projetor de imagem, aparelho de som, 
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computador, celular, bancadas, dentre outros; contribuem no desenvolvimento da compreensão 

dos alunos sobre os assuntos estudados. Você considera que no seu curso técnico em Eletrônica 

também há o emprego desses materiais: 

a(   ) Concordo totalmente. 

b(   ) Concordo parcialmente. 

c(   ) Discordo totalmente. 

d(   ) Discordo parcialmente. 

7)Gêneros textuais são ferramentas de comunicação existentes em todos os ambientes onde há 

interação humana. Bronckart (1999) entende como toda unidade de produção verbal, oral ou 

escrita, contextualizada, que transmite uma mensagem organizada e que produz um efeito de 

coerência no seu destinatário. Portanto, presume-se que no curso técnico em Eletrônica as 

atividades de linguagem em língua inglesa deveriam ser com base nos gêneros textuais 

específicos da área:  

a(   ) Concordo totalmente. 

b(   ) Concordo parcialmente. 

c(   ) Discordo totalmente. 

d(   ) Discordo parcialmente. 

8)A partir da compreensão da questão anterior, quais gêneros textuais você estuda(ou) no seu 

curso de técnico em Eletrônica: 

a(   )manual   b(   )laudo técnico c(   )parecer técnico d(   )nota técnica   e(   )relatório 

Outros: _____________________________________________________________________ 

9) A apropriação dos gêneros textuais profissionais em inglês no curso de Eletrônica auxilia no 

desenvolvimento das capacidades de linguagem específicas desta área: 

a(   ) Concordo totalmente. 

b(   ) Concordo parcialmente. 

c(   ) Discordo totalmente. 

d(   ) Discordo parcialmente. 

10) Você acredita que um Cartoon ilustrado contendo os gêneros textuais profissionais em 

inglês correspondentes à área da Eletrônica pode ajudar você em sua vida acadêmica e 

profissional?  

a(   ) Concordo totalmente. 

b(   ) Concordo parcialmente. 

c(   ) Discordo totalmente. 

d(   ) Discordo parcialmente.  
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