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[...] beyond what is taught or learned in the classroom, there is a much wider impact 

which points to how any real learning is deep-seated and life-changing. 

(John Holmes) 



RESUMO  

 

 
BENDER, Alessandra Bernardes. Inglês na Educação Profissional e Tecnológica: 
integrando temáticas da área técnica a competências linguísticas. 2019. 147 f. 
Dissertação (Curso de Pós-Graduação stricto sensu Mestrado Profissional em 
Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional) – Instituto Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis/SC, 2019. 
 
Os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio constituem uma das modalidades 
da Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Conforme descrito nos documentos 
oficiais que orientam os currículos dessa modalidade de ensino, os componentes 
curriculares devem promover uma articulação entre os conhecimentos gerais e os 
profissionalizantes para a intervenção qualificada do educando no mundo do trabalho. 
No entanto, a literatura da área vem indicando que tal articulação, especificamente no 
componente curricular inglês, ainda está aquém do proposto. Assim, este estudo tem 
como objetivo integrar conhecimentos interdisciplinares amplos ao ensino de inglês, 
na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, por meio de uma unidade didática 
temática voltada para o mundo do trabalho, visando à formação de sujeitos capazes 
de intervir de forma qualificada, criativa e crítica no contexto onde vivem. A pesquisa, 
de natureza aplicada, caracteriza-se como pesquisa-ação. Os instrumentos para a 
geração de dados envolveram inicialmente pesquisa bibliográfica e a elaboração de 
questionário de análise de necessidades dos educandos-participantes, que serviram 
para elaborar o produto educacional pretendido. Durante a implementação do produto 
educacional, os educandos produziram diversas atividades de aprendizagem e 
avaliaram as dez aulas que constituíram a unidade didática por meio de um formulário 
online. Simultaneamente, a professora-pesquisadora registrou suas impressões sobre 
as dez aulas em seu diário de bordo. Esse conjunto de dados foi analisado 
individualmente, categorizado e posteriormente triangulado à luz da teoria revisada. 
Os resultados da análise sugerem que a abordagem de ensino-aprendizagem 
desenvolvida para a elaboração e implementação do produto educacional proposto 
para a pesquisa - Abordagem Temática Interdisciplinar Ampla - possibilita a integração 
de conhecimentos gerais e profissionais em cursos técnicos integrados ao Ensino 
Médio nos Institutos Federais. No entanto o estudo alerta para a complexidade de 
elementos que compõem a integração de conhecimentos apesar de fundamental para 
a formação técnica integrada ao Ensino Médio. Por fim, o estudo sugere a 
implementação de ambos o produto e a abordagem em outros contextos para validá-
los, refutá-los e/ou aperfeiçoá-los. 
 

Palavras-chave: Educação profissional e tecnológica. Institutos Federais. 
Abordagem de ensino-aprendizagem de inglês. Produto Educacional. Unidade 
Didática. 
 

 

 

 

 



RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

BENDER, Alessandra Bernardes. Inglês na Educação Profissional e Tecnológica: 
integrando temáticas da área técnica a competências linguísticas. 2019. 147 f. 
Dissertação (Curso de Pós-Graduação stricto sensu Mestrado Profissional em 
Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional) – Instituto Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis/SC, 2019. 
 
 

The Technical Programs Integrated to High School constitute one of the modalities of 
Vocational Education. As described by the official documents that guide the curricula 
in this teaching modality, the curricular components should promote an articulation 
between general and professional knowledge in order to prepare learners for qualified 
intervention in the working world. However, the literature in the field indicates that such 
articulation, specifically in the English subject matter, is far from the proposed one. 
Thus, this study aims at integrating wide interdisciplinary knowledge to English 
teaching, in High School Vocational Education, by means of a thematic teaching unit 
focusing on the working world, with a view to educating individuals to intervene in a 
qualified, creative and critical way in the context where they live. This applied research 
is characterized as action-research. The instruments for data generation initially 
involved bibliographical search and a needs analysis survey with the participant-
students which results informed the intended educational product design. During the 
educational product implementation, the students performed several learning activities 
and assessed the ten classes, which constituted the teaching unity, by filling an online 
form. Simultaneously, the researcher-teacher registered her perceptions of the ten 
classes on her research diary. These data set was analysed individually, categorized 
and subsequently a data triangulation was conducted in the light of the reviewed 
literature. The results of the analysis suggest that the teaching-learning approach 
developed for the elaboration and implementation of the educational product proposed 
for the research - Wide Interdisciplinary Thematic Approach - promotes the integration 
of general and professional knowledge in High School vocational programs in Federal 
Institutes. However, the study alerts for the complexity of elements that constitute the 
knowledge integration process despite essential to the High School vocational 
education. Finally, the study suggests the implementation of both the educational 
product and the teaching approach in different contexts in order to validate, refute 
and/or improve them. 
 

Key-words: Vocational education. Federal Institutes. English teaching-learning 
approach. Educational product. Teaching unit. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 A presente pesquisa se insere na linha de pesquisa Práticas Educativas em 

Educação Profissional e Tecnológica (EPT), que trata dos fundamentos das práticas 

educativas e do desenvolvimento curricular na EPT. De acordo com a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 2017), a EPT abrange os cursos de 

formação inicial e continuada, os cursos técnicos de nível médio e os cursos 

superiores de graduação e pós-graduação. A Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio (EPTNM) pode ser desenvolvida de duas maneiras: na forma articulada ao 

Ensino Médio ou na forma subsequente, em cursos destinados a quem já tenha 

concluído o Ensino Médio. A presente pesquisa tem como foco investigativo a forma 

articulada integrada ao Ensino Médio, mais especificamente o componente curricular 

inglês nesse contexto. 

Ao educando1 de um Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio deveria ser 

possibilitada a integração entre a sua formação geral, visto que a etapa da Educação 

Básica em que se encontra é o Ensino Médio, e a sua formação profissional, visto ter 

também optado por um curso técnico. Entretanto, com relação ao componente 

curricular inglês, Bezerra (2012, p. 171) constatou, ao analisar vinte e um programas 

de Língua Estrangeira Inglês (LEI) de Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio 

em Institutos Federais de Educação, que “apenas quatro (19%) mencionaram algum 

tipo de diálogo da LEI com os componentes curriculares da formação profissional dos 

educandos”. Visando contribuir para a transformação dessa realidade, a presente 

pesquisa buscou integrar ambas as formações – geral e profissional – a partir de uma 

abordagem interdisciplinar ampla para o ensino-aprendizagem da língua estrangeira 

inglês.  Para tanto, elaboramos, implementamos e avaliamos um produto educacional 

no formato de unidade didática, respeitando as abordagens de ensino-aprendizagem 

de língua estrangeira e os conceitos que fundamentam a Educação Profissional e 

Tecnológica para além dos mitos que a envolvem. 

                                                 
1 Apesar de existir uma variedade de termos na literatura para denominar aquele(a) que aprende (tais 

como aluno/aluna, educando, estudante, aprendiz, aprendente), nesta pesquisa optou-se pelo termo 
educando, por sugerir a ideia de que o indivíduo está em constante estado de formação/educação. 
Embora no masculino, o termo refere-se, aqui, tanto ao indivíduo do sexo masculino quanto ao do 
feminino. 
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O conceito de técnica enquanto intervenção qualificada no mundo para a 

produção da existência, por exemplo, perpassa as abordagens referentes à EPT, 

retomando a afirmação de Engels (1999, p. 4) de que “o trabalho criou o próprio 

homem”. É por meio da transformação da natureza que o homem passa a se 

diferenciar dos outros animais. Entretanto, de acordo com Barato (2015, p. 14), ainda 

existe em nossa cultura a percepção de que “os conteúdos da técnica são neutros, 

desprovidos de significação, vazios”. Também nesse sentido, Allain, Wollinger e 

Moraes (2017)2 destacam a presença em nossa sociedade do mito – no sentido de 

noção errônea – de que o trabalhador não pensa, sendo comum a expressão ‘mera 

atividade mecânica’ na caracterização de trabalhos manuais tidos como sem reflexão 

e pensamento. Os autores entendem que a técnica não deve ser compreendida como 

algo externo ao homem, mas como uma propriedade sua, aquilo que o constitui como 

homem. E para a compreensão de tal propriedade, temos a tecnologia, entendida em 

seu sentido epistemológico como a ciência da técnica. A percepção de que existe uma 

ciência exclusiva para os saberes de ordem técnica evita a perpetuação da dicotomia 

entre trabalho manual e trabalho intelectual (ALLAIN; WOLLINGER; MORAES, 2017). 

Pensando na sala de aula de Língua Inglesa, em um Curso Técnico de 

Informática, por exemplo, ao se abordar o uso de expressões em inglês dessa área, 

surgem naturalmente discussões sobre exclusão digital e globalização. Tais 

discussões contemplam um ‘materialismo cultural mais vigoroso’, entendido por 

Sennet (2013) como uma curiosidade das coisas em si mesmas, de uma ânsia em 

entender como essas são capazes de gerar valores religiosos, sociais ou políticos. 

Acreditamos que o componente curricular inglês em cursos de EPT, em especial na 

EPTNM, deve abordar conteúdos que se relacionem com a formação geral e 

profissional, incentivando as habilidades de criticidade e criatividade, pois, como 

Sennet (2013, p. 17), acreditamos que "o pensamento e o sentimento estão contidos 

no processo do fazer", contrariando o mito cultural que enuncia que a criatividade se 

dá apenas no ócio. Como explica Barato (2003), a associação aristotélica entre 

produção do conhecimento e ócio marcou de maneira profunda a cultura ocidental, 

                                                 
2 Para maiores detalhes sobre o assunto, verificar: GRUBER, C.; ALLAIN, O.; WOLLINGER, P. Didática 
profissional: princípios e referências para a educação profissional. Florianópolis: Publicações do IFSC, 
2019. 



16 

 

 

 

 

que se acostumou a entender o conhecimento como um saber desvinculado do fazer. 

Ao propormos uma unidade didática de língua inglesa que integre conteúdos da 

formação geral e profissional de forma crítica e criativa, buscamos manter a unidade 

entre trabalho e educação, entre fazer e saber, e contribuir para a formação integral 

do educando. Na sequência são apresentados o tema e o problema de pesquisa. 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Instituto 

Federal do Paraná, “os currículos dos cursos técnicos de nível médio permitem a 

articulação entre a formação desenvolvida no Ensino Médio e a preparação para o 

exercício das profissões técnicas no mundo do trabalho, visando à formação integral 

do estudante.” (PARANÁ, PDI, 2014, p. 43). Para promover essa relação no 

componente curricular inglês em cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, sugere-

se, na presente dissertação, que os conhecimentos gerais sejam desenvolvidos a 

partir de pressupostos da Abordagem Crítica e que os conhecimentos profissionais 

sejam abordados a partir do Inglês para Fins Específicos. A integração é proposta por 

meio do conceito de interdisciplinaridade ampla (MORAES, 2016) aliado à concepção 

do Trabalho como Princípio Educativo e da Pesquisa como Princípio Pedagógico.  

Embora seja inegável a presença do inglês no mundo do trabalho e sua 

consequente participação como componente curricular em um grande número de 

cursos da Educação Profissional e Tecnológica, pesquisas sobre o ensino de inglês 

nesse contexto são escassas (MONZÓN; FADANELLI, 2016). Tal hiato na pesquisa 

é provavelmente decorrente da falta de especificidade do papel do componente 

curricular inglês em cursos de EPT: mesmo os Cursos Técnicos integrados ao Ensino 

Médio priorizam o Inglês Geral em detrimento do Inglês para Fins Específicos 

(DANTAS, 2017).  

Assim, a integração de conhecimentos interdisciplinares amplos, por meio de 

um Produto Educacional no formato de unidade didática, apresenta-se como uma 

perspectiva de ensino do componente curricular inglês na EPTNM. Nesse sentido, a 

pergunta que guia a pesquisa é: Como integrar conhecimentos interdisciplinares 

amplos ao ensino de inglês, na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, por 

meio de uma unidade didática temática voltada para o mundo do trabalho, visando à 

formação de sujeitos capazes de intervir de forma qualificada, criativa e crítica no 

contexto onde vivem? 
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A seguir são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos que 

guiaram a pesquisa. Os objetivos específicos são apresentados em forma de tópicos, 

detalhando os processos necessários para a realização do objetivo geral. 

O objetivo geral é integrar conhecimentos interdisciplinares amplos ao ensino 

de inglês, na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, por meio de uma unidade 

didática temática voltada para o mundo do trabalho, visando à formação de sujeitos 

capazes de intervir de forma qualificada, criativa e crítica no contexto onde vivem. 

Os objetivos específicos são: 

a) Identificar as percepções3 dos educandos sobre o curso e sobre o papel da língua 

inglesa na sua formação; 

b) Identificar as necessidades linguísticas dos participantes em relação ao inglês; 

c) Desenvolver e implementar um produto educacional no formato de unidade didática 

para o ensino de inglês que integre conhecimentos interdisciplinares; e 

d) Avaliar o impacto da unidade didática na formação dos participantes, a partir da sua 

própria percepção e da professora-pesquisadora.  

Tendo sido apresentados o tema e problema de pesquisa, assim como os 

objetivos, o próximo capítulo aborda e discute a fundamentação teórica da presente 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 O entendimento do termo ‘percepções’ na presente pesquisa coaduna-se com o proposto por Silva 

(2003, p. 9, tradução nossa): “Nesse estudo, o termo percepção é visto não apenas como uma 
habilidade de reconhecer e interpretar os vários estímulos percebidos pelos órgãos sensoriais para que 
a compreensão ocorra, mas também como um processo intelectual usado para codificar/decodificar, 
transformar, criar e produzir informações.” 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

  

O presente capítulo se subdivide em quatro seções: a primeira dedicada a 

traçar um panorama da EPT em nosso país, passando por conceitos-chave dessa 

modalidade de ensino, a segunda a apresentar abordagens do ensino de inglês 

voltadas para a formação geral, a terceira a apresentar abordagens do ensino de 

inglês voltadas para a formação profissional, e a quarta a demonstrar possibilidades 

de integração entre a formação geral e a profissional. 

      

2.1 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: PANORAMA E CONCEITOS4  

 

 Com relação às origens da Educação Profissional no Brasil, a maioria das 

sínteses cronológicas inicia-se a partir da chegada dos portugueses no Brasil e do 

modelo jesuítico de instrução. Ou seja, o modo de vida indígena, que inclui suas 

formas de educação, não é levado em conta. Cordão e Moraes (2017, p.18), no 

entanto, destacam a concepção de educação das nações indígenas do Brasil original 

pré-cabralino: “Quanto à educação em geral e à educação profissional em particular, 

temos convicção de que os processos educacionais indígenas tinham relação mais 

íntima e direta com a vida cotidiana e com a socialização das pessoas.” O trabalho 

era integrado a outras ações, tais como brincar, pescar, caçar e produzir artefatos. 

 Cordão e Moraes (2017)5 afirmam que desde a chegada dos portugueses até 

grande parte do século XX, a educação profissional foi sempre destinada aos mais 

pobres. A própria Constituição de 1937 define que “[o] ensino pré-vocacional 

profissional destinado às classes menos favorecidas é, em matéria de educação, o 

primeiro dever de Estado.” (BRASIL, 1937, art. 129). Os liceus de artes e ofícios, 

criados a partir de 1850, no entanto, foram além de seu papel inicialmente 

assistencialista e tiveram grande influência no desenvolvimento socioeconômico 

                                                 
4 Serão trazidos alguns momentos da história da Educação Profissional Brasileira relevantes para o 
presente estudo, sendo que se pode encontrar um relato mais completo em: CORDÃO, Francisco 
Aparecido; MORAES, Francisco de. Educação profissional no Brasil: síntese histórica e perspectivas. 
São Paulo: Senac, 2017.  
5 Para uma resenha sobre a obra, consultar: GRUBER, Crislaine; ALLAIN, Olivier; WOLLINGER, Paulo 
Roberto. A educação profissional a partir da experiência de seus educadores. Boletim Técnico do 
Senac, v. 44, p. 193-196, 2018. 
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brasileiro. O Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, por exemplo, criado em 1873, 

tornou-se referência como “escola de qualidade no ensino técnico profissionalizante e 

na formação geral” (CORDÃO; MORAES, 2017, p. 102) e as primeiras escolas-oficina 

destinadas à formação profissional de ferroviários “desempenharam papel importante 

na história da educação profissional brasileira” (CORDÃO; MORAES, 2017, p. 103). 

Pensando na história educacional mundial, Enguita (1989, p. 119) faz uma reflexão 

interessante, que pode ser estendida ao contexto brasileiro no que se refere à 

Educação Profissional e Tecnológica: 

      
Cabe ainda perguntar-se em que medida não eram os trabalhadores e o 
movimento operário os primeiros interessados na escolarização universal, em 
que medida não foi a escola uma conquista operária e popular que as classes 
dominantes teriam tentado depois e ainda tentariam adulterar com mais ou 
menos êxito. Infelizmente, a historiografia existente é obra, em sua maior parte, 
de autores que identificam, no fundamental, a escola com o progresso social, 
o que provavelmente lhes levou não apenas a uma interpretação enviesada, 
mas também a uma seleção igualmente enviesada dos dados históricos. 
Assim, o que normalmente sabemos ou lemos do movimento operário diante 
da educação é que sempre pediu mais escolas, maior acesso às escolas 
existentes, etc. Entretanto, há informação suficiente para levar a pensar que, 
antes da identificação da classe operária com a escola como instrumento de 
melhoria social, houve um amplo movimento de auto-instrução. 

      
 A história oficial da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica teve seu início quando Nilo Peçanha, em 1909, criou dezenove escolas 

de aprendizes artífices. Outro passo importante foi dado com o decreto nº 5.241, de 

1927, que definiu a obrigatoriedade do ensino profissional nas escolas primárias 

subvencionadas ou mantidas pela União. Esse fato, segundo Cordão e Moraes (2017, 

p. 41), denota que “[a] perspectiva já estava se alterando de uma visão assistencialista 

para uma visão desenvolvimentista.” A Constituição de 1988, por sua vez, prevê a 

formação profissional como parte constituinte do conceito de educação, distanciando-

se, de maneira definitiva, da sua origem assistencialista: 

      
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988, art. 205, grifo nosso). 

      
Legalmente, em nosso país, o ensino integrado – que é o objeto de estudo da 

presente pesquisa – se enquadra como uma das formas de oferta da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM), sendo, de acordo com as Diretrizes 
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Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, “a melhor ferramenta que a 

instituição educacional ofertante de cursos técnicos de nível médio pode colocar à 

disposição dos trabalhadores para enfrentar os desafios cada vez mais complexos do 

dia a dia de sua vida profissional e social” (BRASIL, 2013, p. 212). A EPTNM, por sua 

vez, se enquadra como um dos cursos da Educação Profissional e Tecnológica (EPT). 

Para se compreender o que fundamenta a EPT, faz-se necessário olhar atentamente 

para os conceitos de técnica e tecnologia. Ao longo desse olhar, perceber-se-á que, 

sob a ótica da EPT, tais categorias se distanciam do que é compreendido pelo senso 

comum.  

  Nos estudos referentes à EPT, a técnica é entendida como característica 

exclusiva das ações humanas: Vieira Pinto (2005) explica que nas ações dos animais 

irracionais não há técnica, apenas atos inconscientes predeterminados na codificação 

genética. O homem difere dos outros animais, portanto, por desempenhar atividades 

técnicas, pois conscientemente intervém em sua realidade. Allain, Wollinger e Moraes 

(2017), nesse sentido, definem técnica como uma propriedade humana de intervenção 

qualificada no mundo para a produção da existência. Entretanto, Vieira Pinto (2005) 

explica que, atualmente, existe uma tendência a considerar a técnica um substantivo, 

um “ser” com existência própria que pode dominar o homem. Tal discurso, inclusive, 

afirma que a técnica desumaniza o homem, desconsiderando que a própria 

nomenclatura das eras pré-históricas remete ao uso dos instrumentos em suas 

divisões: Era da Pedra Lascada, Era da Pedra Polida, entre outras. Foram as técnicas 

de uso do fogo, da agricultura, de armas para caça, dentre tantas outras, que 

propiciaram o processo de humanização. Considerar a técnica como ‘inimiga’ do 

homem é historicamente incoerente e serve a propósitos que nem sempre são 

percebidos: 

 
A substantivação da técnica destina-se a realizar, de má-fé, a adjetivação do 
homem. Para os efeitos intentados pelos pensadores atrelados aos interesses 
dos grupos sociais poderosos, convém, mediante a antropomorfização da 
técnica, fazer passar para segundo plano o papel real desempenhado pelos 
homens, na verdade as massas trabalhadoras, na construção da história. 
(VIEIRA PINTO, 2005, p. 180). 

      
 A técnica não pode se posicionar acima do homem, dominando-o, 

simplesmente porque é o próprio homem quem cria a técnica, por meio de “uma 
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atividade consciente e planejada, inventiva e reflexiva” (ALLAIN; WOLLINGER; 

MORAES, 2017, p.4). Reconhecemos, porém, que ao longo da história “os interesses 

das classes dominantes converteram-se no elemento propulsor da produção” 

(ENGELS, 1999, p. 27) e que ao longo da história recente o homem tem se distanciado 

dos métodos técnicos que produzem a sua existência, destinado a cumprir, por vezes, 

um papel isolado do todo em diversas linhas de montagem industriais. Tal fato, no 

entanto, não se deve ao ‘lado perverso da técnica’, mas sim às estruturas de nossa 

sociedade. Vieira Pinto (2005, p. 168) explica o propósito das ações dos detentores 

do instrumental e dos locais de trabalho: 

      
Coagem a consciência do trabalhador a não se entender além do seu campo 
direto de existência, e não reclamar senão contra a contínua subjugação pela 
técnica, fazendo assim recair sobre esta o rancor que deveria ser dirigido 
contra a estrutura geral do trabalho e a classe nobre que dele retira todos os 
proveitos. 

      
A técnica entendida enquanto um ‘ser’ com existência própria acaba se 

tornando um mecanismo para esconder as injustiças sociais (VIEIRA PINTO, 2005). 

Também existe o discurso oposto, igualmente equivocado, de que a técnica é a 

salvação de todos os males. Ambos os discursos, como dito anteriormente, 

desconsideram o papel fundamental do homem e das circunstâncias históricas. Vieira 

Pinto (2005) explica que a expressão ‘era tecnológica’ refere-se a toda e qualquer 

época da história, tendo as técnicas de agricultura, domesticação de animais e 

produção de utensílios de barro o mesmo grau de transcendência que a introdução 

de novas fontes de energia, tais como as obtidas das reações nucleares. Cabe aqui 

um importante esclarecimento sobre o sentido do termo ‘tecnologia’ dentro da EPT: 

  
As técnicas, como saberes fundamentais e complexos do ser humano, 
precisam ser descritas, sistematizadas, organizadas, lembradas, 
transformadas e muitas vezes inventadas. Para isso, há uma ciência: a Tecno-
logia (no sentido amplo de estudo sistematizado, compartilhado por uma 
comunidade de praticantes e pesquisadores). (ALLAIN; WOLLINGER; 
MORAES, 2017, p. 7, grifo dos autores). 

      
Percebe-se, por meio desta citação, que na concepção da EPT o entendimento 

do que se configura como tecnologia é diferente do seu uso popular enquanto 

sinônimo de objeto ou produto fruto de técnicas de montagem eletrônicas, tais como 

computador, Sistema de Posicionamento Global (GPS), celular, entre outros. Em seu 
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sentido epistemológico, a tecnologia consiste na ciência da técnica, cujo foco é o 

processo de intervenção, diferentemente das ciências tradicionais, que “se preocupam 

em desenvolver explicações do mundo, teorizações e classificações, com uma 

preponderância, em seus resultados, de formulações verbais e teóricas”. (ALLAIN; 

WOLLINGER; MORAES, 2017, p. 9). A ciência da técnica – tecnologia – busca 

inventar, resolver e intervir. Confirmando essa constatação, Barato (2013, p. 248) 

afirma que “o saber da técnica, quando inteiramente desenvolvido, dispensa 

verbalização.” 

         A compreensão de que os saberes da tecnologia possuem uma natureza 

diferente dos saberes das ciências tradicionais permite superar a dicotomia, tão 

presente em nosso sistema educacional, entre atividade manual/corporal e atividade 

intelectual/mental: 

  
[…] podemos afirmar que a inteligência no trabalho se dá por diversos 
caminhos. De cima para baixo? Ela vem da cabeça para “comandar” a mão? 
Da “teoria” que, supostamente, viria ser aplicada na “prática”? Não. O corpo 
está todo ele “pensando” e “fazendo”. Se não “todo”, pelo menos todos os 
nossos órgãos envolvidos em “operações pensantes”, que se conectam e se 
retro-alimentam. Indo mais longe, afirmamos: a não-separação mente-corpo é 
um pressuposto fundamental da formação profissional. (ALLAIN; 
WOLLINGER; MORAES, 2017, p. 25). 

 
         Os saberes do trabalho que não são necessariamente verbalizados tendem a 

ser, em nossa sociedade, desvalorizados. Tal comportamento, fruto de nossa história 

escravocrata, nos deixa ‘cegos’ para toda a riqueza de conhecimentos presentes em 

atividades tidas como ‘práticas’. Barato (2013) alerta que a divisão do saber nas 

categorias de teoria e prática alimenta preconceitos e desqualifica os trabalhadores. 

Engels (1999, p. 24) já confirmava, em seu tempo, a incoerência dessa divisão: “ideia 

absurda e antinatural da antítese entre o espírito e a matéria, o homem e a natureza, 

a alma e o corpo.” De acordo com Allain, Wollinger e Moraes (2017, p. 36), o 

trabalhador realiza suas ações por meio de “uma estrutura conceitual da situação, que 

expressa relações de causa e efeito, relação entre conceitos, ligações com os 

indicadores e informações que o sujeito toma da situação”. Percebe-se, assim, toda a 

complexidade requerida pelos saberes do fazer. 

Segundo a didática para o ensino técnico, como entendida por Barato (2003, 

p. 17), devemos considerar o fazer-saber como “uma dimensão epistemológica cuja 
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origem e fundamento é a própria ação, não um pensar que a antecede”. Tal concepção 

contraria o senso comum de que a teoria deve preceder a prática em ambientes 

formais de ensino. O ato de fazer é compreendido, por si próprio, como um saber. 

Essa noção recupera as origens da educação profissional, que costumam ser mal 

interpretadas: “o modelo cujas bases nasceram no chão de oficinas e ateliês, a 

aprendizagem corporativa, é esquecido ou criticado pelos educadores.” (BARATO, 

2003, p. 22). Os saberes do fazer exigem criatividade e inteligência, em um contínuo 

processo de elaboração e reelaboração do conhecimento que se distancia, 

completamente, da noção de técnica como ‘ato mecânico’. Barato (2003) defende que 

os sistemas de ensino se adequem às características do tipo de conhecimento que 

pretendem promover, dando prioridade à técnica e não à verbalização teórica de seus 

fundamentos. 

         Sennet (2013) acredita que o processo de valorização do trabalhador deve 

partir de um materialismo cultural mais vigoroso: materialismo no sentido de aprender 

com as coisas, saber apreciar as qualidades de uma vestimenta ou a maneira certa 

de escaldar um peixe; e cultural no sentido de compreender como as coisas 

produzidas geram prazer e valores. Ao se compreender os saberes e habilidades que 

são demandados do trabalhador, as suas ações poderão ser medidas em uma escala 

de competência justa e real, sem hierarquização. Vieira Pinto (2005, p. 103) cita um 

exemplo elucidativo nesse sentido: 

  
A caneta esferográfica com que estamos escrevendo representa por si uma 
máquina e o produto da operação de uma série de outros mecanismos. Mas 
ignoramos de todo modo como é feita e que operações exige para chegar a 
ser um objeto de uso. Neste sentido é que falamos de distanciamento do 
homem em relação à máquina. Deve ser entendido este conceito em sentido 
dialético, na contradição contida na condição de afastamento. Por um lado, o 
homem distancia-se das máquinas, a ponto de ignorá-las, mas só se pode dar 
ao luxo desse comportamento exatamente porque cada vez está mais próximo 
delas, mais envolvido por elas, sob a espécie de consumo dos bens que 
produzem. 

  
         A tecnologia explica as técnicas usadas para a produção dos artefatos e, por 

meio da compreensão delas, valorizamos sua invenção e produção. No passado, 

como indica a citação, era necessário o conhecimento das técnicas pelo fato de não 

estarem disponíveis como bens de consumo. Atualmente, pode-se ignorar esse 

conhecimento, porém sob o risco de nos distanciarmos de nossa essência, que é a 
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de produtores de nossa existência. Tal distanciamento pode, ainda, fazer com que 

consideremos inédita uma técnica em vigor, mesmo ela já sendo antiga. Vieira Pinto 

(2005) afirma que a ciência da informação, cognominada informática, consiste na 

forma original como repete um velho procedimento que sempre os homens 

executaram para viverem em comunidade, a saber, comunicar-se uns com os outros: 

as máquinas recebem dados, os processam e depois fornecem ordens de ação ou 

transmitem informações. Essas ações, pode parecer óbvio ressaltar, são realizadas a 

partir de instruções humanas e não indicam, como muitos afirmam, que as máquinas 

pensam sozinhas e, menos ainda, que irão nos subjugar: 

  
Ao nos referirmos a máquinas que procedem a escolhas, tomam iniciativas e 
fazem outras imitações do comportamento inteligente, estamos relaxando o 
rigor da linguagem e esquecendo serem essas façanhas produto da 
capacidade de deliberada transferência de poderes, em virtude da qual o 
cérebro humano, único órgão capaz de elaborar projetos, elabora um projeto 
especial, o de uma máquina elaboradora de projetos. (VIEIRA PINTO, 2005, 
p. 95). 

  
         Existe um natural fascínio e admiração por tantos progressos técnicos que nos 

cercam ou que estão em fase de desenvolvimento, principalmente na área da 

informática. Entretanto, pelo interesse dos setores dominantes da sociedade em 

manter o status quo, há uma tendência em se considerar as invenções como 

entidades em si, a referida substantivação da técnica (VIEIRA PINTO, 2005). Retomar 

o conhecimento acumulado das técnicas que nos cercam é importante no sentido de 

colocar o homem como centro do processo criativo de produção. É reconhecer que 

dele advém qualquer possibilidade de mudança e que as condições atuais de 

exploração do trabalhador não são inerentes ao progresso tecnológico: “esta situação, 

que presentemente configura a tragédia do trabalhador submisso à máquina, na 

verdade ao proprietário dela, sendo histórica, por isso mesmo nada tem de definitivo.” 

(VIEIRA PINTO, 2005, p. 131). Ao longo da história da humanidade, várias 

organizações sociais, consideradas imutáveis, tiveram seu declínio: o colonialismo, a 

escravidão, o patriarcado, dentre outras.  

A discussão de aspectos referentes ao nosso atual modelo econômico e social 

tende a fazer nascer propostas que vislumbrem uma mudança. O primeiro passo é 

refletir criticamente sobre os discursos que, como vimos, culpabilizam a técnica e 
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desvalorizam o trabalhador. Segundo Vieira Pinto (2005, p. 226), a consciência crítica 

é aquela que “toma consciência de seus determinantes no processo histórico da 

realidade, sempre porém apreendendo o processo em totalidade e não considerando 

determinantes ou fatores correspondentes aos interesses individuais privados.” A 

próxima seção apresenta possibilidades de o componente curricular inglês contribuir 

com essa tomada de consciência. 

 

2.2 FORMAÇÃO GERAL POR MEIO DA ABORDAGEM CRÍTICA DE ENSINO-

APRENDIZAGEM DE INGLÊS 

 
A Abordagem Crítica de ensino-aprendizagem de inglês surgiu a partir de 

questionamentos das intenções subjacentes à Abordagem Comunicativa, que 

privilegia estratégias conversacionais para se inserir na outra cultura (PARANÁ, 

2008). Esses questionamentos centram-se, principalmente, na necessidade de se 

abordar as relações de poder que entremeiam os discursos. Segundo Pennycook 

(1999, p. 343, tradução nossa), “um componente crucial do trabalho crítico é sempre 

manter um olhar cético com relação a suposições, ideias que se tornaram naturais, 

noções que não são mais questionadas”. A Abordagem Crítica nega, portanto, a ideia 

de neutralidade do inglês enquanto língua para a comunicação global, tendo como 

objetivo encorajar os educandos a produzirem um contradiscurso (COX; ASSIS-

PETERSON, 2001). 

 A educação como um processo que visa apenas a promover o acesso a 

saberes já era denunciada por Freire (2005) – precursor da Pedagogia Crítica – como 

educação bancária, no sentido de que o professor pretende ‘depositar’ conhecimentos 

nas mentes de seus educandos. A relação entre a educação bancária e a Abordagem 

Crítica é inversamente proporcional: “Quanto mais se exercitem os educandos no 

arquivamento dos depósitos que lhes são feitos, tanto menos desenvolverão em si a 

consciência crítica de que resultaria a sua inserção no mundo, como transformadores 

dele.” (FREIRE, 2005, p. 68).  

Um dos pressupostos fundamentais do trabalho crítico é a tomada de 

consciência enquanto passo inicial do processo de mudança (PENNYCOOK, 1999). 

Essa consciência implica o reconhecimento de que a neutralidade discursiva, como 
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mencionado anteriormente, não existe. Consoante a tal argumento, as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006, p. 117) asseveram que o 

“significado é sempre múltiplo, contestável, construído cultural e historicamente, 

considerando as relações de poder”. A sala de aula de língua inglesa, partindo desse 

pressuposto, permite uma atitude ativa dos educandos em busca dos possíveis 

significados de um discurso, distanciando-os da tradicional passividade de 

abordagens que buscam a sua inserção em situações pré-definidas. É importante, 

todavia, levar em consideração os limites da significação de um texto: 

      
[…] enquanto abordagens de textos e práticas textuais críticas de linguística 
aplicada precisam evitar uma visão de significado não determinado 
socialmente que sugere que tudo está aberto à interpretação, tais abordagens 
também precisam evitar formas de significado pré-determinadas que sugerem 
que os textos são meros espelhos de uma dada configuração social. 
(PENNYCOOK, 2004, p. 787, tradução nossa). 

      
 O modelo ascendente de leitura, conhecido em inglês como bottom-up, 

contempla o fluxo de informações que parte do texto em relação ao leitor, enquanto o 

modelo descendente, conhecido em inglês como top-down, enfatiza o papel do 

conhecimento prévio do leitor em relação ao que está lendo, ou seja, o fluxo de 

informações que parte do leitor para o texto. Como sinaliza a citação acima, é preciso 

haver um equilíbrio entre perspectivas que colocam o significado inteiramente nas 

condições de produção (modelo ascendente de leitura) e perspectivas que colocam o 

significado inteiramente no leitor (modelo descendente de leitura). Moita-Lopes 

(1996), inclusive, entende que além da aplicação de maneira simultânea dos modelos 

ascendente e descendente de leitura, a dimensão interativa também se dá enquanto 

discurso, na negociação do significado do texto entre leitor e escritor. 

 Outra questão relacionada à Abordagem Crítica que trata de extremos é a da 

“possível contradição entre a necessidade de integrar-se e a de emancipar-se” (COX; 

ASSIS-PETERSON, 2001, p. 22) ou, em outros termos, “se os professores veem seu 

principal objetivo pedagógico como promover aos educandos marginalizados o 

acesso ao discurso dominante […] ou como tentar transformar o discurso dominante” 

(PENNYCOOK, 1999, p. 337). A noção de ‘práxis’, cunhada por Paulo Freire nos idos 

de 1970, revela que, por meio de uma abordagem crítica, a integração ou o acesso se 

dá de uma maneira emancipatória:  
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A práxis [...] é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. 
Sem ela, é impossível a superação da contradição opressor-oprimidos. Desta 
forma, esta superação exige a inserção crítica dos oprimidos na realidade 
opressora, com que, objetivando-a, simultaneamente atuam sobre ela. Por 
isto, inserção crítica e ação já são a mesma coisa. (FREIRE, 2005, p. 42). 

      
Nesse sentido, Benesch (1999) alerta para o fato de que abordagens críticas, 

em especial as de língua estrangeira, não devem ser confundidas com noções tais 

como as de pensamento crítico em geral. A autora esclarece que a noção de 

pensamento crítico é geralmente um método apolítico de desenvolver uma atitude 

questionadora nos educandos, enquanto as abordagens críticas de ensino-

aprendizagem de língua estrangeira lidam com um entendimento político e com o 

desenvolvimento de um modo de ensinar com o foco na transformação. Pennycook 

(1999, p. 343, tradução nossa) corrobora essa posição ao afirmar que “uma 

abordagem crítica que alega apenas emancipar as pessoas por meio de uma maior 

consciência de suas condições é, ao mesmo tempo, arrogante e condenada ao 

fracasso.”  

 É importante destacar que existem limitações para a Abordagem Crítica, assim 

como para qualquer outro enfoque que busca um olhar crítico sobre o seu fazer, como 

alerta Pennycook (2004, p. 800, tradução nossa) ao se referir à Linguística Aplicada: 

      
Uma postura de problematização pós-moderna, no entanto, precisa manter um 
grande senso de humildade e diferença, e questionar os limites de seu próprio 
saber. Essa postura autorreflexiva também sugere que a linguística crítica 
aplicada não está preocupada em produzir para si uma nova ortodoxia, em 
prescrever modelos e procedimentos para se fazer linguística aplicada. Ao 
invés disso, a preocupação está em levantar novas e difíceis perguntas sobre 
conhecimento, política e ética.  

      
Na história do ensino de língua estrangeira, tem frequentemente havido uma 

busca pelo melhor método para o ensino-aprendizagem de idiomas. Pesquisadores 

contemporâneos tais como Prabhu (1990, p. 176, tradução nossa), no entanto, têm 

apontado para a noção de que “essa busca por um método inerentemente melhor 

deveria dar lugar para uma busca por maneiras pelas quais as percepções 

pedagógicas de professores e especialistas pudessem interagir umas com as outras”. 

O contexto pedagógico não consegue abrigar a noção do melhor método, pois os 

sujeitos envolvidos respondem de maneira diferente às situações de aprendizagem. 
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Essa posição menos generalizadora e mais flexível permite perceber os limites de 

toda abordagem de ensino, porém sem deixar de celebrar os resultados positivos, tais 

como o relato de Benesch (1999, p. 579, tradução nossa) sobre uma determinada 

classe de educandos: 

      
Apesar de uma lição ou curso não ser capaz de eliminar a homofobia ou outras 
atitudes perigosas, os educandos dessa classe foram solicitados a encontrar 
reações alternativas para a intolerância e violência, valores que eu comunico 
a todos os meus educandos, sabendo que eles podem ou não escolher adotá-
los. Ainda assim, eu percebi que, durante a discussão, os jovens em minha 
classe que inicialmente expressaram desprezo pelos homossexuais 
concluíram que seu desdém era baseado em medo e constrangimento. Esse 
entendimento pode ter sido o primeiro passo em direção a um maior apreço 
pela complexidade humana. 

      
 São muitos os elementos que constituem uma abordagem crítica no ensino de 

línguas, tendo sido destacados nesta seção, dentre outros, a produção de um 

contradiscurso (COX; ASSIS-PETERSON, 2001), a condenação da educação 

bancária (FREIRE, 2005) e o foco na transformação (BENESCH, 1999; 

PENNYCOOK, 1999). Tais elementos, no entanto, ganham vida apenas a partir da 

interação entre professor e educandos, em um contínuo processo de ensino e 

aprendizagem, de avanços e retrocessos, de resgate e descobertas. Apresentaremos 

a seguir como a formação profissional vem sendo abordada no componente curricular 

inglês em Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio. 

 

 
2.3 FORMAÇÃO PROFISSIONAL POR MEIO DO INGLÊS PARA FINS 

ESPECÍFICOS 

 

 

Hutchinson e Waters (1991) se referem à origem da abordagem6 do Inglês para 

Fins Específicos (IFE) como ligada a uma nova geração de educandos que, em 

                                                 
6 “Uma abordagem sempre se materializa num ensinar com qualidade variável, fruto de condições 
internas de cada professor em sua inter-relação com condições externas em que se dá seu ensino. 
Para discernir qual abordagem vigora é preciso olhar o jeito de ensinar, as aulas e suas atividades. 
Mas cada professor exerce sua função de ensinar num determinado nível de capacidade, poder ou 
competência [...]. Cada professor age a partir de um combinado específico de conhecimento ou 
competências.” (Almeida Filho, 1999, p. 17). Para maiores detalhes: SILVA, Marimar. Teacher 
knowledge in English language teacher education: weaving its meaning in the writings of three Brazilian 
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consequência da adoção do inglês como a língua internacional da tecnologia e do 

comércio, sabia exatamente porque estava aprendendo inglês. No Brasil essa 

abordagem é também conhecida como Inglês Instrumental e, mundialmente, é 

denominada English for Specific Purposes (ESP). O termo ‘Inglês Instrumental’ acaba 

deturpando o conceito originário dessa abordagem, pois dá a entender que não se 

trata de um ensino completo ou pleno. O IFE possui grande afinidade com o contexto 

do ensino de inglês na EPT, pois em ambos os casos o educando já tem relativamente 

claros os objetivos de seu estudo. Sendo assim, o educando que já se decidiu por 

uma área de atuação profissional poderá ter um maior interesse pelas aulas de inglês 

à medida que essas levarem em conta seus objetivos.  

Ramos (2009) cita o uso de estratégias de leitura como um dos aspectos 

constituintes da fase inicial da abordagem instrumental, em consenso com a seguinte 

explicação de Hutchinson e Waters (1991, p. 10, tradução nossa):  

      
[...] enquanto no primeiro estágio de seu desenvolvimento, o Inglês para Fins 
Específicos tinha focado na linguagem no nível da sentença, a segunda fase 
de desenvolvimento mudou sua atenção para o nível acima da sentença, à 
medida que o Inglês para Fins Específicos se tornou intimamente envolvido 
com o emergente campo da Análise do Discurso ou Retórica. 

      
 Com relação ao campo da Análise do Discurso, as Diretrizes Curriculares 

Estaduais de Língua Estrangeira (PARANÁ, 2008, p. 53) partem de Bakhtin (1988) 

para explicar que “[para este filósofo], não há discurso individual, no sentido de que 

todo discurso se constrói no processo de interação e em função do outro.” Segundo 

essas mesmas diretrizes, a implicação para a área de ensino de língua estrangeira é 

que “a língua concebida como discurso [...] constrói significados e não apenas os 

transmite. O sentido da linguagem está no contexto de interação verbal e não no 

sistema linguístico.” (PARANÁ, 2008, p. 53). Ou seja, a compreensão textual vai além 

do nível da sentença.  

Entretanto, no Brasil, o objetivo do IFE ainda é entendido como aquele do 

primeiro estágio, ou seja, da compreensão textual no nível da sentença ou por meio 

                                                 
applied linguists. 2009, 231 f. Tese (Doutorado em Letras) - Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2009. 
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de estratégias de leitura, sendo considerado um ramo inferior em relação ao Inglês 

Geral – aquele que pretende tratar da comunicação de maneira universal, sem focar 

em uma área específica. Seus professores são considerados, consequentemente, 

como cita Celani (2009), professores de um ‘inglês de segunda linha’. Aos poucos 

esse panorama tem mudado, com iniciativas como o Projeto Nacional de Ensino de 

Inglês Instrumental em Universidades Brasileiras, coordenado pela própria Maria 

Antonieta Alba Celani, e com uma maior presença do componente curricular Inglês 

Instrumental em cursos de diversas áreas, tais como as citadas por Padilha Pinto 

(2009): Pedagogia, Administração, Economia, Geografia, Secretariado, Engenharia, 

Informática, Letras, Comunicação Visual, Biblioteconomia, Arquitetura, Desenho 

Industrial, Farmácia, Psicologia, Química, Energia Nuclear e Nutrição. 

 Em se tratando do contexto da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 

de acordo com Dantas (2017, p. 22), “a possibilidade desse educando seguir na 

carreira técnica que ele escolheu deve ser considerada. Portanto, não podemos 

desconsiderar o uso de uma abordagem mais voltada às demandas específicas da 

área escolhida por esse educando.” Aliar os interesses profissionais ao aprendizado 

de inglês se configura, inclusive, como uma forma de incentivo para o educando. 

Entretanto, na seleção e preparo das atividades pelo professor, surgem dúvidas como 

a colocada por Hutchinson e Waters (1991): 

 
Vamos supor que estamos preparando materiais para um grupo de educandos 
que precisa ler textos sobre Sistemas. A maioria dos textos disponíveis são 
longos e chatos. Esses textos devem ser usados para o Inglês para Fins 
Específicos? Nós diríamos que não. A motivação dos educandos pela 
situação-alvo não será necessariamente transferida para a sala de aula de 
Inglês para Fins Específicos. (HUTCHINSON; WATERS, 1991, p. 61, tradução 
nossa). 
 

O professor necessita, dessa forma, dar grande atenção à etapa de seleção e 

preparação do material didático, pois é necessário promover atividades que, ao 

mesmo tempo em que se inserem no campo profissional de interesse do educando, 

também promovam o aprendizado da língua-alvo, no caso, o inglês. Além de 

conseguir esse delicado equilíbrio, Monzón e Fadanelli (2016, p. 5) mencionam outras 

fontes de preocupação do professor: 
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Para atender a tantas peculiaridades, o professor de inglês no Ensino Técnico 
se depara com muitos desafios. A dificuldade inicial é lidar com termos e 
conceitos de áreas que não são de sua especialidade, uma vez que, muitas 
vezes, esse docente lecionará em diferentes cursos. Outros aspectos 
envolvem a seleção de material didático, textos para leitura e a(s) melhor(es) 
forma(s) de trabalhar atividades em sala de aula com aprendizes em formação 
profissional. 

      
Com relação à questão de lidar com termos e conceitos de áreas que não são 

de sua especialidade, Hutchinson e Waters (1991) esclarecem que o fato de a língua 

ser usada para um fim específico não configura uma forma especial ou diferente das 

outras formas. O professor de IFE pode ter a necessidade de verificar o sentido de 

termos técnicos que desconhecia, porém, assim que incorpore o novo termo ao seu 

repertório lexical, já poderá fazer conexões com o seu conhecimento prévio da língua. 

Quanto às formas de trabalhar atividades em sala de aula com educandos em 

formação profissional, Hutchinson e Waters (1991) consideram que não há uma 

metodologia particular para o IFE, mas uma primordialidade em se partir das 

necessidades do educando. Nesse sentido, os procedimentos adotados em aulas de 

Inglês Geral podem ser igualmente realizados em aula de IFE. Quanto ao foco, no 

entanto, Brunton (2009, p. 4, tradução nossa) coloca a seguinte questão: 

      
O curso deve focar exclusivamente no conteúdo de uma área determinada e 
em uma lista prévia de situações ou habilidades-alvo (foco estreito) ou deve 
tentar abranger uma gama de habilidades e eventos-alvo (foco amplo) talvez 
até mesmo além das necessidades imediatas percebidas pelos educandos? 

      
Uma possível resposta para essa questão seria a atitude adotada por 

Hutchinson e Waters (1991) ao defenderem que a abordagem de IFE deve ser 

centrada na aprendizagem e não no educando. Os autores explicam que mesmo que 

uma análise de necessidades revele que determinados educandos precisam do inglês 

apenas para ler textos de sua área específica, se adotarmos uma abordagem centrada 

na aprendizagem, teremos que considerar outros fatores: 

      
Um dos paradoxos básicos do ensino de línguas é que nós precisamos repetir 
coisas a fim de aprendê-las, mas a repetição frequente cria tédio: nossas 
mentes se desconectam e o aprendizado é mínimo. A variedade é, portanto, 
não apenas algo bom por si mesma: ela é um elemento vital para manter 
alertas as mentes dos educandos e focadas na tarefa a ser realizada. 
(HUTCHINSON; WATERS, 1991, p. 75, tradução nossa). 
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A partir dessas ponderações, pode-se inferir que o processamento de uma 

mesma informação por meio de várias habilidades tende a ser mais exitoso que se 

limitar a apenas uma habilidade. Assim, para que a aprendizagem aconteça, é 

necessário prender a atenção dos educandos por meio de atividades desafiadoras e 

variadas. A questão proposta por Brunton (2009) quanto ao foco, portanto, revela que 

o professor pode ir além das necessidades percebidas pelos educandos, com o intuito 

de promover a sua aprendizagem: 

      
Está também aberto para debate se aos educandos deveria ser permitida a 
escolha de um foco estreito. Na teoria, pode parecer uma abordagem válida, 
mas eu defenderia que ela não empodera os educandos e eles acabam se 
prendendo ao que já conhecem. Assim, mesmo em um currículo negociável, é 
escolha do professor ampliar as habilidades dos educandos além do que eles 
ou seus investidores julgam ser necessário. (BRUNTON, 2009, p. 8, tradução 
nossa). 
 

Não há dúvida, como vimos, de que o ensino de IFE deve partir das 

necessidades dos educandos, esse é um fato até denominado por Brunton (2009) de 

incontestável dentro da abordagem. Entretanto, o papel do professor continua sendo 

insubstituível no sentido de analisar tais necessidades e adotar uma abordagem, ou 

várias, para atingir os objetivos propostos. Hutchinson e Waters (1991) mencionam, 

por exemplo, que o professor pode escolher uma abordagem behaviorista para o 

ensino de pronúncia e uma abordagem cognitiva para o ensino de gramática. Não se 

trata de ser eclético, mas de ter objetivos específicos e usar a criatividade para 

alcançá-los. Técnicas diferentes podem ser usadas dentro de uma mesma 

abordagem.  Ao professor de IFE deve ser assegurada, portanto, essa autonomia de 

decidir as melhores maneiras de atender as necessidades dos educandos, visto ser 

ele o responsável pela mediação do processo de ensino-aprendizagem. 

 Enfim, a abordagem de ensino de IFE tem se tornado cada vez mais relevante 

na EPT, devido ao uso da língua inglesa em diversos setores nacionais e 

internacionais. Muitos professores de línguas têm adotado essa abordagem de 

maneira séria e comprometida. Entretanto, eles ainda relatam que há um grande 

caminho a ser percorrido. Celani (2009, p. 25), por exemplo, questiona o motivo de, 

após tantos anos de trabalho, ainda ouvir, frequentemente, a seguinte afirmação: “Eu 

uso o método instrumental: só ensino leitura.” Superar em nosso país a associação 

exclusiva da habilidade de leitura ao ensino de IFE é imprescindível, tanto para 
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valorizar os esforços dos professores que abraçam/abraçaram a causa, quanto para 

ampliar a visão de futuros educandos. Apresentaremos a seguir referenciais teóricos 

que podem conduzir o processo de integração entre conhecimentos interdisciplinares 

amplos. 

 

2.4 INTEGRAÇÃO ENTRE FORMAÇÃO GERAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO 

ENSINO-APRENDIZAGEM DE INGLÊS 

 

Formação geral e formação profissional podem se integrar no componente 

curricular de inglês na EPT a partir da concepção do Trabalho como Princípio 

Educativo e da Pesquisa como Princípio Pedagógico. De acordo com Cordão e 

Moraes (2017), a partir das últimas décadas do século XX e início do século XXI, 

novas competências profissionais passaram a ser requeridas no mundo do trabalho -  

tais como inovação, criatividade, trabalho em equipe e autonomia - e as instituições 

de educação profissional adotaram a pesquisa como sua base pedagógica e o 

trabalho como um dos seus princípios educativos essenciais. 

Segundo Bezerra (2008, p. 80), “o trabalho como princípio educativo é o 

reconhecimento de que o homem, ao produzir sua existência [...], entra em contato 

com expressões parciais do saber acumulado, gerando novos saberes no plano 

subjetivo”. Partir das situações que contemplam tais saberes parece ser uma 

abordagem coerente no contexto do ensino técnico integrado ao ensino médio. De 

acordo com Moraes (2016), em uma educação integrada as especificidades da 

formação geral e da formação técnica se complementam e não se entende a formação 

geral como a base para outros saberes. Isto é, compreende-se que existe o mundo 

das ciências e o mundo das técnicas, sem uma hierarquização entre tais domínios. 

Moraes (2016) entende como interdisciplinaridade ampla a conexão entre esses dois 

mundos. 

Com relação ao campo da linguagem, a noção de competências linguísticas 

proposta pelo Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (2001) coaduna-

se claramente com a noção do Trabalho como Princípio Educativo: 
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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. 
(CONSELHO DA EUROPA, 2001, p. 29).7 
      

 A definição de competências envolve, dessa maneira, o contato com 

expressões parciais do saber acumulado, gerando novos saberes no plano subjetivo, 

como é entendido por Bezerra (2008) o trabalho como princípio educativo. A aula de 

inglês em um curso técnico integrado ao ensino médio pode, sob essa perspectiva, 

abordar conhecimentos gerais a partir de situações específicas do curso técnico em 

que se insere. Como explica Lacoste (1998), a partir das teses de Austin e Searle, foi 

atribuída à linguagem uma dimensão de ação, em oposição à atitude dominante que 

excluía a linguagem da atividade produtiva. De acordo com Silva (1998, p. 171), “[o] 

conteúdo da experiência histórico-social não se consubstancia tão-somente nas 

coisas materiais produzidas pelo homem, mas generaliza-se e reflete-se na 

verbalização da linguagem, nas formas de expressão”. Sendo assim, é necessário 

observar a linguagem associada a uma determinada área técnica em seu contexto 

real de utilização. Partindo desse contexto, as atividades de ensino-aprendizagem da 

língua podem ser elaboradas. 

 Celce-Murcia (2007) defende que os objetivos de aprendizagem devem ser 

embasados em um discurso possível na vida real, sem deixar de abordar 

competências socioculturais: “um deslize social ou cultural pode ser muito mais sério 

que um erro linguístico quando se está engajado em uma comunicação oral.” (CELCE-

MURCIA, 2007, p. 46, tradução nossa). O Quadro Europeu Comum de Referência 

para as línguas (CONSELHO DA EUROPA, 2001) prevê as seguintes fases para 

reduzir eventuais dificuldades de compreensão: (i) uma fase preparatória para 

fornecer orientações e ativar o conhecimento prévio, (ii) o esclarecimento das 

instruções para ajudar a evitar possíveis confusões e (iii) a organização do trabalho 

                                                 
7 Citação direta do original em português de Portugal. 
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em subgrupos para oferecer aos educandos possibilidades de cooperação e de 

assistência mútua. 

Bezerra (2008, p. 82) ressalta que o trabalho como princípio educativo “jamais 

se explicitará em sua plenitude no espaço da sala de aula, transcendendo-lhe pelo 

próprio currículo e alcançando os movimentos docente, discente, atividades 

complementares de cultura, esporte e lazer, dentre outras”. Esse é o motivo pelo qual 

nos referimos, no âmbito educacional, ao ‘mundo do trabalho’ e não apenas ao 

‘mercado de trabalho’. O mundo do trabalho envolve mais que a dimensão econômica, 

pois trata de valores, atitudes e ideais que perpassam sua realização. Faïta (2002, p. 

57), por exemplo, cita a seguinte fala de um condutor de trem para apresentá-lo não 

como um funcionário que cumpre prescrições, mas como um sujeito individual: “eu 

dirijo um trem… ajo como se a minha mulher e meus filhos estivessem no primeiro 

vagão… sempre fiz dessa forma”. Barato (2015)8 destaca a importância da obra 

enquanto modalidade de transposição didática à medida que promove a construção 

de valores da comunidade de práticas de que o curso do educando faz parte: é no 

interior do trabalho que se desenvolvem os valores que lhe são próprios e não no 

ensino de princípios abstratos de ética e cidadania, como ocorre em determinados 

cursos. A aprendizagem mediada por obras é também uma estratégia de ensino, pois 

age como vetor de desencadeamento dos processos técnico-profissionais, que são, 

dentre outros âmbitos, também linguísticos. 

O entendimento da pesquisa como princípio pedagógico considera, assim 

como a concepção do trabalho como princípio educativo, a amplitude de dimensões 

envolvidas. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

(BRASIL, 2013, p. 164), a pesquisa como princípio pedagógico “implica a identificação 

de uma dúvida ou problema, a seleção de informações de fontes confiáveis, a 

interpretação e elaboração dessas informações e a organização e relato sobre o 

conhecimento adquirido.” Nessa linha, Valer, Brognoli e Lima (2017) enfatizam que a 

pesquisa como princípio pedagógico propicia ao estudante o protagonismo necessário 

à sua formação, tanto com relação à sua aprendizagem quanto com relação ao seu 

                                                 
8 Para uma resenha da obra, consultar: GRUBER, Crislaine; ALLAIN, Olivier; WOLLINGER, Paulo 
Roberto. O trabalho educa: reflexões sobre a aprendizagem mediada por obras. Boletim Técnico do 
Senac, v. 45, p. 190-194, 2019. 
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ambiente de trabalho e demais esferas de interação social. De fato, a atividade de 

pesquisa permite a integração entre estudante e sociedade: 

      
A pesquisa, associada ao desenvolvimento de projetos contextualizados e 
interdisciplinares/articuladores de saberes, ganha maior significado para os 
estudantes. Se a pesquisa e os projetos objetivarem, também, conhecimentos 
para atuação na comunidade, terão maior relevância, além de seu forte sentido 
ético-social.  
É fundamental que a pesquisa esteja orientada por esse sentido ético, de modo 
a potencializar uma concepção de investigação científica que motiva e orienta 
projetos de ação visando à melhoria da coletividade e ao bem comum.  
A pesquisa, como princípio pedagógico, pode, assim, propiciar a participação 
do estudante tanto na prática pedagógica quanto colaborar para o 
relacionamento entre a escola e a comunidade. (BRASIL, 2013, p. 164). 

 
 

 A pesquisa é entendida como princípio à medida que dela partem todas as 

outras atividades pedagógicas. Demo (2011, p. 53) explica que “sem pesquisa não há 

ensino. A ausência de pesquisa degrada o ensino a patamares típicos da reprodução 

imitativa [...]. Se a pesquisa é a razão do ensino, vale o reverso: o ensino é a razão 

da pesquisa”. Tal relação de interdependência demonstra a perenidade da ação de 

pesquisar e de estudar: quanto mais se conhece, mais se busca conhecer. Nesse 

sentido, a Resolução n. 6, de 20 de setembro de 2012, que trata da educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, define que a prática profissional “deve estar 

continuamente relacionada aos seus fundamentos científicos e tecnológicos, 

orientada pela pesquisa como princípio pedagógico que possibilita ao educando 

enfrentar o desafio do desenvolvimento da aprendizagem permanente.” (BRASIL, 

2012, p. 6).  

Neste capítulo abordamos referenciais teóricos da EPT e também referenciais 

que podem fundamentar os conhecimentos gerais e profissionais do componente 

curricular inglês, assim como a sua integração. No próximo capítulo trataremos da 

metodologia da pesquisa pensada para o desenvolvimento do produto educacional 

demandado pelo Programa ProfEPT com base nas discussões aqui empreendidas. 

 

 

      



37 

 

 

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO EDUCACIONAL  

 

 O presente capítulo se subdivide em duas seções: a primeira dedicada a 

abordar os aspectos metodológicos da pesquisa que guiaram o desenvolvimento do 

produto educacional e a segunda a apresentar o contexto de aplicação do produto. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Com o objetivo de integrar ao ensino de inglês conhecimentos interdisciplinares 

amplos na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, visando à formação de 

sujeitos capazes de intervir no mundo de forma qualificada, criativa e crítica, buscou-

se desenvolver um produto educacional no formato de unidade didática para o 

componente curricular inglês, do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino 

Médio, no Campus União da Vitória do Instituto Federal do Paraná (IFPR). Portanto, 

a presente pesquisa é de natureza aplicada, pois visa ao desenvolvimento, 

implementação e avaliação do referido produto educacional, em um contexto real de 

ensino.  

Quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa caracteriza-se como 

pesquisa-ação, pois a pesquisadora investiga seu próprio contexto de trabalho, 

desempenhando um papel ativo na própria realidade dos fatos observados: 

  
A pesquisa-ação tem sido geralmente caracterizada como aquela cujo 

principal objetivo é melhorar o ensino/aprendizagem nas salas de aulas, 

conduzida simultaneamente ao ensino, envolvendo um ciclo de atividades que 

inclui observação, análise, ação e revisão. (GIMENEZ; CRISTOVÃO, 2006, p. 

34). 

  

      
         De acordo com Moita Lopes (1996), o professor-pesquisador abandona o seu 

papel enquanto consumidor de pesquisa e se assume como investigador crítico de 

sua própria prática. Certamente o professor continuará em contato com pesquisas da 

área, entretanto, também terá seu ponto de vista a oferecer. Segundo Moita Lopes 

(1996, p. 89), a pesquisa-ação pode ser entendida de duas maneiras: 
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a) como uma maneira privilegiada de gerar conhecimento sobre a sala 

de aula, devido à percepção interna do processo que o professor tem; 

e 

b) como uma forma de avanço educacional, já que envolve o professor 

na reflexão crítica do seu trabalho. 

      
É no sentido de Gimenez e Cristovão (2006) e de Moita Lopes (1996) que o 

presente estudo é entendido: o professor assume-se como pesquisador crítico de sua 

prática, para gerar conhecimento sobre ela e avançar na transformação de processos 

de ensino-aprendizagem mais criativos, autônomos, reflexivos e críticos. 

Guiam este estudo as seguintes perguntas de pesquisa:  

Pergunta geral: Como integrar conhecimentos interdisciplinares amplos em um 

Produto Educacional no formato de unidade didática para o ensino de inglês no Curso 

Técnico de Informática Integrado ao Ensino Médio, visando à formação de sujeitos 

capazes de intervir no mundo de forma qualificada, criativa e crítica?  

Perguntas específicas: 

a) Que percepções os participantes têm sobre o seu curso técnico e sobre o 

papel da língua inglesa na sua formação? 

b) Que competências linguísticas os participantes têm e/ou precisam adquirir 

para intervir no mundo de forma qualificada, criativa e crítica? 

c) Que conhecimentos interdisciplinares abordar na unidade didática para o 

ensino de inglês que possibilitem a formação desejada? 

 d) Qual o efeito da unidade didática na formação dos participantes? 

Os instrumentos para a geração de dados envolveram a leitura e análise do 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e do Quadro Europeu Comum de Referência para 

o Ensino de Línguas (QECR) para a identificação das competências linguísticas 

necessárias para qualificar a intervenção social dos participantes. 

Agregou-se à leitura e análise desses documentos, a elaboração e aplicação 

de um questionário de análise de necessidades dos participantes (APÊNDICE A), que 

foi previamente pilotado com uma turma de educandos do mesmo curso da turma-

alvo, no segundo semestre de 2018. O piloto do questionário buscou verificar se as 

perguntas eram claras o suficiente e tinham potencial para atingir o propósito da 

pesquisa. O questionário, enquanto instrumento de geração de dados, foi escolhido 

pelas seguintes vantagens listadas por Lakatos e Marconi (2003): atinge maior 
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número de pessoas simultaneamente; obtém respostas mais rápidas e mais precisas; 

e há mais uniformidade na avaliação, em virtude da natureza impessoal do 

instrumento. 

A partir das respostas do questionário, da análise do PPC e da leitura do QECR, 

foi elaborado e implementado o Produto Educacional no formato de Unidade Didática 

(UD) pretendida. Durante a fase de implementação, foram feitas gravações das aulas, 

visto que permitem ao pesquisador a percepção, em outro momento, daquilo que os 

sujeitos experimentaram, o meio como eles comunicaram as suas experiências e o 

modo como eles estruturam o mundo social em que vivem (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

Ainda durante a implementação da UD, a professora-pesquisadora registrou suas 

percepções em um diário de bordo (APÊNDICE B). Esse registro visa, 

simultaneamente, a avaliar o desenho/planejamento da própria UD e o impacto da 

abordagem de ensino de inglês proposta para a formação integral dos participantes. 

O diário de bordo se configura como a técnica de coleta de dados conhecida como 

nota de campo: 

      
Depois de voltar de cada observação, entrevista, ou qualquer outra sessão de 

investigação, é típico que o investigador escreva, de preferência num 

processador de texto ou computador, o que aconteceu. Ele ou ela dão uma 

descrição das pessoas, objetos, lugares, acontecimentos, atividades e 

conversas. Em adição e como parte dessas notas, o investigador registrará 

ideias, estratégias, reflexões e palpites, bem como os padrões que emergem. 

Isto são as notas de campo: o relato escrito daquilo que o investigador ouve, 

vê, experiencia e pensa no decurso da recolha e refletindo sobre os dados de 

um estudo qualitativo. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 150, grifo dos autores). 

  

Agregam-se a esses instrumentos de geração de dados o formulário das 

avaliações dos participantes com relação às atividades de aprendizagem aula a aula 

(APÊNDICE C). O objetivo deste formulário foi trazer a percepção dos participantes 

sobre o seu próprio processo de aprendizado e sobre as atividades elaboradas e 

implementadas para tanto.  

Com relação à análise dos dados, foram adotadas as categorias sugeridas por 

Lakatos e Marconi (2003, p. 168): 

 
a) Construção de tipos, modelos, esquemas. Após os procedimentos 

estatísticos, realizados com as variáveis, e a determinação de todas 

as relações permitidas ou possíveis, de acordo com a hipótese ou 



40 

 

 

 

 

problema, é chegado o momento de utilizar os conhecimentos 

teóricos, a fim de obter os resultados previstos. 

b)    Ligação com a teoria. Esse problema aparece desde o momento 

inicial da escolha do tema; é a ordem metodológica e pressupõe uma 

definição em relação às alternativas disponíveis de interpretação da 

realidade social. 

      
Isso significa dizer que os dados das diferentes fontes foram lidos, 

categorizados e interpretados à luz da teoria revisada para o estudo. Acredita-se que 

a triangulação dos dados provenientes das diferentes fontes, a saber, os documentos 

oficiais da educação brasileira e da instituição, questionário sobre percepções dos 

participantes, as produções dos educandos ao longo das aulas, as gravações das 

aulas, as avaliações das aulas pelos educandos e o diário de bordo da professora, 

comparados à luz da teoria revisada, possam validar os resultados do presente 

estudo. 

 Por fim, com relação aos procedimentos éticos para permissão do estudo, a 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Superior e Centro 

Educacional Luterano Bom Jesus/IELUSC, por meio da Plataforma Brasil, conforme 

Comprovante de Aprovação – Número do Parecer: 2.715.753 (ANEXO A). Foi 

entregue a cada um dos participantes da pesquisa um Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (ANEXO B) e, para os menores de 18 anos, também foi entregue um 

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido do Responsável (ANEXO C). Além disso, 

todos assinaram um Termo de autorização para utilização de imagem e som de voz 

(ANEXO D). 

  

3.2 CONTEXTO DE APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Nesta subseção serão apresentadas informações relevantes sobre o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e sobre o Instituto Federal do Paraná, em 

especial sobre o Campus União da Vitória.  
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3.2.1 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e o Instituto Federal 

do Paraná9 

 

De 1909, onde estão os marcos das primeiras iniciativas governamentais em 

relação à Educação Profissional, até 2002, foram criadas, em todo o país, apenas 140 

escolas de EPT da Rede Federal. O plano de expansão da EPT, desencadeado em 

2009 pelo Ministério da Educação, elevou esse número para 354 instituições da rede 

em 2010, com previsão de expansão para 562 unidades até o fim de 2014. 

Essa política do governo federal materializou-se na criação de 38 Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia em todo o território nacional. A 

magnitude deste projeto, implantado com recursos exclusivos do tesouro nacional, ou 

seja, sem financiamento externo de agências ou bancos de fomento, foi um marco 

histórico da Educação Profissional brasileira. 

Os institutos se constituem como modelo inovador, compatibilizado com a 

realidade nacional e respeitando as necessidades e peculiaridades de cada região. 

Fundamentam suas ações em um Plano de Desenvolvimento Institucional que coloca 

a educação como instrumento estratégico para o desenvolvimento sustentável, 

enfatizando que o desenvolvimento econômico deve servir e garantir o 

desenvolvimento humano, social, cultural e político, combatendo as desigualdades 

sociais e regionais, assim como todas as formas de discriminação, defendendo os 

valores sociais do trabalho e da dignidade humana e contribuindo decisivamente para 

a construção de uma nova sociedade. 

 O Instituto Federal do Paraná (IFPR) é uma instituição de ensino voltada à 

educação superior, básica e profissional, especializada na oferta gratuita de educação 

profissional e tecnológica nas diferentes modalidades e níveis de ensino. Organizado 

para atuar na modalidade multicampi, possui vinte campi distribuídos nos municípios 

de Assis Chateaubriand, Campo Largo, Capanema, Cascavel, Colombo, Curitiba, Foz 

do Iguaçu, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguaraíva, Londrina, Palmas, Paranaguá, 

Paranavaí, Pinhais, Pitanga, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória, além da 

                                                 
9 Conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal do Paraná 2014-2018. 
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Diretoria de Educação a Distância. Foram também implantadas unidades avançadas 

nas cidades de Astorga, Barracão, Coronel Vivida, Goioerê e Quedas do Iguaçu. 

 As ações e projetos de ensino, pesquisa e extensão envolvem docentes e 

discentes dos diversos níveis e modalidades de educação no atendimento às 

demandas locais, regionais e institucionais.  O IFPR se propõe a pautar e executar 

suas atividades em estreita parceria com os movimentos sociais e com as entidades 

ou instituições públicas e privadas representativas das classes patronais e dos 

trabalhadores, garantindo a representação e participação desses segmentos no seu 

Conselho Superior. Essa articulação com a sociedade é essencial para despertar nas 

pessoas a consciência cidadã voltada para a compreensão das realidades em que 

vivem e a importância da participação no processo de transformação desta realidade, 

para que se possa construir uma sociedade mais livre, igualitária, justa, fraterna, 

solidária e soberana. 

 

3.2.2 O Campus União da Vitória10 

 

 O município de União da Vitória fica localizado ao sul do estado do Paraná, no 

território chamado de Médio Iguaçu, no Vale do Iguaçu, fazendo divisa territorial com 

o Estado de Santa Catarina, mais precisamente com o município de Porto União. 

Possui cerca de cinquenta e cinco mil habitantes, com grau de urbanização de 94,8% 

da população, cujo território é de 713,565 km² e o Índice de Desenvolvimento Humano 

atinge a marca de 0,7402. Além da proximidade com Porto União/SC, outros 

municípios paranaenses estão localizados nessa região, sendo eles: Porto Vitória, 

Paula Freitas, Cruz Machado, Paulo Frontin, General Carneiro, Bituruna, São Mateus 

do Sul e Antônio Olinto.  

No que diz respeito aos aspectos econômicos, União da Vitória tem como 

principal atividade produtiva a indústria de transformação, com base na produção 

madeireira. O Produto Interno Bruto do município de União da Vitória totalizava, em 

2011, 13.208 milhões de reais. As principais atividades do arranjo madeireiro, 

fabricação de portas, janelas e compensados, têm uma participação de 12% no 

                                                 
10 Conforme o Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio (2014). 
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número de estabelecimentos no Estado e de 11,4% para o número de empregos no 

Paraná (Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, 2004). A atividade de 

fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira é a mais representativa na 

região, tanto em número de estabelecimentos (35,3%) como em número de empregos 

(55,9%). No arranjo produtivo local de Madeiras e Esquadrias de Porto União da 

Vitória, verifica-se a existência de 255 estabelecimentos formais nas principais 

atividades de madeira. Predominam empresas de micro e pequeno porte, que 

representam 96% do total de estabelecimentos do arranjo. No segmento de chapas 

de compensados e laminados, há maior participação de empresas de médio porte que 

nos demais segmentos. 

Além disso, outras atividades que se destacam em União da Vitória dizem 

respeito ao comércio e prestação de serviços, os quais tiveram crescimento devido às 

mudanças econômicas e à modernização desta no cenário mundial, bem como a um 

desastre natural que se abateu na década de 80 na região, que foi a grande enchente 

ocorrida à época. Assim, o comércio varejista é o que mais emprega (3.330 

empregos), com 643 estabelecimentos comerciais, segundo dados do Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (2012), seguido da indústria da 

madeira e mobiliário. 

A modernização da economia também passa pela modernização dos 

equipamentos e meios de comunicação. A rede de computadores e os softwares têm 

comandado essas mudanças tecnológicas. Sendo assim, é notório que todos esses 

setores citados se utilizam, em algum momento do seu processo produtivo, de 

mecanismos oriundos do campo da informática. Atualmente, a informática está 

presente nos mais diversos ramos e setores produtivos, assim como na área da saúde 

e nas atividades de cultura e lazer. Portanto, o cenário nacional, estadual e local 

aponta para a necessidade da intervenção posicionada do IFPR, com ações cuja 

centralidade seja o desenvolvimento humano em suas mais amplas dimensões.  

A criação do curso técnico em informática integrado ao ensino médio, com 

início em 2015, esteve inserida no compromisso social da instituição em ajudar esse 

desenvolvimento da região de União da Vitória. Diante desse contexto, a formação 

profissional na área da informática e das tecnologias da informação se torna cada vez 

mais importante, tendo em vista as necessidades e demandas que se multiplicam a 



44 

 

 

 

 

partir da expansão tecnológica e as consequentes mudanças no modo de vida das 

pessoas. 

 

3.3 OS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Nesta subseção serão apresentados dados sobre a professora-pesquisadora e 

dados sobre os educandos-participantes da pesquisa divididos em três categorias: (i) 

faixa etária, etnia, zona geográfica, tipo de residência e renda familiar; (ii) nível de 

instrução materna e paterna, tipo de instituição do Ensino Fundamental e forma de 

ingresso no IFPR; e (iii) meio de transporte, programa Bolsa Família, programa de 

assistência estudantil e reprovação escolar. 

 

3.3.1 A professora-pesquisadora 

 

Devido à natureza do estudo – Pesquisa Aplicada – e ao tipo de pesquisa – 

Pesquisa-ação – os papéis de professora e pesquisadora não são entendidos como 

distintos e/ou hierárquicos, mas como um movimento dialógico em constante sinergia, 

buscando uma organicidade entre pesquisa e ação pedagógica. Assim, aspectos 

relacionados à minha formação profissional e à minha motivação pela temática 

escolhida são aqui abordados. 

Iniciei a graduação em Letras - Português/Inglês em 2003, na Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), tendo transferido, por motivos familiares, em 2005, o curso 

para a Faculdade Estadual de Filosofia Ciências e Letras de União da Vitória, atual 

campus União da Vitória da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR). Desde 

antes do início da minha formação, e durante toda a realização dela, lecionei em 

Centros de Línguas e Escolas de Idiomas como professora de inglês. Após a 

graduação, fiz uma Especialização em Línguas Estrangeiras Modernas – Língua 

Inglesa pela mesma instituição em que havia me formado. Em 2011, fui chamada para 

assumir um Concurso Público Estadual que havia prestado em 2007 para professora 

de inglês, com carga horária de 20 horas semanais, tendo continuado a lecionar em 

um Centro de Línguas da cidade. Em 2012, fui chamada pelo mesmo concurso para 
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atuar como professora de português e abandonei o Centro de Línguas em que ainda 

lecionava.  

Em 2015, fui nomeada como docente do IFPR de Português e Inglês, sendo 

esse o primeiro Concurso Público para o Campus União da Vitória. Essa foi a minha 

primeira experiência com a Educação Profissional e, desde então, nutro o interesse 

em pesquisar mais sobre essa modalidade, em geral, e sobre o componente curricular 

inglês quando associado a ela, em específico. Acredito que os Cursos Técnicos 

Integrados ao Ensino Médio se configuram como uma possibilidade coerente para a 

juventude de nosso país à medida que aliam o mundo do trabalho à formação geral. 

 

3.3.2 Os educandos-participantes da pesquisa 

 Os participantes da presente pesquisa são os educandos do 4º ano do Curso 

Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, do Campus União da Vitória do 

IFPR. Apresento a seguir dados sobre a turma, fornecidos pela assistente social do 

campus. Apesar da turma ser composta por vinte e nove educandos (dezessete do 

sexo feminino e doze do sexo masculino), os dados englobam apenas vinte e oito, 

pois um dos educandos do sexo masculino não respondeu ao formulário entregue 

pela assistente social.  

 

3.3.2.1 Faixa etária, etnia, zona geográfica, tipo de residência e renda familiar 

 Todos os educandos nasceram entre os anos de 2000 e 2001, tendo vinte e 

cinco se declarado como branco e três como pardo. Todos residem em área urbana, 

sendo dezessete residentes em casa própria e quitada, cinco em casa alugada, três 

em casa própria e financiada e outros três em casa emprestada ou cedida. Onze 

educandos fazem parte de família chefiada por mulher, sendo a renda mensal de cinco 

educandos entre 1 salário mínimo e 1 salário mínimo e meio, de sete educandos entre 

1 salário mínimo e meio e 3 salários mínimos, de quatro educandos entre 3 e 4 salários 

mínimos, de três educandos entre 5 e 6 salários mínimos, de dois educandos entre 6 

e 7 salários mínimos, de quatro educandos entre 8 e 9 salários mínimos, de um 

educando entre 9 e 10 salários mínimos e, finalmente, de dois educandos acima de 

10 salários mínimos. 
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Gráfico 1 – Etnia dos participantes da pesquisa                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Gráfico 2 – Tipo de residência dos participantes da pesquisa 

 

 

 

           

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Gráfico 3 – Renda familiar (em salários mínimos) dos participantes da pesquisa 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 



47 

 

 

 

 

3.3.2.2 Nível de instrução materna e paterna, tipo de instituição do Ensino 

Fundamental e forma de ingresso no IFPR 

 

 Dois educandos definiram o nível de instrução da mãe como fundamental 

incompleto, um educando como médio incompleto, nove educandos como médio 

completo, um educando como superior incompleto, doze educandos como superior 

completo e três não responderam. Um educando definiu o nível de instrução paterna 

como fundamental incompleto, dois educandos como fundamental completo, quatro 

educandos como médio incompleto, cinco educandos como médio completo, um 

educando como superior incompleto, doze educandos como superior completo e três 

não responderam. Vinte educandos cursaram a maior parte do Ensino Fundamental 

em escola pública, um educando cursou parte em escola pública e outra parte em 

escola particular, um educando cursou a maior parte em escola particular com bolsa 

integral, um educando cursou em escola particular com bolsa parcial e cinco cursaram 

em escola particular sem bolsa. Vinte e três educandos ingressaram no IFPR por 

ampla concorrência e cinco educandos por cota social. 

 

 

Gráfico 4 – Nível de instrução materna dos participantes da pesquisa 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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Gráfico 5 – Nível de instrução paterna dos participantes da pesquisa 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Gráfico 6 – Tipo de instituição do Ensino Fundamental dos participantes da pesquisa 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Gráfico 7 – Forma de ingresso no IFPR dos participantes da pesquisa 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

3.3.2.3 Meio de transporte, programa Bolsa Família, programa de assistência 

estudantil e reprovação escolar 
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Quatorze educandos utilizam transporte locado para chegar ao IFPR (van ou 

ônibus), quatro utilizam bicicleta, quatro utilizam carro próprio da família, quatro 

utilizam transporte coletivo, um não utiliza transporte e um não respondeu. Nenhum 

aluno é beneficiário do programa Bolsa Família, porém quatorze fazem parte de algum 

programa de assistência estudantil. Nenhum aluno foi reprovado até o momento em 

seu percurso escolar. 

 

Gráfico 8 – Meio de transporte dos participantes da pesquisa 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Gráfico 9 – Programa de assistência estudantil dos participantes da pesquisa 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

A partir dos gráficos de 1 a 9 constata-se que os participantes da presente 

pesquisa têm entre 17 e 18 anos de idade e residem em zona urbana. A grande 

maioria tem a etnia definida como branca (89,3%) e reside em casa própria (71,4%). 

A renda familiar mensal média de 57% dos participantes é igual ou superior a 3 

salários mínimos. Aproximadamente 43 % possuem pai e mãe com nível superior 

completo de instrução. A maioria não ingressou no IFPR por meio de cotas (82,1%) e 

metade utiliza transporte locado para chegar à instituição. Nenhum participante 

reprovou em sua formação escolar ou é beneficiário do programa Bolsa Família.  
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 Esses dados abrem espaço para problematizar o papel social do IFPR, pois 

sugerem que suas políticas de acesso ainda não estão atingindo a maioria da 

população brasileira, que se insere na classe C. O Plano de Desenvolvimento 

Institucional coloca a educação como instrumento estratégico para combater as 

desigualdades sociais, porém o público a que atende se encontra, em sua maioria, 

em situação privilegiada quando comparada ao resto da população. O Projeto 

Pedagógico do Curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio do Campus 

União da Vitória (2014) coloca a formação profissional na área da informática e das 

tecnologias da informação como uma demanda que se multiplica a partir da expansão 

tecnológica, porém os educandos da primeira da turma já se encontram inseridos 

nesse contexto. Portanto, para atender sua missão social, o Campus União da Vitória 

precisa continuar investindo em estratégias de divulgação para alcançar outras 

camadas da população. 

Por ser a primeira turma de Curso Técnico integrado ao Ensino Médio do 

Campus União da Vitória, é possível que o seu acesso não tenha sido considerado 

por grande parte da população pelo fato do não conhecimento acerca da implantação 

do campus. Soma-se a isso o fato de, em 2015, ano em que teve início o curso em 

questão, a construção da sede do campus ainda estar em andamento, tendo as aulas 

sido oferecidas, por todo o ano letivo, em uma sala do Centro Universitário de União 

da Vitória (UNIUV), cedida pela prefeitura. As atividades administrativas, tais como 

matrícula, ficavam, ainda, em outro endereço, podendo ter complicado ainda mais o 

acesso do público em geral. 

O próximo capítulo aborda o produto educacional desenvolvido e implementado 

com os participantes da pesquisa cujas informações foram aqui descritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

4 O PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 Este capítulo apresenta o produto educacional elaborado para a presente 

pesquisa. O capítulo divide-se em duas seções: a primeira trata do suporte teórico que 

deu sustentação ao produto educacional proposto, uma unidade didática constituída 

de dez planos de aula, e a segunda contempla o seu desenvolvimento. 

  

4.1 SUPORTE TEÓRICO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

O produto educacional desenvolvido é uma unidade didática, definida por 

Zabala (1998, p. 53) como uma “série ordenada e articulada de atividades” e adotada 

neste estudo. Essa articulação se inicia pela definição do objeto de aprendizagem, em 

consonância com os objetivos pretendidos: 

      
Discernir o que pode ser objeto de uma unidade didática, como conteúdo 
prioritário, do que exige um trabalho mais continuado, ao longo de diversas 
unidades e, inclusive, em áreas e situações escolares diversificadas [...]. 
Devemos dispor de critérios que nos permitam considerar o que é mais 
conveniente num dado momento para determinados objetivos a partir da 
convicção de que nem tudo tem o mesmo valor, nem vale para satisfazer as 
mesmas finalidades. (ZABALA, 1998, p. 86). 
      

 

Essa afirmação sobre a necessidade de se considerar o que é mais 

conveniente remete à noção de plausibilidade, enunciada por Prabhu (1990, p. 172, 

tradução nossa) como o conceito resultante de “como o aprendizado acontece e de 

como a ação de ensino o promove ou o auxilia”.  Prabhu (1990) compreende que esse 

conceito provém de diferentes fontes, dentre elas, a experiência do professor 

enquanto aluno, suas experiências enquanto professor e seu conhecimento sobre as 

estratégias de outros professores. Além disso, podemos acrescentar que o conceito 

de plausibilidade dentro do contexto da EPT também deve estar relacionado ao 

mundo do trabalho. 

Hutchinson e Waters (1991), por sua vez, destacam no processo de seleção 

de textos a importância destes serem adequados às necessidades e aos interesses 

dos educandos. Considerando a modalidade de educação envolvida na aplicação da 

UD em questão, a saber, a EPTNM, a relação com o curso técnico deve orientar a 
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escolha do material. Entretanto, deve preponderar uma “ênfase menor no produto (a 

resposta correta) e maior no processo.” (HUTCHINSON; WATERS, 1991, p. 129, 

tradução nossa).   

Considerando essa ênfase no processo, o peso dado ao erro deve ser 

minimizado, visto que a aprendizagem de uma habilidade, em geral, e de uma língua, 

em específico, prevê o erro como parte fundamental do processo de aprendizagem. 

O medo de errar, muitas vezes, acaba diminuindo o engajamento dos educandos nas 

atividades propostas: 

      
Adultos costumam se sentir envergonhados pela sua falta de precisão 
gramatical na língua e podem desenvolver uma sensação de 
desconforto após experiências frustradas ao tentar dizer exatamente 
o que eles queriam. Tais sentimentos negativos podem afetar sua 
motivação e disposição a se colocarem em situações em que precisem 
utilizar a nova língua. (LIGHTBOWN; SPADA, 2006, p. 68, tradução 
nossa). 

  

Lightbown e Spada (2006), no entanto, também ressaltam que existem estudos 

demonstrando que nos estágios iniciais de aprendizado de segunda língua, ou de 

língua estrangeira, os educandos mais velhos são mais eficientes, pois se utilizam de 

seu conhecimento metalinguístico, estratégias de memorização e habilidades de 

resolução de problemas. Sendo assim, parece fundamental que o professor não 

apenas compreenda as características desse aluno para pensar nestas questões ao 

elaborar uma atividade de aprendizagem, mas também entenda que o desconforto do 

aluno diante de algumas atividades pedagógicas pode estar relacionado a 

características de personalidade e/ou idade, não à falta de aprendizado. Nesse 

cenário, parece fundamental que o foco do aprendizado desse aluno esteja centrado 

no processo, não no produto simplesmente, e que o erro seja compreendido como um 

estágio do processo de aprendizado. 

Hutchinson e Waters (1991, p. 125, tradução nossa) destacam a importância 

de se “revisar os materiais sob à luz do uso em sala de aula. Não existem materiais 

perfeitos. Eles podem sempre ser aperfeiçoados.” Com essa perspectiva, a UD pode 

ter alterações ao longo e/ou após a implementação na turma-alvo. Tais alterações têm 

como objetivo promover um constante processo de autorreflexão sobre a prática 

docente, de forma a incorporar elementos que auxiliem na (re)aplicação de tal UD no 
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futuro, seja pela própria professora, seja por outros profissionais que venham a buscar 

nesta pesquisa e produto educacional um auxílio para sua prática docente. 

Diante do exposto, a UD elaborada tem objetivos linguísticos voltados para o 

ensino-aprendizagem de inglês integrados aos objetivos para a formação reflexiva-

crítica dos participantes. Com vistas a essa integração, Meurer (2002) sugere partir 

de gêneros textuais devido à sua amplitude de uso social. Para tanto, o autor propõe 

“uma pergunta de ordem geral, aberta para estudos mais amplos: como ler e analisar 

criticamente os diferentes gêneros textuais?” (MEURER, 2002, p. 18, grifo nosso). O 

autor sugere a adoção de dois princípios gerais: 

      
O princípio geral de que diferentes crenças e esquemas de conhecimento 
conduzem a diferentes percepções do mundo e a ações sociais e discursos 
diferenciados. [...] um outro princípio geral: nada existe de intrínseco nos fatos 
discursivamente apresentados que os torne naturais, da maneira que se 
apresentam. Consequentemente, as “realidades” e as práticas sociais 
estabelecidas podem ser questionadas e desafiadas como representações 
discursivas. (MEURER, 2002, p. 23). 

 

A partir desse entendimento, a UD discute com os educandos o status de 

diversas profissões não valorizadas socialmente, mesmo possuindo técnicas muito 

elaboradas, a partir de textos reais e temas sociais atuais e relevantes para integrar 

conhecimentos – geral e profissional -, emancipando o educando à intervenção 

qualificada na realidade. Segundo Rajagopalan (2003, p. 111), “ao educador crítico 

cabe a tarefa de estimular a visão crítica dos educandos, de implantar uma postura 

crítica, de constante questionamento das certezas que, com o passar do tempo, 

adquirem a aura e a ‘intocabilidade’ dos dogmas”. A presente UD integra, dessa 

maneira, o estudo linguístico à análise social crítica, fazendo do aprendizado da língua 

uma ação de desenvolvimento integral do educando. A base teórica é a pedagogia 

libertadora de Freire (2005), com seu conceito de ensino e aprendizagem enquanto 

reflexão e transformação da realidade. Além disso, compartilhamos o entendimento 

das Diretrizes Curriculares da Educação Básica de que “(t)oda língua é uma 

construção histórica e cultural em constante transformação. Como princípio social e 

dinâmico, a língua não se limita a uma visão sistêmica e estrutural do código 

linguístico” (PARANÁ, 2008, p. 53). 
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4.2 DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 O desenvolvimento da unidade didática teve início a partir da leitura e análise 

do PPC do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio de 2014 do 

Campus União da Vitória do IFPR. Com relação ao perfil profissional de conclusão, o 

PPC afirma priorizar a formação de profissionais egressos que: 

a) Tenham competência técnica e tecnológica em sua área de atuação. 

b) Sejam capazes de se inserir no mundo do trabalho de modo compromissado com 

o desenvolvimento regional sustentável. 

c) Tenham formação humanística e cultura geral integrada à formação técnica, 

tecnológica e científica. 

d) Atuem com base em princípios éticos e de maneira sustentável. 

e) Saibam interagir e aprimorar continuamente seus aprendizados a partir da 

convivência democrática com culturas, modos de ser e pontos de vista divergentes. 

f) Sejam cidadãos críticos, propositivos e dinâmicos na busca de novos 

conhecimentos. 

O desenho da UD buscou contribuir para o perfil profissional de conclusão no 

que diz respeito às letras ‘‘c’, ‘d’, ‘e’ e ‘f’. A fim de promover que os educandos tivessem 

formação humanística e cultura geral integrada à formação técnica, tecnológica e 

científica, a UD teve início com uma discussão sobre a experiência do estágio para os 

educandos, a exemplo da aula 1, com questões como: Did the I.T. workers get any 

type of satisfaction from their profession? What can you say about that? (Os 

profissionais de T.I. sentiam algum tipo de satisfação em sua profissão? O que você 

pode dizer sobre isso?), Is the I.T. work well-paid? Is it socially valued? What do you 

know about that? (O trabalho de T.I é bem remunerado? É valorizado socialmente? O 

que você sabe sobre isso?), Did you enjoy the internship experience? What did you 

learn from it? Did you have any difficulty? (Você gostou da experiência do estágio? O 

que você aprendeu com ela? Você teve alguma dificuldade?).  

Para que atuassem com base em princípios éticos e de maneira sustentável, 

os educandos refletiram sobre os variados tipos de conhecimento necessários para a 

realização de trabalhos subvalorizados. Essa reflexão teve início a partir de um texto 

de Mike Rose e acompanhou os educandos durante toda a implementação da UD. 
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Com o intuito de propiciar que os educandos soubessem interagir e aprimorar 

continuamente seus aprendizados a partir da convivência democrática com culturas, 

modos de ser e pontos de vista divergentes, a UD propôs aos educandos que 

entrevistassem trabalhadores terceirizados do campus, coletando dados sobre suas 

tarefas diárias a fim de, posteriormente, sistematizar esses dados em uma 

apresentação que enfatizasse os tipos de conhecimentos por eles utilizados. 

Com relação ao objetivo de formar cidadãos críticos, propositivos e dinâmicos 

na busca de novos conhecimentos, a UD promoveu, ao fim, uma campanha social de 

valorização dos trabalhadores. 

No que concerne às atividades profissionais relativas à Informática, o PPC 

afirma que o egresso do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, 

ao final do curso, terá condições de: 

a) Desenvolver programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas 

da lógica de programação e das linguagens de programação. 

b) Utilizar ambientes de desenvolvimento de sistemas, sistemas operacionais e banco 

de dados. 

c) Realizar testes de programas de computador, mantendo registros que possibilitem 

análises e refinamento dos resultados. 

d) Executar manutenção de programas de computadores implantados. 

e) Manipular computadores e sistemas operacionais. 

f) Desenvolver sistemas computacionais que auxiliem na rotina de trabalho das 

organizações. 

g) Realizar testes e manutenções em sistemas. 

h) Conceber e implementar soluções baseadas em banco de dados. 

i) Elaborar e documentar projetos de software. 

j) Entender o funcionamento e solucionar problemas com o Hardware e Software. 

k) Identificar e entender o funcionamento de tecnologias empregadas nas redes de 

computadores. 

l) Realizar análises críticas e liderança técnica. 

m) Depurar programa e solucionar assuntos de desempenho. 

n) Interagir com usuários de sistema, gerentes de projeto e colegas desenvolvedores, 

estando assim preparado para trabalhar em equipe. 
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o) Desenvolver documentação técnica e realizar treinamento de usuário. 

Para as atividades profissionais relativas à Informática, a UD buscou contribuir 

no que diz respeito às letras ‘l’ e ‘n’. A fim de realizar análises críticas e liderança 

técnica, a aula 4 propõe a percepção de características da linguagem presentes em 

um anúncio de um produto da área de T.I. E com o intuito de interagir com usuários 

de sistema, gerentes de projeto e colegas desenvolvedores, estando assim preparado 

para trabalhar em equipe, as aulas 6, 7 e 8 envolvem a apresentação de resultados 

de pesquisa aliada a um posicionamento de forma gentil/educada ao realizar e receber 

críticas no ambiente profissional. 

No que tange ao conteúdo, o PPC contém, na ementa do componente 

curricular inglês, os seguintes conhecimentos: Leitura e escrita dentro da abordagem 

comunicativa. Gêneros textuais. Estudo linguístico. Leitura de temas transversais. 

Discurso como prática social da língua Inglesa: Leitura; Escrita e Oralidade. Inglês nos 

principais vestibulares. Leitura Instrumental. Comunicação oral e escrita para interagir 

com clientes, colegas, subordinados e superiores em situações empresariais. 

Estratégias de leitura. Apresentações Sociais. O mundo do trabalho. Viagens. 

Comunicação por telefone, por fax, por e-mail. Empregos, habilidades profissionais, 

Curriculum Vitae. Integração da Língua Estrangeira Moderna (Inglês) com a área de 

informação e comunicação.  

Com relação aos temas, o desenho da UD fundamentou-se nos seguintes 

conteúdos: O mundo do trabalho, Apresentações Sociais, Empregos, habilidades 

profissionais, e Integração da Língua Estrangeira Moderna (Inglês) com a área de 

informação e comunicação. A aula 3, por exemplo, traz a proposta de produção de um 

roteiro de entrevista com os servidores terceirizados do campus, a fim de abordar os 

conteúdos do mundo do trabalho, apresentações sociais, empregos e habilidades 

profissionais. Para apresentar os resultados das entrevistas em inglês, os educandos 

integram a Língua Estrangeira Moderna (Inglês) com a área de informação e 

comunicação, produzindo, primeiramente, slides e, posteriormente, uma campanha 

virtual. 

No que concerne às competências, o desenho da unidade didática deu 

prioridade às atividades de produção, que têm a seguinte compreensão extraída do 

QECR para Línguas, de 2001: 
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As actividades de produção têm uma importante função em muitos campos 
académicos e profissionais (exposições orais, estudos escritos, relatórios) e 
está-lhes associado um valor social (juízos feitos sobre o que foi apresentado 
por escrito ou sobre a fluência no discurso e nas apresentações orais). 
(CONSELHO DA EUROPA, 2001, p. 36, grifo nosso).11 

      
 

 Em várias aulas da UD, é dada prioridade a discussões coletivas, tais como na 

interpretação do texto de Mike Rose na aula 2 e na dramatização de um diálogo de 

negócios na aula 5, dentre outros momentos. 

Considerando a discussão teórica aqui realizada, os itens analisados no  PPC 

do  curso em questão,  o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como 

princípio pedagógico que regem a educação e a ação pedagógica nos Institutos 

Federais, respectivamente, e o conceito de Interdisciplinaridade Ampla de Moraes 

(2016), acreditamos que é plausível a integração das formações geral e profissional 

no componente curricular inglês nos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio dos 

Institutos Federais, desafio proposto por este estudo.  

Na sequência, apresentamos o produto educacional proposto a partir da 

tessitura dos conceitos, princípios e ideias aqui discutidos, por meio de temas 

interdisciplinares amplos. 

A aula 1 da UD possui como tema ‘O estágio como mecanismo/momento de 

aprendizagem no e sobre o trabalho de T.I.’ (Técnico em Informática). Os conteúdos 

são: rodada de discussão sobre a experiência do estágio na área de TI, elaboração 

de imagem representativa do estágio e produção de título em inglês para a imagem 

criada. Os objetivos de aprendizagem envolvem compreender perguntas orais em 

inglês e discutir sobre as questões que elas abordam para a formação do trabalhador 

de TI, sintetizar sua experiência de estágio por meio de uma imagem de suas 

percepções sobre o trabalhador de TI (dimensões crítica, criativa e técnica do trabalho 

do TI), refletir sobre a profissão de TI, suas demandas, valor social e desafios e, por 

fim, resgatar conhecimentos prévios sobre a produção de títulos em inglês. Na 

sequência, trazemos o plano de aula com o passo-a-passo dos procedimentos 

metodológicos, visando pôr em prática os objetivos de aprendizagem. 

                                                 
11 Citação direta do original em português de Portugal. 
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Plano de Aula 1 

  

1. Tema: O estágio como mecanismo/momento de aprendizagem no e sobre o trabalho de 

T.I. 

 

2. Conteúdos: 

● Rodada de discussão sobre a experiência do estágio na área de T.I. 

● Elaboração de imagem representativa do estágio 

● Produção de título em inglês para a imagem criada 

 
3. Objetivos de aprendizagem: 

● Compreender perguntas orais em inglês e discutir sobre as questões que elas abordam 

para a formação do trabalhador de T.I. 

● Sintetizar sua experiência de estágio por meio de um título e de uma imagem de suas 

percepções sobre o trabalhador de T.I. (dimensões crítica, criativa e técnica do 

trabalho do T.I.) 

● Refletir sobre a profissão de T.I., suas demandas, valor social e desafios 

● Resgatar conhecimentos prévios sobre a produção de títulos em inglês 

4. Recursos 

● Quadro branco, caneta de quadro e apagador 

● Projetor multimídia 

● Revistas para recorte, cola e tesoura, papel sulfite ou cartolina 

● Computador e/ou outros recursos digitais para a captura de imagens digitais online 

● Aluno como recurso[1] 

5. Procedimentos 

Inicio a aula cumprimentando os alunos (Good afternoon, class). Na sequência, faço a 

chamada (Let’s do the roll call). 

  

Atividade 1 (5 minutos) Cite palavras em inglês ou português relacionadas à sua experiência 

de estágio. 

  

Terminada a chamada, escrevo no quadro, em inglês, a expressão: Internship Experience e 

verifico se a conhecem (Do you know this expression?). Confirmo a resposta dos alunos 

(That’s correct! Experiência de Estágio) e pergunto se conseguem pensar em termos em 

inglês, ou português, que podem ser associados com o estágio deles e vou anotando os termos, 

em inglês, em forma de mapa conceitual no quadro (Can you tell me some words, in English 

or Portuguese, that can be related to your experience of internship?). 

  

Atividade 2 (15 minutos) Leia e responda as perguntas projetadas. 

  

Depois do mapa conceitual escrito no quadro, informo aos alunos que visualizarão, por meio 

do projetor, um roteiro de questões em inglês para discutirmos, em português ou em inglês e 

com toda a classe, os assuntos propostos (Now I’m going to display an activity with some 

guiding questions in English for us to discuss, in Portuguese or in English and with the 
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whole class, the issues proposed). O objetivo dessa atividade é promover uma reflexão sobre 

a profissão de TI, suas demandas, valor social e desafios. 

 

Atividade a ser projetada: 

 

1.  In your internship context, was the English language knowledge used by the              

Information Technology (I.T.) workers? 

 

2.  Was teamwork common in the I.T. workers’ routine? What kind of work was performed 

in groups and individually? 

 

3.  Did the I.T. workers get any type of satisfaction from their profession? What can you 

say about that?  

 

4.  Is the I.T. work well-paid? Is it socially valued? What do you know about that? 

 

5.  What were the mains tasks required to you as an intern? What kind of knowledge did 

those tasks require? 

 

6.  As an intern, what was your routine like? Describe it please. 

 

7.  Did you work with texts? What was the most common type of texts you used as an 

intern? Did it require English knowledge? 

 

8.  In your opinion, what are the positive and negative aspects of the I.T. work? 

 

9.  Did you enjoy the internship experience? What did you learn from it? Did you have any 

difficulty? 

      

Após a projeção da Atividade 1, informo que leremos todas as questões para checar a 

compreensão e, em seguida, iniciaremos a discussão (We are going to read the questions 

first to check comprehension and then we start the discussion). Leio a questão 1 em inglês 

e pergunto aos alunos se a compreenderam, pedindo ajuda da turma para dizer em português 

o que entenderam e estimulo a participação e/ou solicito voluntários (Do you understand 

question 1? Can you say it in Portuguese?). Confirmo a resposta dada, fazendo ajustes, se 

necessário, para que os alunos possam associar a palavra ao seu significado (That’s 

right/That’s correct! No seu contexto de estágio, o conhecimento da língua inglesa era 

usado pelos profissionais da tecnologia da informação?). Sigo o mesmo procedimento para 

as próximas questões. Abro espaço para a discussão em português ou inglês, controlando o 

tempo, de acordo com o envolvimento do grupo (Let’s start discussing question 1: In you 

internship… Who’d like to be the first?/Who’d like to start talking?/Volunteers please!). 

Após cerca de 3 minutos, digo: Let’s move on to question 2.  Sigo o mesmo procedimento 

para as próximas questões. 

      

 Atividade 3 (20 minutos) Elabore uma composição de imagens relacionada à sua experiência 
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de estágio. Dê um título à sua composição de imagens. 

  

Após a discussão da questão 9, apresento a próxima atividade: sintetizando sua experiência 

de estágio. Projeto a atividade: 

  

Activity: Synthesizing your internship experience. 
  
Individually and based on our discussion, synthesize your internship experience by creating 

an image (or images) that expresses (express) your perception of it. Use your computer, 

tablet, cell phone or printed magazines for your image composition. Write a title for your 

virtual/hard copy production. Stick it on the classroom billboard. 
  
Tips for titles: 

● A title needs to call the reader’s attention 

● It should be clear and concise 

● It must be related to the content, in this case, the image created 

  

Leio as instruções. Verifico a compreensão da atividade, negociando seu significado com os 

alunos (Now let’s do the next activity: Synthesising your internship experience. Do you 

understand the activity? Can you say it in Portuguese?). Confirmo a resposta dada, 

fazendo ajustes, se necessário, para que os alunos possam associar a palavra ao seu 

significado. Estimulo a participação e/ou solicito voluntários. (That’s correct! 

Individualmente, resuma sua experiência de estágio, criando uma imagem (ou imagens) 

que expressem sua percepção. Use seu computador, tablet, celular ou revistas para a 

composição da sua imagem. Escreva um título para sua produção virtual ou impressa e 

coloque-a no painel da sala. Dicas para títulos: o título precisa chamar a atenção do 

leitor, deve ser claro e conciso e estar relacionado ao conteúdo, nesse caso, a imagem 

criada). Mostro revistas para a composição de imagens, tesoura, cola e papel 

sulfite/cartolinas (I have here some magazines, scissors, glue and sheets of paper, just in 

case you need them). Informo aos alunos que terão 15 minutos para a atividade (You have 

15 minutes to finish this activity). Circulo pela sala auxiliando alunos que precisarem. 

Terminado o tempo, informo aos alunos que devem espetar/fixar sua composição de imagem 

no mural da sala (Time is up, class. Stick your image composition on the classroom 

billboard). Caso algum aluno não termine a atividade a tempo, poderá entregá-la na próxima 

aula. Os alunos que optarem pela produção no formato virtual deverão enviá-la para o meu 

e-mail, para que eu possa imprimi-la e fixá-la no mural da sala na próxima aula (If you need 

more time, you can finish it at home and hand it in next class. The ones who are going 

to produce a virtual image composition have to sent it to me by e-mail until 15/08, so 

that I can print it and you can stick it on the classroom billboard next class).  

 

 Atividade 4 (10 minutos) Avalie a aula, respondendo ao formulário no Google Forms. 

  

Por fim, comunico aos alunos que farão uma avaliação da aula, por meio de um Formulário 

do Google. Explico o motivo da avaliação, leio os itens e verifico se entenderam o que têm 

de fazer (Now, you are going to assess the class we had today. It’s going to be very 

important for my research to have your opinion about each class and you can be really 
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honest and straightforward about it. I’ll send you the link now in the class e-mail and 

you can answer the questions online. Question 1: O que você aprendeu na aula de hoje? 

Any doubts or comments?). Sigo o mesmo procedimento para cada questão e, ao fim, 

informo que podem iniciar o preenchimento do formulário. Se tiverem alguma dúvida, podem 

me chamar individualmente (Now you can start filling out the form and if you have any 

questions, you can call me individually). 

  

Questões do formulário 

  

Aluno(a): _________________________________________________________________ 

  

1. O que você aprendeu na aula de hoje? 

_________________________________________________________________________ 

  

2. Você sentiu alguma dificuldade na aula de hoje? 

Sim (     )               Não (     )              Parcialmente (     ) 

  

3. Se você respondeu ‘sim’ ou ‘parcialmente’ à pergunta anterior, explique. 

_________________________________________________________________________ 

  

4. Você considera relevante a temática da aula de hoje? 

Sim (     )               Não (     )               Parcialmente (     ) 

  

5. Justifique a resposta dada à pergunta anterior. 

_________________________________________________________________________ 

  

6. Você tem mais algum comentário, dica ou sugestão sobre a aula de hoje? 

_________________________________________________________________________ 

 

Terminada a avaliação da aula, despeço-me dos alunos desejando-lhes uma boa semana 

(Class is over. Have a nice week! Goodbye!). 

  

6. Avaliação 

  

● Engajamento/envolvimento e comprometimento nas atividades propostas - rodada de 

discussão e composição de imagens -, que propõem percepção e reflexão crítica sobre 

o estágio 

● Produção de títulos atraentes e claros em inglês, de maneira concisa e coerente com a 

imagem criada 

7. Gabarito 

  

Atividade 1: Tradução das perguntas da Rodada de Discussão: 

  

1. Em seu contexto de estágio, o conhecimento da língua inglesa foi usado pelos profissionais 

de Tecnologia da Informação (T.I.)? 
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2. O trabalho em equipe era comum na rotina dos profissionais de T.I.? Que tipo de trabalho 

era realizado em grupos e individualmente? 

3. Os profissionais de T.I. sentiam algum tipo de satisfação em sua profissão? O que você 

pode dizer sobre isso? 

4. O trabalho de T.I. é bem remunerado? É valorizado socialmente? O que você sabe sobre 

isso? 

5. Quais eram as principais tarefas solicitadas a você enquanto estagiário? Que tipo de 

conhecimento essas tarefas demandavam? 

6. Como estagiário, como era sua rotina de trabalho? Descreva-a, por favor. 

7. Você trabalhava com textos? Qual era o gênero textual mais comum que você usava como 

estagiário? Era necessário o conhecimento de inglês? 

8. Em sua opinião, quais são os aspectos positivos e negativos da profissão de T.I.? 

9. Você gostou da experiência do estágio? O que você aprendeu com ela? Você teve alguma 

dificuldade? 

  

Atividade 2: produção livre/resposta pessoal 

 

Atividade 3: produção livre/resposta pessoal 

 
[1] Como as aulas partem de uma perspectiva dialógica, em todos os Planos de Aula o aluno 

será entendido como recurso humano imprescindível. 

      
O tema da aula 2 são os trabalhos socialmente subvalorizados e os seus 

conteúdos envolvem compreensão textual (leitura de trecho do texto “The Working 

Life of a Waitress”, de Mike Rose), uso das estratégias de leitura de inferência, 

scanning e cognatos, além de construção de frases no Imperativo em inglês. Quanto 

aos objetivos de aprendizagem, são elencados os seguintes: refletir sobre trabalhos 

socialmente subvalorizados, usar estratégias de leitura para ampliar a compreensão 

de textos escritos em inglês e produzir frases em inglês usando o Imperativo, visando 

a mudança de comportamento social. Na sequência, trazemos o plano de aula: 

Plano de Aula 2[1] 

  

1. Tema: Trabalhos socialmente subvalorizados 

  

2. Conteúdos: 

● Compreensão textual (Leitura do texto: “The Working Life of a Waitress”) 

● Uso de estratégias de leitura: Inferência, scanning e cognatos 

● Construção de frases no Imperativo em inglês 

3. Objetivos de aprendizagem: 

● Refletir sobre trabalhos socialmente subvalorizados 
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● Usar estratégias de leitura para ampliar a compreensão de textos escritos em inglês 

● Produzir frases em inglês usando o Imperativo, visando a mudança de comportamento 

social 

4. Recursos 

● Quadro branco, caneta de quadro e apagador 

● Projetor multimídia 

● Atividades impressas 

● Computador e/ou outros recursos digitais para a elaboração das atividades 

● Ferramentas de tradução online: WordReference.com; Google translate; Linguee etc. 

● Aluno como recurso 

5. Procedimentos 

Inicio a aula cumprimentando os alunos (Good afternoon). Na sequência, faço a chamada 

(Let’s do the roll call). Em seguida, peço aos eventuais alunos que não entregaram na aula 

anterior e aos que enviaram por e-mail (e eu imprimi) que fixem seus trabalhos no mural (Are 

there any students who need to stick the image compositions? I printed the ones you 

sent me by e-mail, so now you can stick them on the classroom billboard and appreciate 

your classmates’ activities. Did you enjoy doing this activity?). Agradeço o engajamento 

dos alunos na atividade  (Thank you all. You’ve done a great job!). 

  

Atividade 1 (10 minutos) Explique os diferentes tipos de conhecimento. 

  

Organizo a sala e dou início a primeira atividade da aula: atividade de pré-leitura (pre-reading 

activity) (Class, let’s get started!). Escrevo no quadro, em inglês, “Diferentes Tipos de 

Conhecimentos” (Different types of knowledge) e pergunto se sabem o significado da frase, 

apontando para a frase no quadro (Do you know the meaning of this sentence?). Em 

seguida, elenco os tipos de conhecimento no quadro (Declarative, Procedural, Spatial, 

Emotional, Mindfulness) e pergunto em inglês se conhecem cada termo (Do you know the 

meaning of each word?), explicando-os oralmente ou colocando palavras-chave no quadro 

se necessário (Declarative knowledge: the person knows how to explain his/her task, 

etc.). 

  

Explicação dos tipos de conhecimento 

  

Declarative: the person knows how to explain his/her task = sabe explicar uma tarefa. 

 

Procedural: the person knows how to perform his/her task = sabe realizar uma tarefa. 

 

Spatial: the person knows how to locate him/herself effectively in a certain space = sabe se 

localizar de maneira eficiente em um determinado espaço. 

 

Emotional: the person knows how to go along with different types of personality = sabe se 

relacionar com diferentes tipos de personalidade. 

 

Mindfulness: the person knows how to put him/herself in state of mindfulness, complete 
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comprehension, paying attention to details, though = sabe se colocar em estado de atenção 

plena, de compreensão do todo, porém contemplando detalhes também. 

  

O quadro apresentará a seguinte organização e as palavras-chave de cada tipo de 

conhecimento: 

Different Types of Knowledge 

  

Declarative = Explain 

Procedural = Perform 

Spatial = Locate oneself 

Emotional = Go along with 

Mindfulness  =Focused attention 

  

Indago aos alunos que profissões eles relacionam a cada um e peço para que expliquem 

porque acreditam que aquela profissão se relaciona a esse tipo de conhecimento (What 

profession requires emotional knowledge? And mindfulness? And spatial?). Escrevo no 

quadro as sugestões dos alunos (Why do you think this profession is related to this type 

of knowledge?). 

  

Atividade 2 (5 minutos) Relacione a palavra ao seu significado. 

 

Terminada a abordagem do tema da aula, explico que irão ler um texto sobre uma profissão 

que necessita de todos esses conhecimentos (You are going to read a text about a 

profession which needs all these types of knowledge), apontando para a lista no quadro. 

 

Antes de entregar o texto aos alunos, apresento os seguintes termos projetados no datashow 

(There are some words you need to know to understand the text. Let’s see: Do you know 

the meaning of YOUNGSTER?). Apresento uma imagem para reforçar, caso saibam, ou 

para introduzir o termo, caso não saibam. Continuo com o mesmo procedimento com as 

outras palavras, seguidas de imagens: (what about: FULL-TILT; BALANCE; ARM and 

HANDS; MEAN; and GUFF?). 

      

Words and images to be projected: 

 

      

YOUNGSTER = a young person 

 

FULL-TILT = at high speed 
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BALANCE = to be able to maintain a 

state of equilibrium 

 

 

 

ARM 

 

 

HANDS 

 

 

 

 

  

MEAN = rude 

 

 

GUFF = complaints 

 

 

  

Ao fim, deixo em exibição o seguinte slide, com todas as imagens e palavras apresentadas: 

  

   

   

  

Atividade 3 (25 minutos) Leia o texto e responda às perguntas. 

  

Feita a negociação de significados com os alunos, entrego a folha de atividades (Worksheet 

1).  Leio o enunciado, verifico sua compreensão e informo que eles têm 15 minutos para ler 

e responder as perguntas sobre o texto (Let me read the rubrics: Activity 1: Read the text 

and answer the questions below in Portuguese.  Tell me in Portuguese what you have to 

do. Yes, ler o texto e responder as questões abaixo em português). Peço para realizarem a 

leitura silenciosamente e informo o tempo estimado de duração da atividade (Please, read 

the text silently. You have 15 minutes to do activity 1). 

  

Worksheet 1 to be distributed to students: 
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LESSON 2: Reflecting on work(ers) social value 

  

Contextualizing the text: The text you are going to read was written by Mike Rose, the adult 

son of the main character, Rose Emily Rose. This text is part of a study conducted by Mike, 

in which he investigates the kind of knowledge his mother needed to perform her job. 

  

Activity 1: Read the text and answer the questions below in Portuguese. 

  

Although I am more recently coming to understand and appreciate just how much is 

involved in doing this work well, as a youngster I certainly got a sense through my mother 

of its difficulty. Not at all a big woman, she could, walking full-tilt, balance seven plates 

on her right arm while carrying two cups of coffee in her left hand. She always seemed to 

know where things went: who ordered the hamburger, the fried shrimp, the steak; who 

wanted the cola; who requested the mayonnaise on the side [...]. And she could be nice to 

mean people, cooling them down, taking guff from the cook for a returned order, keep 

moving and smiling, working the complaint, winning the customer over. [...] She also had 

the knowledge of the menu and of preparation times. 

Retrieved from: 

<https://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1207/S15327884MCA0801_02?scroll=top&needAccess=true

> on July 22nd 2018. 

  

a.      Qual a profissão de Rose? Que palavras ou frases auxiliaram sua resposta? 

________________________________________________________________________ 

  

b.      Encontre no texto exemplos para cada tipo de conhecimento usado por Rose para 

desenvolver sua profissão. 

  

1. Conhecimento declarativo: _____________________________________________ 

 

2. Conhecimento procedimental: __________________________________________ 

 

3. Conhecimento espacial: _______________________________________________ 

 

4. Conhecimento emocional: _____________________________________________ 

 

5. Conhecimento/Capacidade para manter atenção plena: ______________________ 

  

c.      Por que você acha que fez, no início da aula, associações de certas profissões a 

determinados tipos de conhecimento? O que isso pode indicar? 

_______________________________________________________________________ 
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d.      Em sua opinião, o texto de Mike discute um assunto importante para nossa 

sociedade? Qual?  Por quê? 

_______________________________________________________________________ 

  

 

Enquanto os alunos fazem a atividade 1, caminho pela sala para verificar se entenderam a 

atividade e solucionar dúvidas, caso haja alguma. 5 minutos antes do término da atividade 

anuncio que faltam 5 minutos para terminar a tarefa (Class, 5 minutes to finish activity 1). 

Terminado o tempo anuncio a correção e solicito voluntários (Let’s correct the activity. Any 

volunteer?). 

  

A primeira pergunta da questão ‘a’ faz uso da estratégia de inferência, enquanto que a segunda 

pergunta faz uso da estratégia de scanning, assim como faz a questão ‘b’. Com relação à letra 
‘c’, o objetivo é promover uma reflexão sobre trabalhos socialmente subvalorizados e como, 

apesar de trabalharem com os mesmos tipos de conhecimento de profissões mais valorizadas, 

os trabalhos manuais não possuem o mesmo valor/reconhecimento social, geralmente 

expresso por boas condições de trabalho, leis trabalhistas, salário, para citar alguns. 

  

Destaco na correção da letra ‘c’ se algum aluno havia sugerido a profissão de garçonete na 

atividade anterior à leitura e indago se a resposta foi uma surpresa para eles (Have any 

students thought of waitressing in the pre-reading activity? Was it a surprise for you?). 

Os alunos possivelmente dirão que se surpreenderam, sendo essa surpresa resultado de nosso 

senso comum com relação a profissões subvalorizadas. Apresento o termo undervalued 

professions para fechar a atividade e ir marcando o tema da aula. 

 

Na correção da letra ‘d’, saliento que o texto traz o exemplo da profissão de garçonete, mas 

que o espectro do tema é bem mais amplo: envolve as concepções e preconceitos que formam 

nosso senso comum. Para questionar tais preconceitos, o primeiro passo é tomar consciência 

deles. 

  

Sigo para a Worksheet 2. Permanece aqui o objetivo de reflexão sobre profissões socialmente 

subvalorizadas aliado ao objetivo de ampliar a compreensão escrita de textos em inglês. 

Entrego a Worksheet 2 e leio o enunciado com os alunos (Let’s move on to activity 2: Read 

some conclusions Mike took from his study and answer the question below in Portuguese 

or English). Negocio a compreensão do enunciado com a ajuda dos alunos (Can anybody 

tell me that in Portuguese?). Confirmo a resposta dos alunos (That’s correct! Leia 

algumas conclusões que Mike tirou de seu estudo e responda à questão abaixo em 

português ou inglês). Leio em voz alta o parágrafo e solicito aos alunos que sublinhem os 

cognatos (Listen to this paragraph and underline the cognates, that is, words similar to 

Portuguese: In the popular mind, waitressing is among the least skilled lower class 

occupations and involves little intelligence. There is sometimes the implication that once 

processing and response become automatic (in the physical task and motor skill domain 

especially) they hold less cognitive status). Verifico a quantidade e a compreensão dos 
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cognatos e estimulo os alunos a perceberem quantas palavras são conhecidas deles (So, how 

many words did you underline? Tell me them. Are they helpful to understand the 

complete message?). Dou 5 minutos para a realização da tarefa, circulando pela sala durante 

esse tempo (You have 5 minutes to express your opinions, raise your hands if you need 

any help). 

  

Observação: o(s) aluno(s) competente(s) na língua inglesa podem responder em inglês. 

  

Worksheet 2 to be distributed to students: 

 

 Activity 2: Read some conclusions Mike took from his study and answer the question 

below in Portuguese or English. 

  

In the popular mind, waitressing is among the least skilled lower class occupations and 

involves little intelligence. There is sometimes the implication that once processing and 

response become automatic (in the physical task and motor skill domain especially) they 

hold less cognitive status. 

  

a.      Tendo como base as atividades realizadas, seria justo considerar o trabalho de 

garçonete como uma profissão que não requer inteligência ou esforço cognitivo? Explique 

sua opinião. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

Após os 5 minutos, é realizada a correção da atividade, destacando que a resposta é pessoal 

(So, let’s check your opinions, there is no problem if your answers vary from one 

another). Voluntários leem suas respostas (Are there any volunteers?). Fazer a relação com 

a experiência de seus estágios (Is it similar to your internship experience?). É essa a 

discussão que faremos na próxima atividade (This is the discussion we are going to have in 

our next activity). 

  

Para a realização da Worksheet 3, os alunos podem formar grupos (For activity 3, you’ll be 

arranged in small groups). Entrego a Worksheet 3 e informo que será recolhida ao fim da 

aula (This activity is going to be collected at the end of the class). Leio o enunciado 

(Activity 3: Taking action! In small groups, think of ways in which we could help to 

change the common sense regarding manual jobs. Write four sentences in English, using 

the Imperative. Tips for the Imperative Formation: It expresses an alert or a command; 

The verb is not conjugated for tense or person; To form a negative Imperative, we use 

“Don’t” before the main verb. Examples: Acknowledge the complexities of manual 

professions. Don’t be rude to workers). Destaco que podem esclarecer dúvidas ao longo da 

atividade (If you need any help, call me/raise your hand). Os alunos podem usar 

ferramentas online de tradução e o tempo será de aproximadamente 10 minutos (You can use 
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online translation tools. You have 10 minutes). Os alunos da turma em questão já têm 

conhecimento sobre o Imperativo em inglês, sendo essa atividade uma retomada de seu uso. 

O objetivo dessa atividade é a produção de frases em inglês usando o Imperativo, visando 

uma mudança de comportamento social. 

  

Worksheet 3 to be distributed to students: 

 

  

Activity 3: Taking action! In small groups, think of ways in which we could help change 

the common sense regarding manual jobs. Write four sentences in English, using the 

Imperative. 

  

Tips for the Imperative Formation: 

  

● It expresses an alert or a command 

● The verb is not conjugated for tense or person 

● To form a negative Imperative, we use “Don’t” before the main verb 

  

Examples: Acknowledge the complexities of manual professions. 

                  Don’t be rude to workers. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

Para a correção, cada grupo lê uma sugestão (Now, each group is going to present one 

suggestion). Anuncio que recolherei a folha de atividades 3 para correção individual de cada 

aluno(a) da formação das frases no Imperativo (I’m going to collect your activities in order 

to check your Imperative sentences). 

  

Atividade 4 (5 minutos) Avalie a aula, respondendo ao formulário no Google Forms. 

  

Por fim, comunico aos alunos que farão uma avaliação da aula, por meio de um Formulário 

do Google. Explico que é o mesmo formulário da aula passada e que possuem cinco minutos 

para preenchê-lo (Now, you are going to assess the class we had today. It’s the same form 

you filled out last class. You have 5  minutes to do that). 

 

Questões do formulário 

  

Aluno(a): ________________________________________________________________ 

  

1. O que você aprendeu na aula de hoje? 

_________________________________________________________________________ 
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2. Você sentiu alguma dificuldade na aula de hoje? 

Sim (     )               Não (     )               Parcialmente (     ) 

  

3. Se você respondeu ‘sim’ ou ‘parcialmente’ à pergunta anterior, explique. 

_________________________________________________________________________ 

  

4. Você considera relevante a temática da aula de hoje? 

Sim (     )               Não (     )         Parcialmente (     ) 

  

5. Justifique a resposta dada à pergunta anterior. 

_________________________________________________________________________ 

  

6. Você tem mais algum comentário, dica ou sugestão sobre a aula de hoje? 

_________________________________________________________________________ 

  

Terminada a avaliação da aula, despeço-me dos alunos desejando-lhes uma boa semana 

(Class is over. Have a nice week! Goodbye!). 

  

6. Avaliação 

  

● Verificação, por meio do engajamento dos alunos nas atividades propostas, se o uso 

das estratégias de leitura facilitou a compreensão do texto em inglês, se o uso do 

imperativo em inglês foi aplicado às sugestões de mudança do senso comum e se a 

atividade contribuiu para avançar nessa mudança 

● Correção das produções dos alunos oralmente e avaliação da produção escrita das 

frases no imperativo em inglês 

7. Gabarito 

  

Worksheet 1: 

  

a.       Garçonete. Palavras/frases que auxiliaram: “balance seven plates”, “carrying two cups of 

coffee”, “taking guff from the cook”, dentre outras. 

  

b. 

1. Conhecimento declarativo: ela tinha conhecimento do cardápio e dos tempos de preparação 

dos pratos. 

2. Conhecimento procedimental: Ela sabia onde cada pedido ia. 

3. Conhecimento espacial: ela conseguia, andando a toda velocidade, equilibrar sete pratos 

em seu braço direito enquanto carregava duas xícaras de café em sua mão esquerda. 

4. Conhecimento emocional: ela sabia ser gentil com pessoas rudes, acalmando-as, recebendo 

reclamações do cozinheiro por um pedido devolvido. 

5. Conhecimento/Capacidade para manter atenção plena: continuava se movendo e sorrindo, 

resolvendo a reclamação, ganhando o cliente. 

  

c. Produção livre/resposta pessoal. 
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 d. Produção livre/resposta pessoal. 

  

Worksheet 2: Produção livre/resposta pessoal. 

  

Worksheet 3: Produção livre/resposta pessoal. 

  

[1] Pode ser necessária a utilização de duas aulas de 50 minutos para a realização do presente 

plano. 

 

A aula 3 prossegue com a temática de trabalhos socialmente subvalorizados, 

sendo os seus conteúdos: elaboração de entrevista, elementos constituintes de 

apresentação oral formal em inglês usando slides como recurso, nomes de profissões 

em inglês, descrição de rotinas de trabalho e identificação dos tipos de conhecimento 

que cada profissão demanda, pronomes interrogativos em inglês. Os objetivos de 

aprendizagem abrangem: aprofundar a reflexão sobre trabalhos socialmente 

subvalorizados, produzir roteiro de entrevista, listar e usar procedimentos de 

entrevistas, identificar e usar os elementos de apresentação oral formal, organizar 

dados para serem socializados em inglês. Na sequência, trazemos o plano de aula: 

 

Plano de Aula 3 

  

1. Tema: Trabalhos socialmente subvalorizados 

  

2. Conteúdos: 

● Elaboração de entrevista 

● Elementos constituintes de apresentação oral formal em inglês usando slides como 

recurso 

● Nomes de profissões em inglês, descrição de rotinas de trabalho e identificação dos 

tipos de conhecimento que cada profissão demanda 

● Pronomes interrogativos em inglês  

3. Objetivos de aprendizagem: 

● Aprofundar a reflexão sobre trabalhos socialmente subvalorizados 

● Produzir roteiro de entrevista 

● Listar e usar procedimentos de entrevistas 

● Identificar e usar os elementos de apresentação oral formal 

● Organizar dados para serem socializados em inglês 

4. Recursos 

● Quadro branco, caneta de quadro e apagador 
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● Projetor multimídia com acesso à internet 

● Atividades impressas 

● Aluno como recurso 

5. Procedimentos 

Inicio a aula cumprimentando os alunos (Good afternoon, class). Na sequência, faço a 

chamada (Let’s do the roll call). Terminada a chamada, devolvo aos alunos a atividade de 

produção de frases no Imperativo corrigida e elogio seu desempenho (These are your 

activities from last class. They are corrected. Look at the corrections carefully, please. 

Well-done!). 

  

Atividade 1 (5 minutos) Assista ao vídeo e responda às perguntas. 

  

Informo que assistiremos a um curto vídeo, em português, sobre profissões e que o artista 

principal é bem popular no Brasil, para aguçar a curiosidade dos alunos (Today, we are going 

to watch a short video, in Portuguese, about professions. The artist is very popular in 

Brazil). Link do vídeo: 

 

https://br.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=Pedro+Cardoso+-

+quebrando+o+tabu#id=2&vid=54c19714b1dd171ef19804ae4d8e7443&action=click 

 

Peço que, enquanto assistem, anotem no caderno o nome do artista e o tema geral do vídeo 

(While watching it, write the name of the artist and the main theme of the video). Escrevo 

duas perguntas no quadro em inglês e verifico a compreensão dos alunos. Se necessário, 

escrevo as palavras-chave das perguntas. 

  

1. Who is in the video? = Name of the artist 

2. What is the main theme? = Topic of the video 

  

Depois da exibição do vídeo, releio as perguntas do quadro e peço voluntários para 

responderem em português ou inglês (So, who is in the video?). Os alunos provavelmente 

dirão, ou eu digo, Pedro Cardoso.  Pergunto qual a profissão dele e se é valorizada socialmente 

(Yes, Pedro Cardoso! Is his job socially valued?). Leio a segunda pergunta (What is the 

main theme?). Verifico se os alunos trazem em suas respostas a noção de profissões 

subvalorizadas (undervalued professions), tema iniciado na aula anterior. Pergunto como o 

artista explica essa subvalorização dos trabalhos manuais (How does he explain the 

undervalued professions?). Os alunos provavelmente dirão, já que o vídeo é em português; 

caso contrário coloco o vídeo novamente. Os alunos deverão trazer a informação: pela 

influência da escravidão em nosso país. Eu confirmo em inglês: by the influence of slavery 

in our country. 

  

Atividade 2 (10 minutos) Explique os tipos de contrato de contrato. 

  

Digo à turma que agora vamos nos voltar para a relação de trabalho em nosso contexto social, 

o IFPR, nossa escola, e pergunto para eles: Quantos tipos de contrato de trabalho eles acham 

https://br.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=Pedro+Cardoso+-+quebrando+o+tabu#id=2&vid=54c19714b1dd171ef19804ae4d8e7443&action=click
https://br.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=Pedro+Cardoso+-+quebrando+o+tabu#id=2&vid=54c19714b1dd171ef19804ae4d8e7443&action=click
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que há no IFPR?, escrevendo a pergunta no quadro (Let’s now think about our social 

context, our school: How many types of work contract are there at IFPR?). Os alunos 

provavelmente dirão: um ou dois, e estimulo-os a dizerem os nomes em português. Em 

seguida, pergunto como se diz “por concurso público” e “por terceirização” (How do you say 

“por concurso público” and “por terceirização” in English?). Caso não saibam, escrevo no 

quadro: public contest and outsourced work). 

  

Types of work contract: 

  

1. Public contest 

2. Outsourced work 

  

Peço que expliquem o significado de cada contrato de trabalho em português (What do 

public contest and outsourced work mean in Portuguese?). Confirmo e/ou ajusto as 

respostas dadas:  public contest é quando o servidor é aprovado em concurso público e assume 

um cargo em uma instituição pública e outsourced contract é quando o posto de um trabalho 

público não é oferecido por concurso público ou quando não há servidor público disponível 

para assumi-lo. Pergunto que diferenças existem entre os dois tipos de contrato (What are 

the differences between both types of contract?). Enfatizo, caso não sejam trazidos pelos 

alunos, os seguintes tópicos (escrevê-los no quadro): salários menores (lower salaries), 

instabilidade de trabalho (work instability), situações de insalubridade 

(insalubrity/unhealthy conditions), falta de apoio jurídico/ sindicatos, (lack of legal 

representation/unions). Saliento que a terceirização envolve, em grande medida, profissões 

subvalorizadas em nossa sociedade (Outsourced work usually involves undervalued 

professions in our society). Pergunto aos alunos se eles sabem se existem terceirizados aqui 

em nosso campus (Do you know if there are outsourced workers in our campus?) Caso 

os alunos não saibam, informo que há 10 trabalhadores com esse tipo de contrato de trabalho 

e que vamos saber um pouco mais sobre eles (There are 10 outsourced workers here and 

we are going to learn a bit more about them). 

  

Atividade 3 (20 minutos) Organize a entrevista com trabalhadores. 

  

Agora, a minha proposta para vocês é que, em pequenos grupos, conversem com os 

profissionais terceirizados do nosso campus, a fim de compreender os tipos de conhecimentos 

que eles aplicam na realização de seus trabalhos, de maneira similar ao que fez Mike Rose 

(My task proposal to you is talking to the outsourced professionals in our campus in 

order to understand the types of knowledge they use to perform their jobs, similarly to 

Mike Rose, do you remember him?).  Pergunto aos alunos se eles sabem que trabalhos os 

terceirizados desenvolvem no campus (Do you know what the outsourced workers do in 

our campus?). Espero a resposta e entrego a Activity 1: informações sobre os entrevistados 

e o guia para a condução da entrevista com os terceirizados (In this activity you have some 

information about the outsourced workers in our campus and a guide for the interview). 

Enquanto entrego a Atividade 1, chamo a atenção dos alunos para as profissões dos 

terceirizados, perguntando: What do Carlos, Joel, Gentil, Sérgio, and Daniel do? Confirmo 

a resposta (Yes, they are security guards) e faço a mesma pergunta sobre as outras 
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trabalhadoras (What about Patrícia and Daniele?). Confirmo e repito o procedimento com 

os últimos trabalhadores. Em seguida, chamo a atenção dos alunos para os procedimentos da 

tarefa que segue: Interview Procedures. 

 

Lesson 3: activity 1 

  

Outsourced workers at Campus União da Vitória 

  

Security guards: 

  

* Carlos                 * Sérgio 

* Joel                     * Daniel 

* Gentil 

Janitors: 

  

* Patrícia 

* Daniele 

Canteen workers: 

  

* Lusa 

* Marlon 

* Priscila 

  

INTERVIEW PROCEDURES 

  

1. BEFORE: 

* Worker timetable; 

* Group schedule; 

* Phone storage space; 

* Interview questions. 

 

               Interview  questions: 

● name; 

● origin; 

● profession; 

● work routine; 

● work positive and negative aspects. 

2. DURING: 

* Introduce yourself/school task; 

* Recording permission; 

* Interview questions. 

  

3. AFTER: 

* Thank; 

* Take photos; 

* Give feedback. 

 

Antes de falar sobre os procedimentos da entrevista, peço à turma que se divida em 9 grupos 

de 3 integrantes e uma dupla: cada grupo escolhe um trabalhador terceirizado para entrevistar 

(Let’s form 9 groups with 3 members each and 1 pair of students). Os alunos anotam os 

nomes dos participantes do seu grupo e o nome do trabalhador que entrevistarão (Please, 

write the names of the components of your group and the name of the outsourced 
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worker you are going to interview in a sheet of paper and give it to me). 

 

Proponho aos alunos refletirmos juntos sobre o roteiro da entrevista (Let’s think as a group 

about the interview process). Explico que os procedimentos são apenas um guia e que eles 

podem perguntar sobre outros assuntos que surjam naturalmente durante a conversa (This is 

a guide, you can also ask other topics that come up naturally during the conversation). 

Primeiro, vamos pensar nos procedimentos a serem adotados Antes da Entrevista (First, let’s 

think about the procedures before the interview).  Se houver tempo, o passo a passo da 

entrevista pode ser construído no quadro, negociando o significado de palavras desconhecidas 

com os alunos, como segue: 

  

1. Procedures before the interview: 

* Worker timetable: Informar-se sobre os horários de trabalho do servidor a ser entrevistado 

antes da entrevista. 

* Group schedule: Combinar com os membros do seu grupo dia e horário para a entrevista 

* Check phone storage space: Verificar se há espaço em um dos celulares do grupo para 

gravar a entrevista em áudio e para tirar fotos. 

* Interview questions: Elaborar as perguntas e dividi-las entre os membros do grupo, para 

que todos possam participar. 

  

Para as perguntas, é importante que os alunos incluam algumas relacionadas ao tema e 

conhecimento trabalhado na aula anterior. Segue uma sugestão. 

  

Roteiro da entrevista (Interview guide questions) 

● Nome: Qual o seu nome, por favor? 

● Origem: De onde o senhor / a senhora é? 

● Profissão: Qual a sua profissão? 

● Rotina de trabalho: O senhor / A senhora poderia descrever as atividades que realiza? 

Qual sua rotina de trabalho? 

● Pontos +/- do trabalho: Quais são, em sua opinião, os aspectos positivos e negativos 

do seu cargo? 

Terminada a explicação e/ou construção do roteiro, levo os alunos a pensarem sobre o 

Momento da Entrevista, fazendo uso de perguntas que conduzam aos aspectos formais de 

uma entrevista (Let’s think about the interview moment). 

   

2. Procedures during the interview: 

  

* Introduce yourself/school task: Se ainda não conhecem o trabalhador, apresentem-se a 

ele/ela dizendo os seus nomes e o curso de que fazem parte. Expliquem que estão realizando 

entrevistas rápidas com trabalhadores do campus para um trabalho de inglês e perguntem se 

ele/ela gostaria de participar - utilizem pronomes de tratamento formais: senhor/senhora. 

* Recording permission: Perguntem se poderiam gravar a entrevista apenas para consulta 

particular do grupo. 

* Interview questions/guide: Sigam o roteiro da entrevista e perguntem eventuais 
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curiosidades que surjam no decorrer da entrevista. 

  

Terminados os procedimentos formais da entrevista, levo os alunos a pensarem sobre o 

momento Depois da Entrevista, fazendo uso de perguntas que conduzam aos aspectos formais 

do encerramento da atividade:   

  

3. Procedures after the Interview: 

 

 * Thank: Agradecer a colaboração dos entrevistados. 

* Take photos: pedir para alguém de fora do grupo tirar uma foto do servidor com todos os 

membros do grupo ou tirar uma selfie. 

* Give feedback: Esclarecer que voltarão a procurar o entrevistado para dar um retorno sobre 

os resultados da pesquisa. 

  

Terminados os procedimentos, faço uma Simulação da Entrevista. O objetivo é verificar o 

entendimento dos procedimentos e o nível de formalidade a ser usado com os entrevistados. 

Peço a um aluno voluntário para encenar comigo a entrevista (Now, let’s do a role-play, 

simulating the interview. Is there a volunteer to interview me? I’ll play the school 

janitor). Ao final, a turma avalia se os procedimentos foram seguidos adequadamente e/ou 

sugerem modificações. 

  

Atividade 4 (10 minutos) Organize os dados da entrevista em slides. 

  

Terminada a simulação, entrego a Activity 2: Slide Presentation, que será feita em casa. 

Entrego o texto impresso aos alunos, leio as instruções em inglês e verifico a compreensão 

dos alunos sobre a tarefa em português. 

 

Lesson 3: Activity 2 

  

SLIDE PRESENTATION: INTERVIEW 

  

a. Prepare a slide presentation in English with the data collected in the interview. Use  

Google Translate, Word Reference or Linguee to help you write and pronounce the words 

and sentences. 

● Present the data in an organized way: 

WHO (quem realizou a entrevista - interviewer - e quem foi entrevistado - interviewee: 

incluir a foto) 

WHAT (qual a profissão e as atividades realizadas: classificar cada ação nos tipos de 

conhecimentos estudados) 

POSITIVE POINTS 

NEGATIVE POINTS 

 

● The last slide should thank the audience and offer e-mail contacts. 

● The presentation should last from 5 to 10 minutes. 
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b. Send the presentation to alessandra.bender@ifpr.edu.br until the 16th of September 

c. Check the comments and corrections via e-mail 

d. Save the presentation as pdf 

e. Prepare to present it orally in the 27th of September, along with your group. The slides 

should be presented in English and commented in Portuguese or English 

  

Tips for the oral presentation: 

  

● All members of the group should present one or more slides in English and make 

comments about it in Portuguese or English 

● Make eye contact during the presentation 

● Use a proper tone of voice 

● Wear a uniform or white T-shirt 

● Have a proper posture during the whole presentation 

 

A cada letra, leio o enunciado e peço voluntários para dizerem em português o que 

entenderam. Confirmo a compreensão dos alunos e/ou faço adequações se necessário. A 

negociação dos significados da tarefa será semelhante à da letra ‘a’: (Listen to part ‘a’: 

Prepare a slide presentation in English with the data collected in the interview. Use 

Google Translate, Word Reference or Linguee to help you write and pronounce the 

words and sentences.) Any volunteer to say activity ‘a’ in Portuguese? Say in Portuguese 

what you have to do in activity ‘a’. Yes, it’s correct! Prepare uma apresentação de slides 

em inglês com os dados coletados na entrevista. Use Google Translate, Word Reference 

ou Linguee para ajudá-lo a escrever e pronunciar as palavras e frases). 

  

Atividade 5 (5 minutos) Avalie a aula, respondendo ao formulário no Google Forms. 

  

Por fim, comunico aos alunos que farão uma avaliação da aula, por meio de um Formulário 

do Google: Explico que é o mesmo formulário da aula passada (Now, you are going to assess 

the class we had today. It’s the same form you filled out last class. You have 5 minutes 

to do that). 

  

Questões do formulário 

  

Aluno(a): _________________________________________________________________ 

  

1. O que você aprendeu na aula de hoje? 

_________________________________________________________________________ 

  

2. Você sentiu alguma dificuldade na aula de hoje? 

Sim (     )               Não (     )         Parcialmente (     ) 

  

3. Se você respondeu ‘sim’ ou ‘parcialmente’ à pergunta anterior, explique. 

_________________________________________________________________________ 
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4. Você considera relevante a temática da aula de hoje? 

Sim (     )               Não (     )          Parcialmente (  ) 

  

5. Justifique a resposta dada à pergunta anterior. 

_________________________________________________________________________ 

  

6. Você tem mais algum comentário, dica ou sugestão sobre a aula de hoje? 

_________________________________________________________________________ 

  

Terminada a avaliação da aula, despeço-me dos alunos desejando-lhes uma boa semana 

(Class is over. Have a nice week! Goodbye!) 

  

6. Avaliação 

● Engajamento/envolvimento e comprometimento nas discussões sobre o vídeo 

apresentado, sobre os tipos de contrato de trabalho e na construção coletiva do roteiro 

de entrevista 

● Envio da apresentação dos slides por email: Verificação se os dados referentes a 

nomes de profissões e rotinas de trabalho foram apresentados em inglês 

adequadamente. 

● Respeito às datas 

 

O tema da aula 4 é a comunicação no mundo do trabalho. Os conteúdos desta 

aula envolvem estratégias de leitura: skimming, scanning e inferência; estratégias de 

comunicação oral: tom da voz, entonação e preenchedores de pausas, e 

compreensão escrita. Os objetivos de aprendizagem são: ler um texto em inglês para 

perceber características da linguagem/produção escrita em inglês e ouvir um texto em 

inglês para perceber características da linguagem/produção oral em inglês. Na 

sequência, trazemos o plano de aula: 

 

Plano de Aula 4 

  

1. Tema: Comunicação no mundo do trabalho 

  

2. Conteúdos: 

● Estratégias de leitura: skimming, scanning e inferência 

● Estratégias de comunicação oral: tom da voz, entonação e preenchedores de pausas 

● Compreensão escrita 

3. Objetivos de aprendizagem: 

● Ler um texto em inglês para perceber características da linguagem/produção escrita 
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em inglês 

● Ouvir um texto em inglês para perceber características da linguagem/produção oral 

em inglês 

4. Recursos 

● Quadro branco, caneta de quadro e apagador 

● Projetor multimídia 

● Atividade impressa 

● Aluno como recurso 

5. Procedimentos 

  

Introdução da aula (5 minutos): Inicio a aula cumprimentando os alunos (Good afternoon). 

Na sequência, faço a chamada (Let’s do the roll call). Pergunto se algum grupo já realizou a 

entrevista e relembro que antes do fim da próxima semana devem realizá-la. Informo que na 

aula de hoje abordaremos aspectos da comunicação no mundo do trabalho, em especial na 

área de T.I., em que estão se especializando (Today we are going to address the area of 

Information Technology, your area of expertise). Escrevo no quadro a palavra ADVERT 

e pergunto se sabem seu significado (Do you know the meaning of this word in 

Portuguese?). Confirmo a resposta dos alunos (That’s correct!) ou apresento o significado: 

propaganda. Explico que ADVERT é a redução da palavra ADVERTISEMENT e que pode, 

inclusive, ser reduzida para apenas AD (Advert is the abbreviation of the word 

‘advertisement’, and it can also be reduced to ‘ad’). 

  

Atividade 1 (15 minutos) Leia o anúncio e responda às perguntas. 

  

Feita a apresentação do tema, explico que distribuirei um anúncio de um produto da área de 

T.I. Devem lê-lo silenciosa e individualmente, tentando encontrar as respostas das seguintes 

questões (I’ll distribute an I.T. product advert. Read it silently and individually, trying 

to find the answers of the following questions).  Nesse momento, os alunos os alunos farão 

uso das estratégias de leitura: skimming, scanning e inferência. 

  

Projetor multimídia: 

1. O que está sendo anunciado? 

2. Onde o produto está sendo anunciado? 

3. Como/Onde o cliente pode obter mais informações sobre o produto? 

4. Quais são as características do produto? 

5. Você compraria o produto? Por quê? 

6. Em sua opinião, o anúncio está claro o suficiente para estimular sua compra ou a 

curiosidade do cliente? 

  

Distribuo o anúncio (Here is the I.T. product advert): 
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LESSON 4: activity 1 

 

 
Source: VINEY, P. Survival English: International Communication for Professional People. New York: 

Macmillan, 2003. 

  

Corrijo a atividade com toda a classe (Let’s check your answers together). A cada pergunta, 

abro espaço para a turma se pronunciar: 

  

Atividade 2 (10 minutos) Ouça o diálogo entre a cliente e o atendente. Identifique se a opinião 

da cliente é semelhante ou diferente da sua. 

  

Após realizada a discussão proposta pelas perguntas, informo aos alunos que ouvirão um 

diálogo entre um atendente e uma cliente envolvendo o anúncio do produto. Informo que eles 

devem ouvir o diálogo e buscar a resposta sobre a opinião da atendente: se a opinião dela é 

semelhante à opinião deles sobre o anúncio do produto (Now let’s listen to a dialogue 

between a client and a clerk involving this product and check if the woman’s opinion 

about the ad is similar to yours). Busco que um voluntário da turma explique o comando 

em português. Terminada a primeira escuta, pergunto se gostariam de ouvir mais uma vez e 

que o foco é verificar se a opinião expressa pela mulher é semelhante à opinião deles (Would 

you like to listen one more time? Remember that the focus is to check if the woman’s 

opinion about the ad is similar to yours). Em seguida verifico a compreensão dos alunos 

sobre a pergunta proposta (Is it the same opinion as yours?). Pergunto também como eles 

chegaram à conclusão de que a resposta dela era igual ou não a deles (How do you know 

that? What did she say?). Eles podem dizer que ela fez muitas perguntas para o atendente, 

indicando que o anúncio não está claro o suficiente para o comprador. Eles também podem 

dizer que o tom de voz dela parecia irritado/alterado ou que ela puxava a conversa sempre 

para o mesmo ponto, entre outras questões. Confirmo as respostas dos alunos e saliento que 

o tom de voz pode ser de grande ajuda em atividades de compreensão oral (That’s right! The 

voice tone can be very helpful in listening activities). 

  

Atividade 3 (5 minutos) Ouça e responda. 

  

Peço para ouvirem o diálogo novamente e responderem à pergunta, que é escrita no quadro 
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(Listen again and answer this question: What kind of information does she want?): 

  

1. What kind of information does she want? 

 

Indago aos alunos sobre a resposta da pergunta, sendo a resposta correta: specific 

information. Reflito com a turma se eles haviam verificado esse problema quando analisaram 

o anúncio e se eles acham esse tipo de informação importante em um anúncio (Did you notice 

that problem when you analysed the advert? Do you think this is an important kind of 

information in an advert? Why or why not?). 

  

Atividade 4 (10 minutos) Leia e responda. Sublinhe no texto as características da linguagem 

oral reproduzidas na linguagem escrita. 

  

Distribuo a transcrição do diálogo que acabaram de ouvir: 

 

 

LESSON 4: activity 2 

  

a) Read the transcript of the dialogue you have just listened and answer the following 

question in Portuguese or English: Why does the woman want more information? 

________________________________________________________________________ 

  

Wilbur: Wilbur Meeks. 

Kelly: Mr. Meeks? This is Kelly Osgood. The computer buyer at MidWest Retail. 

Wilbur: Oh, yes. MidWest Retail from Chicago. 

Kelly: From Minneapolis. 

Wilbur: Of course. Sorry. What can I do for you? 

Kelly: It’s this new version of the Egg storage device. I have a few questions. 

Wilbur: Right. Version three is the best one yet, it’s the fastest... 

Kelly: Yes, yes, I know all that. We have 6,000 of them in the warehouse. 

Wilbur: Oh, right. 

Kelly: We want to put it in our catalog. 

Wilbur: I’ll have our publicity department send you some pictures. 

Kelly: We have those already. 

Wilbur: It looks great, doesn’t it? It’s... 

Kelly: May I finish, Mr. Meeks? 

Wilbur: Sorry. Yes. Go on. 

Kelly: There isn’t enough specific information in your ads. We need to put some facts, 

not just a sales pitch. 

Wilbur: Ok, I can send you our sales brief and… 

Kelly: Please let me continue. Do you have the information? 

Wilbur: Uh, I guess so. 
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Kelly: OK, the dimensions. How big is it? 

Wilbur: It’s really tiny, you can put it in your pocket… or purse… and ... 

Kelly: Alright. Can we stick to the point?! 

  
VINEY, P. Survival English: International Communication for Professional People. New York: Macmillan, 

2003. Track 2.20. 

  

b) Listen to the dialogue and underline the written language symbols that characterize 

the spoken language. 

 

 Leio o enunciado da letra ‘a’ (Read the transcript of the dialogue you have just listened 

and answer the following question in Portuguese or English: Why does the woman want 

more information?). Confiro se compreenderam (Do you understand question ‘a’? Can 

you say it in Portuguese?). Confirmo a compreensão (Yes, leia a transcrição do diálogo 

que vocês acabaram de ouvir e responda à seguinte questão: Por que a mulher quer 

mais informação?). 

  

Pergunto aos alunos se conseguiram encontrar a resposta e a confirmo (Do you know the 

answer? Yes, to put it in a catalogue, para colocar em um catálogo). Sigo para a atividade 

‘b’ (Let’s move on to letter ‘b’: Listen to the dialogue and underline the written language 

symbols that depict the spoken language). Confiro se compreenderam (Do you understand 

question ‘b’? Can you say it in Portuguese?). Confirmo a compreensão (Yes, ouça o 

diálogo e sublinhe os símbolos da linguagem escrita que caracterizam a linguagem 

falada). Cito como exemplo o ponto de interrogação e sua função de sinalizar a entonação de 

uma frase interrogativa (For example, we have the question mark, which signals the 

intonation of an interrogative sentence). Escrevo no quadro: 

  

WRITTEN SYMBOLS: 

 

?  - question intonation 

  

  

Toco o diálogo e pergunto aos alunos quais símbolos sublinharam, destacando sua função no 

contexto (What are the symbols underlined? What do they indicate?). Escrevo no quadro: 

  

Oh / Uh - filler (gives the speaker time to think) 

 

.... suspension points - interruption 

 

! exclamation mark - annoyance 

  

Atividade 5 (5 minutos) Avalie a aula, respondendo ao formulário no Google Forms. 
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Por fim, comunico aos alunos que farão uma avaliação da aula, por meio de um Formulário 

do Google (5 minutos): Avaliação da aula. Explico que é o mesmo formulário da aula passada 

(Now, you are going to assess the class we had today. It’s the same form you filled out 

last class. You have 5 minutes to do that). Relembro que até a próxima semana devem 

realizar a entrevista. 

  

Questões do formulário 

  

Aluno(a): ________________________________________________________________ 

  

1. O que você aprendeu na aula de hoje? 

_________________________________________________________________________ 

  

2. Você sentiu alguma dificuldade na aula de hoje? 

Sim (     )               Não (     )            Parcialmente (  ) 

  

3. Se você respondeu ‘sim’ ou ‘parcialmente’ à pergunta anterior, explique. 

_________________________________________________________________________ 

  

4. Você considera relevante a temática da aula de hoje? 

Sim (     )               Não (     )           Parcialmente (  ) 

  

5. Justifique a resposta dada à pergunta anterior. 

_________________________________________________________________________ 

  

6. Você tem mais algum comentário, dica ou sugestão sobre a aula de hoje? 

_________________________________________________________________________  

 

Terminada a avaliação da aula, despeço-me dos alunos desejando-lhes uma boa semana 

(Class is over. Have a nice week! Goodbye!) 

  

6. Avaliação 

  

● Verificação se as estratégias de leitura de skimming, scanning e inferência facilitaram 

a compreensão escrita 

● Verificação se as estratégias de listening de tom da voz, entonação e preenchedores 

de pausas facilitaram a compreensão oral em inglês 

  

7. Gabarito 

  

Activity 1: 

  

1. O que está sendo anunciado? Armazenamento de Mídia Portátil para programas, imagens, 

som e vídeo. 

 

2. Onde o produto está sendo anunciado? Em um livro didático: VINEY, P. Survival English: 
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International Communication for Professional People. New York: Macmillan, 2003. 

 

3. Como/Onde o cliente pode obter mais informações sobre o produto? 

http://www.devereux.com/products/eggIII/html. 

 

4. Quais são as características do produto? 

● menor 

● maior memória 

● melhor aparência com acabamento em alumínio 

● drive mais rápido 

● conectividade mais ampla 

● suporta PC/Mac/portáteis + todos os cartões de fotos digitais 

● conexão fácil com videoprojetores 

● software adequado para apresentações, videoclipes, slides, armazenamento de áudio, 

MP3 player 

● à prova de água 

5. Você compraria o produto? Por quê? Produção livre/resposta pessoal. 

  

6. Em sua opinião, o anúncio está claro o suficiente para estimular sua compra ou a 

curiosidade do cliente? Produção livre/resposta pessoal. 

  

Atividade 2: Produção livre/resposta pessoal. 

  

Atividade 3: specific information. 

  

Atividade 4: 

  

a.    to put the information in a catalog / para colocar a informação em um catálogo. 

  

b.      ?  - question intonation 

        Oh / Uh - filler (gives the speaker time to think) 

        .... suspension points - interruption 

        ! exclamation mark – annoyance 

  

 

A aula 5 tem como tema a solução de problemas, abordando os seguintes 

conteúdos: produção oral em inglês, focando nas características da língua falada, e 

como dar conselhos em inglês usando o verbo modal should/shouldn’t. Seus objetivos 

de aprendizagem envolvem ouvir um texto oral em inglês para dramatizá-lo, colocando 

em prática as seguintes características da língua falada: tom da voz, entonação e 

preenchedores de pausas; elaborar conselhos em inglês empregando o verbo modal 
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should/shouldn’t; e conhecer as implicações culturais na elaboração de conselhos em 

inglês. Na sequência, trazemos o plano de aula: 

 

Plano de Aula 5 

  

1. Tema: Solução de problemas. 

  

2. Conteúdos: 

● Produção oral em inglês, focando nas características da língua falada 

● Como dar conselhos em inglês usando o verbo modal should/shouldn’t 

3. Objetivos de aprendizagem: 

● Ouvir um texto oral em inglês para dramatizá-lo, colocando em prática as seguintes 

características da língua falada: tom da voz, entonação e preenchedores de pausas 

● Elaborar conselhos em inglês empregando o verbo modal should/shouldn’t 

● Conhecer as implicações culturais na elaboração de conselhos em inglês 

4. Recursos 

● Quadro branco, caneta de quadro e apagador 

● Atividades impressas 

● Aparelho de som 

● Ferramentas de tradução online: WordReference.com; Google translate; Linguee etc. 

● Aluno como recurso 

5. Procedimentos 

  

Inicio a aula cumprimentando os alunos (Good afternoon). Na sequência, faço a chamada 

(Let’s do the roll call). Relembro que na próxima semana são as apresentações dos dados da 

pesquisa em inglês e peço para conferirem meu e-mail com correções e/ou sugestões. 

 

Atividade 1 (15 minutos): Ouça e repita o diálogo. Em pares, dramatize o diálogo e depois 

grave-o em seu celular. 

 

Retomando a aula anterior, pergunto aos alunos se lembram de algumas características da 

linguagem falada que podem ser retratadas pela linguagem escrita (Do you remember some 

characteristics of the oral language that can be used in written language?). Aguardo as 

respostas: pontos de interrogação e exclamação, as reticências e os preenchedores de pausas 

‘oh’, ‘uh’. Confirmo-as e/ou apresento alguma característica não mencionada (Yes, question 

marks, exclamation marks, suspension points, the fillers ‘oh’ and ‘uh’). 

Peço aos alunos que estejam com a transcrição do diálogo da aula anterior em mãos. Informo 

que vão ouvir e repetir o diálogo entre o Mr. Meeks e Kelly, frase a frase, prestando atenção 

ao tom de voz, entonação e preenchedores de pausa (Now take the dialogue transcript from 

last class please. Let’s listen and repeat each sentence. Pay attention to the voice tone, 

intonation and fillers). Se necessário, solicito que repitam ‘chunks’ ou palavras isoladas. 

Após a repetição em grupo, os alunos fazem a leitura dramatizada em pares, alternando os 
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papéis do Mr. Meeks e da Kelly (In pairs, let’s read the dialogue, taking turns to play the 

roles of Mr. Meeks and Kelly). Verifico a compreensão da atividade (Did you understand 

what you have to do?). Confirmo a compreensão e, se necessário, exemplifico a atividade 

com um aluno. Enquanto os alunos praticam, caminho pela sala intervindo, se necessário, 

dizendo em inglês: Be careful/Pay attention to the pronunciation of this word/Repeat 

after me, etc., para adequar o uso das estratégias de tom de voz, entonação e preenchedores 

de pausa, assim como a pronúncia das palavras e expressões em geral. A seguir, os alunos 

escolhem um dos papéis (Mr. Meeks ou Kelly) para gravarem, no celular, a leitura 

dramatizada. Informo que podem gravar fora da sala de aula se preferirem (Next, you choose 

one of the roles and record the dialogue, in your cell phones. You can go outside the 

classroom if you prefer. You have 5 minutes to do that). 

  

Atividade 2 (15 minutos) Dê conselhos em inglês usando a palavra ‘should’. 

 

Terminada a atividade 1, escrevo no quadro a palavra ADVICE e confiro com a turma se a 

conhecem (Do you know the meaning of this word: ‘advice’?). Confirmo ou apresento a 

resposta: conselho (Yes, it means ‘conselho’). Explico que ‘should’ é a maneira mais usada 

em inglês para dar um conselho a alguém (The most common way to give advice in English 

is by using the word ‘should’. So, what’s the meaning of should?). Confirmo ou apresento 

a resposta (Yes, it means ‘deve’ in Portuguese) e escrevo no quadro também. 

  

ADVICE = Conselho 

SHOULD = Deve 

  

Peço aos alunos para pensarem em um conselho para o Mr. Meeks se comunicar melhor em 

seu ambiente de trabalho, incentivando-os a darem o conselho em português ou inglês (Think 

of some advice for Mr. Meeks to communicate better in his workplace. You can say it 

in Portuguese or in English). Escrevo em inglês a frase dita e saliento o uso de ‘should’. 

Caso não seja dita nenhuma frase, escrevo um exemplo no quadro, que deve estar organizado 

da seguinte forma: 

  

ADVICE = Conselho 

SHOULD = Deve 

  

Mr. Meeks should ….. 

He should listen to the client patiently. 

  

Indago sobre a forma negativa de ‘should’ (What is the negative form of should?). 

Confirmo ou apresento a resposta (Yes, shouldn’t / should not).  Peço para darem algum 

conselho para o Mr. Meeks na forma negativa (Tell some advice to Mr. Meeks using the 

negative form of should). Caso não seja dita nenhuma frase, escrevo um exemplo no quadro, 

que deve estar organizado da seguinte forma: 
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Mr. Meeks shouldn't interrupt Kelly so often. 

  

Explico que para dar conselhos a alguém em inglês, é educado começar dizendo que você 

sente muito (In English, when you give a piece of advice to someone, you start by saying: 

I’m sorry but ...). Escrevo no quadro: 

  

I’m sorry but you should(n’t)… 

  

Pergunto se conhecem uma outra expressão equivalente a I’m sorry (Do you know any other 

expression similar to I’m sorry?). Confirmo ou apresento a resposta, marcando a informação 

nova no quadro (Yes, that’s correct! I’m afraid…). 

  

I’m afraid you should(n’t)… 

  

Informo aos alunos que as expressões ‘I’m sorry’ e ‘I’m afraid’ são comumente usadas em 

inglês para dar um tom mais formal e educado ao conselho a ser dado (The expressions I’m 

sorry and I’m afraid are used in English to give a more formal and polite tone to the 

advice given).  Acrescento no quadro as informações, que poderá ficar da seguinte forma: 

  

Formal & Polite Advice 

I’m sorry, but you should(n’t)… 

I’m afraid you should(n’t)… 

  

Atividade 3 (13 minutos). Em pares, ouça o diálogo gravado no celular. Procurando 

contribuir para a produção oral do seu colega, escreva 2 conselhos a ele/ela em inglês. Depois, 

leia os conselhos e dramatize o diálogo, seguindo os conselhos dados. 

  

Terminada a interação com os alunos, peço para escutarem a gravação que fizeram e 

escreverem 2 conselhos para o colega, com base na dramatização realizada. Enquanto 

escutam, devem prestar atenção ao tom de voz, entonação e preenchedores de pausas (Let’s 

practice! In the same pairs, listen to your recording and write two pieces of advice to 

your classmate. While you listen, pay attention to the voice tone, intonation and fillers).  

Os alunos podem usar ferramentas online de tradução para ajudá-los na elaboração dos 

conselhos e na pronúncia, se necessário. O tempo da atividade será de aproximadamente 10 

minutos (You can use online translation tools to help you write the pieces of advice to 

your classmate. You have 10 minutes to do that). Destaco que podem esclarecer dúvidas 

ao longo da atividade (If you need any help, call me/raise your hand).  Circulo pela sala e 

oriento as duplas, de maneira individualizada, se necessário. Terminado o tempo, os alunos 

dizem ao colega seus conselhos (Time is up. Tell your partner the advice, please). Se 

houver tempo, os alunos repetem a dramatização do diálogo ou parte dele, tentando seguir o 
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conselho dado pelo colega (Repeat the dialogue, or part of it, trying to follow the advice 

given by your partner). 

  

Terminado o tempo da Atividade 3, apresento a Atividade 4: Tarefa de casa. 

          

Atividade 4 (3 minutos) 

 

Tarefa de casa: Grave a apresentação oral do trabalho e envie o arquivo de áudio para o 

email ou telefone da professora para orientação individual. 

  

Solicito aos alunos que gravem a apresentação do trabalho da próxima aula e enviem para o 

meu e-mail ou WhatsApp para que eu possa dar conselhos ou sugestões (Record your oral 

presentation and send it to my e-mail or WhatsApp so that I can give you some advice 

or make suggestions). Ressalto que também podem me procurar em meus horários de 

atendimento (You can also make an appointment with me on Wednesdays, at three 

thirty). Explico que a pronúncia não será avaliada negativamente durante as apresentações, 

mas gravar a fala é uma boa estratégia para se sentirem mais confiantes no dia da apresentação 

em sua habilidade oral (Your pronunciation is not going to be assessed during the 

presentations negatively, but recording your voice is a good strategy to make you feel 

more confident in your oral skill). Verifico a compreensão da tarefa de casa (Did you 

understand what you have to do? Tell me in Portuguese, please). Confirmo a 

compreensão. 

  

OBSERVAÇÃO: Caso o professor não disponha de horário de atendimento ao aluno ou 

tempo livre extraclasse para ouvir os áudios e orientar a produção oral do aluno, uma aula 

deve ser preparada para este fim. 

  

Atividade 5 (4 minutos) Avalie a aula, respondendo ao formulário no Google Forms. 

  

Por fim, comunico aos alunos que farão uma avaliação da aula, por meio de um Formulário 

do Google. Explico que é o mesmo formulário da aula passada (Now, you are going to assess 

the class we had today. It’s the same form you filled out last class. You have 4 minutes 

to do that). 

  

Questões do formulário 

  

Aluno(a): ________________________________________________________________ 

  

1. O que você aprendeu na aula de hoje? 

_________________________________________________________________________ 

  

2. Você sentiu alguma dificuldade na aula de hoje? 

Sim (     )               Não (     )             Parcialmente (  ) 

  

3. Se você respondeu ‘sim’ ou ‘parcialmente’ à pergunta anterior, explique. 

_________________________________________________________________________ 
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4. Você considera relevante a temática da aula de hoje? 

Sim (     )               Não (     )           Parcialmente (  ) 

  

5. Justifique a resposta dada à pergunta anterior. 

_________________________________________________________________________ 

  

6. Você tem mais algum comentário, dica ou sugestão sobre a aula de hoje? 

_________________________________________________________________________ 

  

Terminada a avaliação da aula, despeço-me dos alunos desejando-lhes uma boa semana 

(Class is over. Have a nice week! Goodbye!). 

  

6. Avaliação 

● Observação da dramatização como estratégia de produção oral em inglês: se o tom de 

voz, a entonação e os preenchedores de pausa foram apropriados(as) 

● Verificação da produção escrita e oral de conselhos em inglês: uso adequado de 

should/shouldn’t e das expressões I’m sorry e I’m afraid nos conselhos dados aos 

colegas 

7. Gabarito 

         Atividade 3: aberto 

 

O tema das aulas 6, 7 e 8 é o mesmo: posicionamento em reunião de trabalho. 

Os conteúdos abrangem a apresentação, em grupos, da tarefa de entrevista 

desenvolvida a partir da aula 3, como dar conselho em inglês usando o verbo modal 

should (retomada do verbo modal should estudado na aula anterior), como dar 

conselho de forma educada em inglês usando as expressões “I’m sorry” e “I’m afraid” 

(retomada das expressões estudadas na aula anterior) e atitudes em reunião de 

trabalho. No que concerne aos objetivos de aprendizagem, são listados os seguintes: 

apresentar os resultados em inglês da pesquisa realizada a partir da aula 3, produzir 

conselhos em inglês, conhecer as implicações culturais ao se posicionar de forma 

diferente do outro em um contexto de reunião de trabalho, saber posicionar-se de 

forma gentil/educada em reunião de trabalho e saber criticar e receber críticas no 

ambiente profissional. Na sequência, trazemos o plano de aula: 

 

Plano das Aulas 6, 7 e 8[1] 

  

1. Tema: Posicionamento em reunião de trabalho  

2. Conteúdos: 
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● Apresentação da tarefa de entrevista desenvolvida a partir da aula 3 

● Como dar conselho em inglês usando o verbo modal should (retomada do verbo modal 

‘should’ estudado na aula anterior) 

● Como dar conselho de forma educada em inglês usando as expressões “I’m sorry” e 

“I’m afraid” (retomada das expressões estudadas na aula anterior) 

● Atitudes em reunião de trabalho 

3. Objetivos de aprendizagem: 

● Apresentar os resultados em inglês da pesquisa realizada a partir da aula 3 

● Produzir conselhos em inglês 

● Conhecer as implicações culturais ao se posicionar de forma diferente do outro em 

um contexto de reunião de trabalho 

● Saber posicionar-se de forma gentil/educada em reunião de trabalho e saber criticar e 

receber críticas no ambiente profissional.  

4. Recursos 

● Quadro branco, caneta de quadro e apagador 

● Projetor multimídia 

● Computadores 

● Atividades impressas 

● Aluno como recurso 

5. Procedimentos 

Inicio a aula cumprimentando os alunos (Good afternoon). Na sequência, faço a chamada 

(Let’s do the roll call). Terminada a chamada, dou início aos procedimentos que levarão os 

alunos ao desenvolvimento da Atividade 1. 

  

Atividade 1 (10 minutos) Relembre o uso de “should / should not” e as expressões “I’m 

sorry” ou “I’m afraid” no contexto de trabalho. 

  

Cenário: As carteiras devem estar previamente organizadas em semicírculo. 

  

Informo aos alunos que na aula de hoje vamos simular uma reunião de trabalho (The 

objective of our lesson today is to role-play a meeting). Enquanto apresento o objetivo da 

aula, escrevo no quadro: Role-play a meeting e pergunto aos alunos se conhecem a expressão 

e o seu significado em português (What does ‘role-play a meeting’ mean in Portuguese?). 

Confirmo e/ou apresento a resposta (Yes, simular uma reunião). 

  

Role-play a meeting = simular uma reunião 

  

Explico que vamos simular uma reunião cujo objetivo é a apresentação dos resultados da 

pesquisa conduzida com os trabalhadores terceirizados do IFPR e que, ao final da 

apresentação, os alunos devem escrever conselhos ao grupo que apresentou seu trabalho (So, 

today we are going to role-play a meeting to present the results of the survey you’ve 

conducted with the campus outsourced workers, and write advice to the group at the 
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end of the presentation). Para que a tarefa fique clara, escrevo no quadro: 

  

Role-play a meeting = simular uma reunião 

Present the survey results = apresentar os resultados da pesquisa 

Give advice to the group = dar conselhos ao grupo 

  

Pergunto aos alunos se eles lembram como dar conselhos em inglês (Do you remember the 

expression used to give advice in English?). Confirmo a resposta dos alunos (Yes. That’s 

right!) e escrevo no quadro: 

  

you should… 

you shouldn’t... 

  

Pergunto também que expressões podemos inserir antes de ‘should/shouldn’t’ para deixar o 

conselho mais gentil (Do you remember the expressions used before should, in order to 

make the advice more polite?). Confirmo a resposta dos alunos (Yes. That’s right! I’m 

sorry but / I’m afraid) e acrescento-as aos termos já escritos no quadro: 

  

                       I’m sorry, but I think you should(n’t)… 

                                        I’m afraid you should(n’t)... 

  

Terminada a Atividade 1, dou início aos procedimentos que levarão os alunos ao 

desenvolvimento da Atividade 2. 

  

Atividade 2 (30 minutos) Apresente os dados da entrevista com os funcionários terceirizados 

do campus para a turma. Avalie o grupo e dê conselhos gentis/educados usando o verbo modal 

‘should’. 

  

Retomo as informações iniciais no quadro: 

  

Role-play a meeting = simular uma reunião 

Present the survey results = apresentar os resultados da pesquisa 

Give advice to the group = dar conselhos ao grupo 

  

Informo aos alunos que teremos 3 apresentações hoje e 7 nas próximas aulas (We are going 

to have 3 presentations today and 7 in the next classes). Ao fim de cada apresentação, os 

grupos se reúnem para preencher uma ficha sobre a apresentação (At the end of each 

presentation, the groups get together to fill out a chart). Entrego a ficha (CHART) e leio 

com os alunos: explico que o tom de voz apropriado para apresentações é alto e a postura 

apropriada é a de respeito (The proper tone of voice for presentations is loud and the 
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proper posture is respectful). Para escrever o início do conselho (ADVICE), devem usar 

‘should’ e as expressões estudadas. Para completar o conselho, poderão usar ferramentas 

online (To write the beginning of the advice, use ‘should’ and the expressions we studied. 

To complete the advice, you can use online translation tools). Informo que ao fim da aula 

recolherei as fichas e ao fim de todas as apresentações, cada grupo receberá as nove fichas 

com suas avaliações (At the end of the class I’ll collect the charts, and at the end of all 

the presentations, each group will receive the nine charts with their evaluations).   

  

CHART: 

  

Students: _______________________________________________________________ 

 

GROUP number _______: 

  

● Make eye contact during the presentation:  Yes (  )       No (   ) 

● Use a proper tone of voice:  Yes (     )       No (   ) 

● Wear a uniform or white T-shirt:  Yes (     )       No (   ) 

● Have a proper posture during the whole presentation:  Yes (     )          No (    ) 

ADVICE: _____________________________________________________________ 

  

Relembro o tempo de apresentação e o tempo para o preenchimento da ficha (You have 

around 8 minutes to perform your presentation, and the class around 2 minutes to fill 

out the chart). Dou início às apresentações das entrevistas com os funcionários terceirizados 

do IFPR (So, let’s start the presentations with the campus outsourced workers’ interview 

results). Ao final de cada apresentação, enquanto os grupos se reúnem para preencher o 

formulário, faço um comentário com o grupo que acabou de apresentar, salientando os itens 

da ficha de maneira geral e específica para cada estudante. 

 

Ao final das apresentações do dia, informo aos alunos da Atividade 3. 

 

Atividade 3 (5 minutos) Avalie a aula respondendo ao formulário no Google Forms. 

  

Comunico aos alunos que farão uma avaliação da aula. Explico que é o mesmo formulário da 

aula passada (Now, you are going to assess the class we had today. It’s the same form you 

filled out last class. You have 5 minutes to do that). 

Questões do formulário 

  

Aluno(a): _________________________________________________________________ 

  

1. O que você aprendeu na aula de hoje? 
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_________________________________________________________________________  

 

2. Você sentiu alguma dificuldade na aula de hoje? 

Sim (     )               Não (     )          Parcialmente (  ) 

  

3. Se você respondeu ‘sim’ ou ‘parcialmente’ à pergunta anterior, explique. 

_________________________________________________________________________ 

  

4. Você considera relevante a temática da aula de hoje? 

Sim (     )               Não (  )          Parcialmente (  ) 

  

5. Justifique a resposta dada à pergunta anterior. 

_________________________________________________________________________ 

  

6. Você tem mais algum comentário, dica ou sugestão sobre a aula de hoje? 

_________________________________________________________________________ 

  

Terminada a avaliação da aula, despeço-me dos alunos desejando-lhes uma boa semana 

(Class is over. Have a nice week! Goodbye!). 

  

6. Avaliação 

  

● Verificação se o guia da apresentação oral dos dados da entrevista ajudou os alunos a 

exporem ideias de forma clara e precisa em inglês 

● Observação se a ficha entregue ajudou os alunos a usarem estratégias de apresentação 

oral de forma consciente e a produzirem conselhos de forma gentil/educada a seus 

colegas 

 
[1]     Os mesmos procedimentos serão adotados nas aulas 6, 7 e 8. Na aula 6, a atividade 1 

será mais detalhada e nas aulas 7 e 8, apenas uma revisão rápida. 

 

 

A aula 9 tem como tema uma campanha virtual bilíngue de conscientização 

sobre trabalhadores socialmente subvalorizados. Os conteúdos envolvem a 

elaboração de slogan e pôster para campanha virtual bilíngue (inglês/português) de 

conscientização sobre trabalhadores socialmente subvalorizados, a retomada das 

frases em inglês descrevendo os tipos de conhecimento usados pelos trabalhadores 

terceirizados do IFPR - Campus União da Vitória, e a integração da língua inglesa com 

a área da Tecnologia de Informação. Os objetivos de aprendizagem são: elaborar 

slogan e pôster em inglês/português descrevendo os conhecimentos usados pelos 

trabalhadores terceirizados do IFPR - Campus União da Vitória e integrar os 
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conhecimentos da área da Tecnologia de Informação aos dados coletados nas 

entrevistas com os trabalhadores terceirizados do IFPR - Campus União da Vitória. 

Na sequência, trazemos o plano de aula: 

 

Plano de Aula 9 

  

1. Tema: Campanha virtual bilíngue de conscientização sobre trabalhadores socialmente 

subvalorizados 

  

2. Conteúdos: 

  

● Elaboração de slogan e pôster para campanha virtual bilíngue (inglês/português) de 

conscientização sobre trabalhadores socialmente subvalorizados 

● Retomada das frases em inglês descrevendo os tipos de conhecimento usados pelos 

trabalhadores terceirizados do IFPR - Campus União da Vitória 

● Integração da língua inglesa com a área da Tecnologia de Informação 

3. Objetivos de aprendizagem: 

  

● Elaborar slogan e pôster em inglês/português descrevendo os conhecimentos usados 

pelos trabalhadores terceirizados do IFPR - Campus União da Vitória 

● Integrar os conhecimentos da área da Tecnologia de Informação aos dados coletados 

nas entrevistas com os trabalhadores terceirizados do IFPR-Campus União da Vitória 

4. Recursos 

● Quadro branco, caneta de quadro e apagador 

● Projetor multimídia 

● Sala de informática com computadores conectados à Internet 

● Aluno como recurso 

5. Procedimentos: 

Inicio a aula cumprimentando os alunos (Good afternoon). Na sequência, faço a chamada 

(Let’s do the roll call) e entrego para cada grupo as avaliações realizadas pelos colegas e a 

minha avaliação. Parabenizo-os pelos resultados (Congratulations! You’ve done a 

wonderful job!). Dou início aos procedimentos de construção da Atividade 1. 

  

Atividade 1 (10 minutos) Identifique os componentes de um pôster para uma campanha de 

conscientização social. 

  

Escrevo no quadro o tema da aula (SOCIAL CAMPAIGN) em inglês e verifico se os alunos 

entendem a expressão (What does Social Campaign mean in Portuguese?). Confirmo a 

resposta correta (That’s correct! Campanha Social). Em seguida, indago se lembram de 

campanhas sociais no Brasil e solicito exemplos (Do you remember any recent social 

campaign in Brazil? Can you tell me some examples of social campaigns in 

Portuguese?). Após algumas possíveis respostas, tais como vacinas, direitos LGBT, etc., 
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projeto alguns exemplos de campanhas em inglês e pergunto sobre o objetivo de cada uma 

delas (I’m going to show you some campaigns in English. Try to identify the objective of 

each one). Os objetivos estão relacionados à faixa etária dos alunos e às temáticas transversais 

socioeducativas propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de línguas estrangeiras 

(PCN/LE): uma campanha contra as drogas, outra sobre a importância de não compartilhar 

fake news e a última contra o bullying. 

 

 

  

 

 

   

Ao final da discussão sobre os objetivos das campanhas, informo aos alunos que o objetivo 

da nossa aula de hoje é elaborar uma campanha social para a valorização dos trabalhadores 

socialmente subvalorizados (The goal of our class today is to elaborate a social campaign 

in order to value the socially undervalued workers). Para isso, vocês vão criar um pôster 

com os tipos de conhecimento identificados na entrevista do seu grupo (To do so, you are 

going to create a slogan and a poster with the types of knowledge identified in your 

group interview). Vocês devem criar um slogan, seguindo as mesmas dicas para produzir 
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um título: lembram-se delas? (You should create a slogan, following the same tips to write 

titles: do you remember them?). Confirmo as respostas corretas e/ou retomo as dicas 

trabalhadas no início da unidade didática, escrevendo-as no quadro, que poderá ter a seguinte 

configuração: 

  

● A title needs to call the reader’s attention 

● It should be clear and concise 

● It must be related to the image selected 

  

Retorno aos slides com exemplos reais de campanhas sociais capturados da Internet e peço 

para os alunos perceberem se os slogans possuem as características elencadas (Do the slogans 

have the presented characteristics? Do they call the reader’s attention? Are they clear? 

Concise? How do they relate to the pictures?). Ao abordar o papel das imagens na 

campanha contra o bullying, pergunto como as pessoas, o guarda-chuva e os pingos de chuva 

foram construídos, o papel de cada imagem, a mensagem trazida e a relação delas com o 

pôster da campanha (How were the people in the bullying campaign constructed? What 

about the umbrella and the raindrops?). Confirmo as respostas corretas (That’s correct! 

They were constructed by words, creating the silhouette of a woman, a man, an 

umbrella, and raindrops. Each image has a specific role in the poster, brings specific 

messages, and all of them are related to the theme of the campaign: Bullying). Neste 

momento, estimulo os alunos a identificarem as palavras escritas em inglês, seu significado e 

a perceberem sua relação com o tema da campanha. Enquanto os alunos contribuem com suas 

respostas, escrevo palavras-chave no quadro (Can you read the words in the image of the 

raindrops, the man, the umbrella, and the woman? What do they say and represent in 

the campaign?). Confirmo as respostas corretas (That’s correct! Raindrops = Bullying 

words: fat, nerd, weird, etc.; man = bullied person: oppressed, etc.; umbrella and 

woman = protection against bullying: stand up against bullying // let us God fill our 

hearts with goodness). Destaco a criatividade da campanha e enfatizo que os alunos podem 

criar suas próprias imagens também, não sendo necessário selecioná-las da Internet (You can 

also create your images, it is not necessary to select one from the Internet). 

 

Na sequência, apresento o exemplo de um pôster que eu fiz com base no tema abordado a 

partir do texto de Mike Rose, no início da Unidade Didática (Check a poster example I have 

made based on Mike Rose’s text). Projeto a imagem e exploro o título e o conteúdo, levando 

os alunos a pensarem sobre o tema das suas próprias campanhas e o conteúdo a ser abordado 

(What’s the poster about? What is the content of the poster?). Confirmo as respostas 

corretas (That’s correct! Chamar atenção das pessoas sobre o valor de todas das 

profissões, focando no tipo de conhecimento e habilidade que uma garçonete tem para 

exercer sua profissão com qualidade). 
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A LL PROFESSIONS ARE IMPORTANT AND COMPLEX!!! 

 

Declarative knowledge: 

 

She knows the whole menu 

and the preparation times. 

  

Spatial knowledge: 

 

She knows who ordered the 

hamburger, who wanted the 

cola, who requested the 

mayonnaise on the side. 

 

 

  

 
 

Mindfulness: 

 

She keeps moving and smiling, 

working the complaint, winning the 

customer over. 

 

Designed by: (students’ names). 

Collaboration: outsourced workers 

from Campus União da Vitória - IFPR. 

  

Procedural knowledge: 

 

She can balance seven 

plates on her right arm 

while carrying two cups of 

coffee in her left hand. 

  

Emotional knowledge: 

 

She can be nice to mean 

people, cooling them down, 

taking guff from the cook 

for a returned order. 

 

 

 

 

Em seguida, solicito aos alunos que pensem no slogan para a campanha que vão criar. Para a 

elaboração dos slogans, sugiro que usem o material da apresentação oral do grupo (slides 

apresentados nas aulas anteriores) e ferramentas de tradução online - WordReference; 

Linguee; Google Translate - para a tomada de decisão com relação ao vocabulário e às frases 

(To prepare the slogan, use the material from the slide presentation and online 

translation tools - Word Reference; Linguee; Google Translate - to make the decisions 

about vocabulary and sentences). Também sugiro que usem uma imagem da internet se 

preferirem (Use an image from the internet if you prefer).  Saliento que o meu pôster é só 

um exemplo e que devem usar a sua criatividade. Se possível, usem o ‘should’ para dar um 

conselho ao leitor, por exemplo “Nós devemos mudar isso!” (My poster is just an example: 

use your creativity! If possible, try to include ‘should’ to advise the readers, for example: 

“We should change this!”).  

 

O pôster deve ter uma versão em inglês e outra em português (The poster should have an 

English and a Portuguese version). Informo que devem enviar as duas versões do pôster 

para o meu e-mail até domingo (You should send both versions to my e-mail until the 25th 

of October). Eu trarei os pôsteres impressos na próxima aula para cada grupo retornar ao 

trabalhador entrevistado e mostrar o resultado final (I’ll bring the printed posters next class 

in order for each group to give the interviewee some feedback, showing the interview 

result). Por fim, solicito aos alunos que se reúnam com seus pares para dar início à Atividade 

2. 
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Atividade 2 (35 minutos) Elabore um slogan para um pôster com os dados da entrevista feita 

com os trabalhadores terceirizados do IFPR. 

  

Escrevo o seguinte roteiro no quadro: 

  

1. Open your slide presentation 

2. Select some information from your slide presentation 

3. Create a slogan 

4. Select or create an image 

  

Solicito aos alunos que se reúnam em seus grupos e sigam o roteiro escrito no quadro (Join 

your groups and follow the instructions on the board). Enquanto os alunos trabalham, 

circulo pela sala prestando auxílio (Call me if you need any help). Vocês têm cerca de 30 

minutos para a realização da atividade (You have about 30 minutes to do the activity). 

Terminado o tempo, informo os alunos sobre a Atividade 3. 

  

Atividade 3 (5 minutos) Avalie a aula, respondendo ao formulário no Google Forms. 

 

Informo que o tempo da atividade 2 terminou e que eles precisam fazer a avaliação da aula, 

por meio do Formulário do Google. Informo também que eles têm 5 minutos para a atividade 

de avaliação da aula (Class, time is up. Stop working, please. You have to assess the class 

we had today. It’s the same form you filled out last class. You have 5 minutes to do that). 

  

Questões do formulário 

  

Aluno(a): _________________________________________________________________ 

  

1. O que você aprendeu na aula de hoje? 

_________________________________________________________________________ 

  

2. Você sentiu alguma dificuldade na aula de hoje? 

Sim (     )               Não (     )           Parcialmente (  ) 

  

3. Se você respondeu ‘sim’ ou ‘parcialmente’ à pergunta anterior, explique. 

_________________________________________________________________________ 

  

4. Você considera relevante a temática da aula de hoje? 

Sim (     )               Não (     )            Parcialmente (  ) 

  

5. Justifique a resposta dada à pergunta anterior. 

_________________________________________________________________________ 

  

6. Você tem mais algum comentário, dica ou sugestão sobre a aula de hoje? 

_________________________________________________________________________ 



99 

 

 

 

 

  

Terminada a avaliação da aula, despeço-me dos alunos desejando-lhes uma boa semana 

(Class is over. Have a nice week! Goodbye!). 

  

6. Avaliação 

  

● Produção escrita do pôster: slogan e frases que abordam o conhecimento dos 

trabalhadores terceirizados do IFPR - Campus União da Vitória 

 

 Por fim, a aula 10 possui como tema a divulgação da campanha de valorização 

dos trabalhadores socialmente subvalorizados em redes sociais. Com relação aos 

seus conteúdos, a aula aborda procedimentos de ‘feedback’ da entrevista com os 

participantes da pesquisa, procedimentos para colocar a campanha social em 

circulação, e avaliação do processo de implementação da UD pelos estudantes. Os 

objetivos de aprendizagem envolvem conhecer e pôr em prática procedimentos de 

‘feedback’ e de circulação de campanha social em redes sociais e avaliar os 

conteúdos abordados durante a UD. Na sequência, trazemos o plano de aula: 

 

Plano de Aula 10 

  

1. Tema: Divulgação da campanha de valorização dos trabalhadores socialmente 

subvalorizados em redes sociais 

  

2. Conteúdos: 

  

● Procedimentos de ‘feedback’ da entrevista com os participantes da pesquisa 

● Procedimentos para colocar a campanha social em circulação 

● Avaliação do processo de implementação da unidade didática pelos estudantes 

3. Objetivos de aprendizagem: 

  

● Conhecer e pôr em prática procedimentos de ‘feedback’ e de circulação de campanha 

social em redes sociais 

● Avaliar os conteúdos abordados durante a unidade didática 

4. Recursos 

  

● Atividades impressas 

● Computadores 
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● Aluno como recurso 

 

5. Procedimentos 

  

Inicio a aula cumprimentando os alunos (Good afternoon). Na sequência, faço a chamada 

(Let’s do the roll call). Após a chamada, explico a atividade1: 

  

Atividade 1 (10 minutos) Entregue o produto da entrevista, pôster, ao entrevistado e tire uma 

foto da entrega 

  

HOMEWORK: Ao longo da semana, entregue o produto da entrevista, pôster, ao 

entrevistado e tire uma foto da entrega 

  

1. Give the poster to the worker and thank him/her; 

2. Inform him/her the poster is posted on Facebook: 

3. Give him/her your profile name; 

4. Take a photo with him/her; 

5. Send the photo to the teacher’s e-mail/WhatsApp. 

  

Para que os alunos possam desenvolver a Atividade 1 de forma adequada, entrego o roteiro 

acima, leio o enunciado em inglês e verifico a compreensão dos alunos (Homework: give 

the posters to the worker you interviewed and thank him/her; inform him/her the poster 

is posted on Facebook: give him/her your profile name; take a photo with him/her; and 

send the photo to the teacher’s e-mail/WhatsApp). Ao fim da leitura, verifico a 

compreensão da atividade (Can you say what you have to do in Portuguese?). Confirmo a 

compreensão dos alunos (That’s correct! Sua tarefa de casa é entregar os pôsteres para 

os trabalhadores que vocês entrevistaram e agradecer sua participação. Comunique a 

ele/ela que o trabalho vai ser publicado em sua rede social (Facebook) e dê a ele/ela seu 

nome de perfil caso ele queira ver a publicação. Tire uma foto com o trabalhador e 

envie-a para o meu e-mail ou WhatsApp). Terminada a explicação da tarefa de casa, dou 

início à Atividade 2. 

  

Atividade 2  (25 minutes) Coloque o pôster no Facebook e divulgue sua campanha 

  

Para colocar a campanha social em ação, explico aos alunos que devem postar a campanha 

em suas contas pessoais do Facebook (Now, let’s put the social campaign into action: post 

the campaign in your Facebook account). Enquanto explico, escrevo as palavras-chave da 

Atividade 2 no quadro, que poderá ficar da seguinte maneira: 

  

Atividade 2: 

  

1. Enter your Facebook account; 

2. Upload the poster file the teacher sent to your e-mail in Portuguese and in English 

with some corrections and post it on Facebook; 
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3. Post the Portuguese version first, and then the English version; 

4. Inform the Facebook reader about the campaign: It’s an English project on 

undervalued workers developed by IFPR - Campus União da Vitória students; 

5. Write the question: What do you think about that? Choose a reaction for like or dislike, 

and make a comment! 

6. Access the posters from your classmates and make a comment! 

Leio o passo a passo da Atividade 2 em inglês e verifico a compreensão dos alunos (Can you 

say what you have to do in Portuguese?). Confirmo a compreensão dos alunos (That’s 

correct! Entre na sua conta do Facebook; suba o arquivo que a professora enviou para 

o seu e-mail em português e em inglês com algumas correções e poste-o no seu Facebook; 

poste a versão em português primeiro e depois a em inglês; informe ao seu leitor do 

Facebook sobre a campanha: trabalho de inglês sobre profissões socialmente 

subvalorizadas produzida por estudantes do IFPR - Campus União da Vitória; escreva 

a pergunta: O que você acha sobre o trabalho? Escolha uma reação de ‘like’ ou ‘dislike’ 

e faça um comentário; acesse a postagem de seu colega, dê um ‘like’ ou ‘dislike’ e faça 

um comentário). Em seguida, informo o tempo da atividade (You have 25 minutes to do 

Activity 2). Enquanto os alunos fazem a socialização dos seus pôsteres no Facebook, caminho 

pela sala atendendo aos alunos que precisarem. Terminado o tempo, informo os alunos e dou 

início à Atividade 3 (Class, time is up. Now let’s do Activity 3). 

  

Atividade 3 (5 minutos) Avalie a aula respondendo ao formulário no Google Forms. 

  

Comunico aos alunos que farão uma avaliação da aula. Explico que é o mesmo formulário da 

aula passada (Now, you are going to assess the class we had today. It’s the same form you 

filled out last class. You have 5 minutes to do that). 

 

 

Aluno(a): _______________________________________________________________ 

  

1. O que você aprendeu na aula de hoje? 

_________________________________________________________________________  

 

2. Você sentiu alguma dificuldade na aula de hoje? 

Sim (     )               Não (     )           Parcialmente (  ) 

  

3. Se você respondeu ‘sim’ ou ‘parcialmente’ à pergunta anterior, explique. 

_________________________________________________________________________ 

 

4. Você considera relevante a temática da aula de hoje? 

Sim (     )               Não (     )            Parcialmente (  ) 

  

5. Justifique a resposta dada à pergunta anterior.  

__________________________________________________________________________  

 

6. Você tem mais algum comentário, dica ou sugestão sobre a aula de hoje? 
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_________________________________________________________________________ 

  

Atividade 4 (10 minutes) Avalie a unidade didática, respondendo ao formulário no Google 

Forms. 

  

Como a aula 10 é a conclusão da unidade didática, recordo com os alunos as atividades 

realizadas durante as 10 aulas, listando-as no quadro. Caso os alunos não se recordem, uma 

sequência de slides com os temas e atividades aula a aula pode ser elaborado e projetado 

(Let’s try to remember the activities we did during the last 10 classes).   

  

Slides a serem projetados: 
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Aguardo pela participação dos alunos e peço que respondam ao formulário final de avaliação 

(Please, answer the final Google form). 

 

Questões do formulário de avaliação final da Unidade Didática 

  

Aluno(a): ______________________________________________________________ 

  

1. Você considera que a Unidade Didática promoveu uma reflexão crítica sobre trabalhos 

socialmente subvalorizados? 

(    ) Concordo plenamente 

(    ) Concordo parcialmente 

(    ) Não concordo nem discordo 

(    ) Discordo parcialmente 

(    ) Discordo totalmente 

  

2. Você considera que a Unidade Didática aprimorou os seus conhecimentos sobre a Língua 

Inglesa? 

(    ) Concordo plenamente 

(    ) Concordo parcialmente 

(    ) Não concordo nem discordo 

(    ) Discordo parcialmente 

(    ) Discordo totalmente 

  

3.  Você considera que a Unidade Didática promoveu uma integração entre a área de 

Informática e o ensino de Língua Inglesa? 

(    ) Concordo plenamente 

(    ) Concordo parcialmente 

(    ) Não concordo nem discordo 

(    ) Discordo parcialmente 

(    ) Discordo totalmente 

  

4. Você tem mais algum comentário, dica ou sugestão sobre a Unidade Didática? 

_________________________________________________________________________  

 

Terminada a avaliação da aula e da Unidade Didática, despeço-me dos alunos desejando-lhes 

uma boa semana (Class is over. Have a nice week! Goodbye!). 
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6. Avaliação 

  

● Verificação se os alunos se mostram motivados para a etapa de ‘feedback’ e de 

circulação da campanha social no Facebook 

● Verificação da percepção sobre a unidade didática por parte dos alunos a partir das 

respostas do formulário online da aula e da unidade didática 

 

 O presente capítulo apresentou o Produto Educacional e as dez aulas que 

compõem a UD. O próximo capítulo analisará os dados gerados na pesquisa a partir 

da implementação do Produto Educacional proposto para este estudo. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS GERADOS 

 

Este capítulo apresenta a análise qualitativa dos dados gerados para esta 

pesquisa, que busca integrar conhecimentos interdisciplinares amplos ao ensino de 

inglês, na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, por meio de uma unidade 

didática temática voltada para o mundo do trabalho, visando à formação de sujeitos 

capazes de intervir de forma qualificada, criativa e crítica no contexto onde vivem. 

Mais especificamente, este estudo busca alternativas para integrar os conhecimentos 

de língua inglesa aos conhecimentos do Curso Técnico de Informática Integrado ao 

Ensino Médio do IFPR, que sejam significativos tanto para a formação profissional 

quanto para a formação cidadã dos educandos participantes da pesquisa.  

No sentido de alcançar o objetivo geral, foram delineados os seguintes 

objetivos específicos: i) Identificar as percepções dos educandos sobre o curso e 

sobre o papel da língua inglesa na sua formação; ii) Identificar as necessidades 

linguísticas dos participantes em relação ao componente curricular inglês; iii) 

Desenvolver e implementar uma UD para o ensino de inglês que integre 

conhecimentos interdisciplinares amplos; e iv) Avaliar o impacto da UD na formação 

dos participantes, a partir da sua própria percepção e da professora-pesquisadora.  

Buscando gerar dados para atender à especificidade de cada objetivo 

específico, foi desenvolvido um questionário de análise de necessidades com os 

participantes da pesquisa. Além deste, foi desenvolvido um formulário de avaliação 

das aulas, respondido pelos participantes da pesquisa ao final de cada aula da UD 

proposta como produto educacional (PE) neste estudo. Concomitante ao formulário 

de avaliação das aulas, a professora-pesquisadora elaborou um diário de bordo, no 

qual registrou suas percepções referentes aos objetivos de aprendizagem a cada aula 

da UD. Por fim, mas não menos importante, as atividades de aprendizagem propostas 

aos participantes na UD geraram produções escritas e orais, que fazem parte dos 

dados gerados e aqui analisados. 

Cabe ainda ressaltar que alguns dados gerados foram organizados 

estatisticamente a fim de determinar todas as relações permitidas ou possíveis 

(LAKATOS; MARCONI, 2003) à análise qualitativa proposta. Além disso, a análise 

buscou estabelecer ligações com a teoria revisada, pressupondo “uma definição em 
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relação às alternativas disponíveis de interpretação da realidade social.” (LAKATOS; 

MARCONI, 2003, p. 168). Por fim, sempre que possível, são mencionadas as 

implicações dos dados no desenvolvimento da UD. 

O presente capítulo está organizado em três seções. A primeira delas tem como 

foco a análise do questionário de análise de necessidades dos estudantes 

participantes. A segunda analisa o questionário de avaliação das aulas nas quais a 

UD foi desenvolvida, a partir da perspectiva dos próprios participantes. Por fim, a 

terceira seção envolve a análise das produções dos participantes geradas a partir da 

UD e as reflexões da professora-pesquisadora registradas em seu diário de bordo 

sobre o desenvolvimento da UD aula a aula.  

 

5.1 QUESTIONÁRIO DE ANÁLISE DE NECESSIDADES: O PRIMEIRO PASSO 

PARA A CONSTRUÇÃO DA UD 

 

 A fim de identificar as percepções dos educandos sobre o curso e sobre o papel 

da língua inglesa na sua formação, assim como as necessidades linguísticas dos 

participantes em relação ao inglês, foram desenvolvidas quatro seções dentro do 

questionário, a saber: Informações pessoais; Informações relacionadas ao curso; 

Informações relacionadas à Língua Inglesa; e Percepções conceituais dos 

participantes. O questionário encontra-se como apêndice A da dissertação. 

 No que concerne às informações pessoais, 16 participantes se declararam do 

sexo feminino e 11 do sexo masculino; 24 nasceram no ano de 2000 e 3 em 2001; 20 

residem no mesmo município do campus - União da Vitória/PR, 4 residem na cidade 

vizinha Porto União/SC, 1 reside em Paulo Frontin (que se localiza a 

aproximadamente 44 km do campus) e 1 não identificou a cidade.  

Como sugerem os dados, fugindo do estereótipo de que o sexo masculino 

‘domina’ a área de informática, no grupo participante deste estudo, a predominância 

é do sexo feminino. Os dados também sugerem que não há alunos fora da faixa etária 

adequada ao nível de formação e que a grande maioria reside no mesmo município 

do campus, facilitando seu deslocamento casa-escola-casa. 

 Com relação às informações relacionadas ao curso, na pergunta que indagava 

sobre a motivação para a escolha do Curso Técnico em Informática Integrado ao 
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Ensino Médio, em que os participantes poderiam assinalar mais de uma opção, 24 

participantes apontaram a qualidade do Ensino Médio no Instituto Federal; 5 

selecionaram o interesse pela área de informática; 6 marcaram a formação 

profissional; 2 assinalaram a opção ‘outro’, sendo que um deles descreveu a 

motivação como sendo para acompanhar uma amiga e outro descreveu como tendo 

sido obrigado pela mãe.  

Como resposta à pergunta que questionava sobre a intenção ao terminar o 

curso técnico em informática, 24 participantes pretendem continuar seus estudos em 

um curso universitário, independentemente de ter ou não ligação com a informática; 8 

pretendem buscar uma profissão em qualquer área; 3 têm como objetivo buscar uma 

profissão na área de informática; e 2 têm o intuito de continuar seus estudos em um 

curso universitário na área de informática.  

Para o item do questionário que solicitava aos participantes completarem a 

frase: “O componente curricular de língua inglesa no seu curso deveria ter...”, 14 

participantes apontaram um equilíbrio entre conteúdos da formação geral e da 

profissional; 9 responderam mais conteúdos voltados para o Ensino Médio/formação 

geral; 3 optaram por seu conteúdo articulado à formação profissional e geral; e 1 

respondeu mais conteúdos voltados para a formação técnica/profissional.  

Esses dados revelam que grande parte dos educandos desconhece a 

articulação proposta nos institutos federais entre a formação desenvolvida no Ensino 

Médio e a preparação para o exercício das profissões técnicas no mundo do trabalho 

(PARANÁ, PDI, 2014). Assim, o produto educacional - UD - desenhado para a 

pesquisa apoiou-se no conceito de "interdisciplinaridade ampla" de Moraes (2016), 

agregando-lhe o termo “temática”, buscando relacionar o mundo das ciências com o 

mundo das técnicas por meio de atividades temáticas de aprendizagem que dessem 

conta da tessitura desses dois mundos, que entende-se aqui como indissociáveis. 

 No que concerne às informações relacionadas à Língua Inglesa, ao  ser 

solicitado aos participantes para assinalarem, em uma escala de 1 a 5, em que 1 

significa ‘não é muito importante’ e 5 significa ‘muito importante’: “Qual a importância 

da língua inglesa para desempenhar a função de Técnico em Informática?”, 21 

participantes relataram que consideram a língua inglesa muito importante e 6 

relataram que consideram importante.  
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Para responderem à questão “Qual o seu nível de conhecimento da língua 

inglesa?”, foram fornecidas aos participantes opções de acordo com o QECRL 

(CONSELHO DA EUROPA, 2001): 12 participantes apontaram o seu nível de 

conhecimento da língua inglesa como básico;  5 como intermediário; 4 como pré-

intermediário; 4 como pós-intermediário; 1 como avançado; e 1 como tendo um 

conhecimento que se limita a poucas palavras, não atingindo o nível básico.  

 Já para a questão: “Em sua opinião, qual(is) competência(s) linguística(s) é 

(são) trabalhada(s) no componente curricular de língua inglesa em seu curso? (É 

possível marcar mais de uma opção)”, 25 participantes sinalizaram a habilidade de 

escrever; 24 participantes a habilidade de ler; 18 a habilidade de ouvir; e 8 a habilidade 

de falar.  

Em relação à pergunta: “Em sua opinião, qual(is) competência(s) linguística(s) 

você gostaria que fosse(m) ser trabalhada(s) no componente curricular de língua 

inglesa em seu curso?”, 26 participantes indicaram a habilidade de falar; 18 a de ler e 

de ouvir; e 14 a de escrever.  

Os dados gerados sobre a importância da língua inglesa para desempenhar a 

função de Técnico em Informática corroboram a menção do curso de informática entre 

as áreas citadas por Padilha Pinto (2009) como tendo uma participação crescente do 

componente curricular Inglês Instrumental. Além disso, os dados referentes ao nível 

de conhecimento da maioria dos participantes fizeram com que a UD procurasse 

trabalhar com flashcards e com as estratégias de leitura de inferência, skimming, 

scanning e cognatos. Entende-se aqui os flashcards como representações visuais de 

palavras ou expressões que auxiliam na compreensão e memorização. Já a estratégia 

de inferência é compreendida como um mecanismo que auxilia o educando a entender 

uma sequência de frases como um texto e não como ideias desconectadas umas das 

outras (TOMITCH, 2009 apud SILVA; LUCENA, 2013). Por sua vez, a estratégia de 

skimming se configura como um mecanismo que envolve a compreensão geral do 

texto, enquanto scanning se refere à busca por informações específicas. Acredita-se 

que tais estratégias permitem ao educando realizar a tarefa de leitura de acordo com 

os seus objetivos. Os cognatos, por fim, auxiliam o educando a procurar termos 

semelhantes à sua língua nativa e verificar se esses possuem um sentido equivalente. 
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Considerando os dados referentes às competências linguísticas e a 

primordialidade em se partir das necessidades do educando (HUTCHINSON; 

WATERS, 1991), tiveram destaque no PE as competências de compreensão e 

produção oral, por meio de estratégias de ensino como pesquisa de campo e 

seminário.  

No que se refere à pergunta: “Que temas você gostaria que fossem abordados 

nas atividades nas aulas de inglês? (É possível marcar mais de uma opção)”,18 

participantes assinalaram o tema ‘preconceitos sociais com relação a profissões’, que 

constituiu a opção mais assinalada. Outras opções incluem: ‘preconceitos sociais com 

relação à aparência física’ (11 participantes); ‘questões de gênero’ e ‘inclusão’ (8 

participantes para cada tema); ‘questões raciais’ (5 participantes); e ‘exclusão digital’ 

(7 participantes).  

Para responder à pergunta: “Na sua opinião, que atividades na sala de aula 

mais contribuem para o seu aprendizado de língua inglesa?”, 10 participantes 

elegeram atividades com vídeos/músicas  como a que mais contribui; 9 participantes 

assinalaram atividades em que o aluno deve falar inglês interagindo com os colegas 

ou expondo sua opinião à turma; 3 participantes apontaram atividades de prática 

gramatical; 2 participantes marcaram atividades com textos escritos diversos; e outros 

2 marcaram atividades no ambiente virtual de prática gramatical.  

Com base nesses dados, a UD teve como temática central ‘trabalhos 

socialmente subvalorizados’, buscando levar os participantes a se conscientizarem de 

que o trabalhador cuja função social não é valorizada realiza suas ações por meio de 

“uma estrutura conceitual da situação, que expressa relações de causa e efeito, 

relação entre conceitos, ligações com os indicadores e informações que o sujeito toma 

da situação.” (ALLAIN; WOLLINGER; MORAES, 2017, p. 36). Dessa forma, buscou-

se gerar um contexto de reflexão sobre esse trabalhador e o seu trabalho que 

contribuísse para a transformação de conceitos pessoais dos participantes e, como 

consequência, um movimento inicial para a transformação social.  

No que tange à pergunta: “Que tipos de filmes/séries você costuma assistir? (É 

possível marcar mais de uma opção)”, as escolhas dos participantes foram 

diversificadas: comédia (23 participantes); ação (17 participantes); suspense e drama 

(16 participantes para cada gênero); romance (13 participantes); documentário (8 
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participantes); terror (7 participantes); ficção científica e animação (1 participante para 

cada gênero).   

Já para a pergunta “Que tipos de leitura você costuma realizar fora da sala de 

aula? (É possível marcar mais de uma opção)”, os participantes elencaram: 

atualidades em redes sociais (18 participantes); livros (13 participantes); atualidades 

em jornais (10 participantes); revistas (6 participantes); e 4 participantes assinalaram 

a opção ‘outro’, sendo que 1 mencionou artigos, 2 mencionaram a Bíblia e 1 

mencionou notícias.  

Embasada em tais dados, a UD propôs em uma de suas atividades de 

aprendizagem o trabalho com vídeo, mais especificamente o protagonizado por um 

conhecido comediante brasileiro (Pedro Cardoso) e utilizou as redes sociais como 

ferramenta de socialização das produções dos educandos, buscando extrapolar a 

discussão sobre o tema gerador das atividades de aprendizagem para além dos 

muros da escola.  

A fim de identificar o nível de consciência social crítica dos participantes em 

relação ao conceito de técnica, tecnologia, inclusão/exclusão social e preconceito em 

relação à idade e a profissões, o questionário de análise de necessidades apresentou 

em sua última seção o trailer do filme “Eu, Daniel Blake”. O trailer mostra a 

personagem que dá nome ao filme: um carpinteiro idoso que, mesmo após ter sofrido 

um ataque cardíaco e sua médica ter proibido sua volta ao trabalho, é informado no 

Departamento de Serviço Social Inglês que precisa continuar a procurar por trabalho 

ou o seu pagamento vai ser suspenso. Daniel decide recorrer da decisão, porém 

esbarra na burocracia instalada pelo sistema, amplificada pelo fato de ele ser um 

analfabeto digital.  

As respostas dos participantes relativas a essa questão sinalizaram que pelo 

menos metade dos educandos tem algum nível de consciência social crítica, visto que 

55,5% deles perceberam que a dificuldade do personagem não era fruto apenas da 

técnica em si, mas de estruturas sociais excludentes. A título de exemplificação, ao 

ser perguntado aos participantes se a dificuldade de acesso ao benefício social pelo 

personagem-trabalhador era devido ao avanço técnico e ao fato de ele não dominar 

algumas técnicas, o participante 1 respondeu: "Não necessariamente o avanço 

técnico, mas sim a (à) falta de acesso das pessoas há (sic) esse avanço." (Participante 
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1, questionário de necessidades, 26/07/18). Já o participante 2 respondeu: "Não. 

Porque a tecnologia avança de acordo com que a sociedade avança nos 

conhecimentos envolvendo o ramo das tecnologias." (Participante 2, questionário de 

necessidades, 26/07/18).  

Como sugerem os excertos extraídos do questionário de necessidades sobre a 

visão crítica dos participantes, um deles tem consciência de que a sociedade está 

organizada em estruturas que privilegiam uns e excluem outros, e o acesso a técnicas 

não é diferente. Já o outro parece ressaltar a fluidez com que o avanço tecnológico 

acontece na sociedade contemporânea e sua inter-relação ao avanço do 

conhecimento produzido.  

Entretanto, 44,5% dos participantes parecem não ter ainda sua consciência 

social crítica desenvolvida. Dessa forma, a UD foi pensada buscando promover, por 

meio de atividades de aprendizagem, o desenvolvimento dessa compreensão e, para 

os que já a tem, mecanismos para ampliá-la. Segundo Pennycook (1999, p. 343, 

tradução nossa), “um componente crucial do trabalho crítico [do professor] é sempre 

manter um olhar cético com relação a suposições, ideias que se tornaram naturais, 

noções que não são mais questionadas”. Nesse caso, por vezes a noção da técnica 

como ‘culpada’ dos males atuais é naturalizada, no entanto, como explica Vieira Pinto 

(2005, p. 68), os trabalhadores são coagidos a “não reclamar senão contra a contínua 

subjugação pela técnica, fazendo assim recair sobre esta o rancor que deveria ser 

dirigido contra a estrutura geral do trabalho e a classe nobre que dele retira todos os 

proveitos.”  

Assim, com base nos dados que emergiram da última seção do questionário de 

necessidades, as atividades de aprendizagem que envolviam o desenvolvimento do 

olhar crítico dos participantes perpassaram toda a UD, como por exemplo, na rodada 

de discussão sobre o profissional de Tecnologia da Informação (aula 1); na atividade 

de compreensão escrita a partir do texto de Mike Rose (2001) sobre a complexidade 

do trabalho de garçonete (aula 2); na atividade de compreensão oral a partir do vídeo 

do comediante Pedro Cardoso sobre a profissão de pedreiro e outras igualmente 

subvalorizadas (aula 3). Agrega-se a estas, a atividade de avaliação do anúncio de 

um produto da área de informática (aula 4); a atividade de produção oral a partir da 

identificação dos diferentes tipos de conhecimento descritos nas entrevistas 



112 

 

 

 

 

realizadas com servidores terceirizados, além da produção escrita de conselhos aos 

colegas, visando a aprimorar sua própria produção oral em inglês (aulas 6, 7 e 8). Por 

fim, soma-se às atividades anteriores, a produção escrita do gênero textual pôster 

para a campanha social de valorização dos trabalhadores (aula 9) e a análise crítica 

dos pôsteres elaborados pelo grupo de estudantes participantes da pesquisa (aula 

10). 

 

5.2 AVALIAÇÕES DAS AULAS: O IMPACTO DA UD A PARTIR DA PERCEPÇÃO 

DOS EDUCANDOS 

 

  Com o intuito de avaliar o impacto da UD na formação dos participantes a partir 

da sua própria percepção, foram elaborados formulários de avaliação para serem 

respondidos ao fim de cada aula. Os formulários, criados no Google Forms, 

constituíram-se das seguintes questões: (1) O que você aprendeu na aula de hoje?; 

(2) Você sentiu alguma dificuldade na aula de hoje?; (3) Se você respondeu ‘sim’ ou 

‘parcialmente’ à pergunta anterior, explique; (4) Você considera relevante a temática 

da aula de hoje?; (5) Justifique a resposta dada à pergunta anterior; e (6) Você tem 

mais algum comentário, dica ou sugestão sobre a aula de hoje?. O formulário 

encontra-se como apêndice C da dissertação. 

Os formulários de avaliação apontaram algumas dificuldades de vocabulário e 

de compreensão oral e escrita por parte dos participantes ao longo das aulas da UD, 

como sinalizam os excertos a seguir:  

 
“algumas palavras em inglês” (participante 3, avaliação da aula 1, 09/08/2018), 
“quando a professora falou em inglês” (participante 1, avaliação da aula 1, 
09/08/2018), “dificuldade em compreender o texto” (participante 2,  avaliação 
da aula 2 - parte 1, 16/08/2018), “nas palavras novas” (participante 4, avaliação 
da aula 3, 30/08/2018).  

 

 

Essas dificuldades podem ter sido sentidas em função da carga cognitiva 

demandada pelas atividades propostas, assim como em função do nível de inglês de 

cada educando. A fim de minimizar o impacto negativo das atividades de 

aprendizagem propostas, tentou-se prestar auxílio individualizado aos participantes 

que relataram algum tipo de dificuldade, além de organizar a turma em duplas ou trios 
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nas atividades mais complexas. Também procurou-se levar os participantes a se 

conscientizarem de que compreender um texto escrito ou oral não significa saber o 

significado de todas as palavras, mas entender o todo a partir do contexto, do 

conhecimento que eles têm sobre o assunto e de pistas linguísticas para, assim, 

poderem avaliar seu desempenho nas atividades propostas. Tais decisões didático-

pedagógicas parecem ter sido acertadas, visto que foi possível perceber que as 

dificuldades linguísticas foram desaparecendo durante a implementação da UD, 

conforme apontou o levantamento estatístico dos dados da 1ª até a 10ª aula da UD: 

com  parciais de 13%, 29,6%, 16%, 3,4%, 13,6%, 10,7%,  8,7% e 0% nas três últimas 

aulas. 

 Quanto às temáticas das aulas da UD, os educandos as consideraram 

relevantes, conforme indicado pelo levantamento estatístico da 1ª até a 10ª aula da 

UD: com  parciais de 82,6%, 88,9%, 96%, 89,7%, 90,9%, 100%, 95,8%, 95,5%, 87,5% 

e 86,4%, destacando-se positivamente a aula 5, com 100% de aprovação, e 

negativamente a aula 10, com 9,1 % de desaprovação total e 4,5% de desaprovação 

parcial.  Atribui-se, tanto o destaque positivo quanto o negativo dos temas das aulas, 

ao fato de os educandos perceberem o desenvolvimento da competência/habilidade 

oral (presente na aula 5) como aquela  que mais gostariam que fosse trabalhada no 

componente curricular de língua inglesa, e a competência/habilidade escrita (presente 

na aula 10)  aquela que menos gostariam.  

A título de ilustração, a aula 5 envolveu a dramatização de um texto oral, com 

gravação no celular, a fim de colocar em prática as características da língua falada, 

como o tom da voz, a entonação e preenchedores de pausas. Nessa aula, os 

participantes fizeram os seguintes comentários: 

 

“muito boa a temática adotada com a comunicação” (participante 5, avaliação 
da aula 5, 20/09/2018), “ajuda os alunos a pronunciar melhor” (participante 6, 
avaliação da aula 5, 20/09/2018) e “é muito importante falar a língua inglesa 
de forma correta” (participante 7, avaliação da aula 5, 20/09/2018).  

 

A aula 10, por sua vez, envolveu a postagem do pôster elaborado pelos grupos 

em uma rede social e a escrita de comentários nos pôsteres dos colegas. Nessa aula, 

apesar de poucos, alguns educandos emitiram as seguintes opiniões de conotação 
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negativa: “não achei ter que fazer uma postagem no Facebook algo interessante para 

a disciplina” (aluno 8, avaliação da aula 10, 01/11/2018) e “não achei muito legal a 

dinâmica da aula” (aluno 9, avaliação da aula 10, 01/11/2018). 

É importante ressaltar que o embasamento teórico da presente pesquisa foi 

partir das necessidades dos educandos, porém, a critério do professor, ir além delas: 

“é escolha do professor ampliar as habilidades dos educandos além do que eles ou 

seus investidores julgam ser necessário.” (BRUNTON, 2009, p. 8, tradução nossa). 

Essa postura teórica foi baseada também em Hutchinson e Waters (1991) ao 

defenderem que a abordagem de IFE deve ser centrada na aprendizagem e não no 

educando. Os autores explicam que mesmo que uma análise de necessidades revele 

que determinados educandos precisam do inglês apenas para ler textos de sua área 

específica, se adotarmos uma abordagem centrada na aprendizagem, teremos que 

considerar outros fatores. No caso do PE proposto, optou-se por serem trabalhadas, 

além das competências de produção e compreensão oral, identificadas no 

questionário de necessidades como as de maior interesse dos participantes, também 

as competências de compreensão e produção escrita, necessárias para o 

desempenho do Técnico em Informática e para a participação crítica em uma 

sociedade globalizada. 

No formulário de avaliação final da UD pelos participantes, os dados gerados 

serão apresentados estatisticamente, mas analisados qualitativamente pergunta a 

pergunta. No que diz respeito à primeira questão, que teve como objetivo identificar 

se a temática da UD provocou no educando a habilidade de refletir criticamente sobre 

trabalhos socialmente subvalorizados, o gráfico 10 resume as respostas dadas: 
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Gráfico 10 – Tema da Unidade Didática 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Como mostra o gráfico 10, 95,7% dos participantes acreditam que 

desenvolveram um olhar crítico sobre trabalhos socialmente subvalorizados a partir 

do tema da UD e apenas 4,3%, ou seja, 1 educando, não se alinha totalmente à 

afirmação. Cabe ressaltar que esse único participante já possuía um olhar crítico 

aguçado, conforme identificado na sessão de Percepções Conceituais do questionário 

inicial. Com bases nesses dados, é possível inferir-se que se o professor planejar suas 

aulas a partir de temas de interesse dos educandos, estes estarão mais propensos a 

se engajarem nas atividades propostas e, consequentemente, a alcançarem os 

objetivos de aprendizagem planejados para a aula ou para a UD, como neste estudo. 

Nesse sentido, este estudo corrobora a relevância da análise de necessidades 

proposta por Hutchinson e Waters (1991) não apenas para o planejamento 

pedagógico do professor, mas para a avaliação de suas ações didático-metodológicas 

e da aprendizagem dos educandos.  

No gráfico 11 encontram-se os dados referentes à questão 2, que buscou 

identificar se a UD contribuiu para o aprimoramento dos conhecimentos em inglês dos 

participantes. 

 

 

 

 

 



116 

 

 

 

 

Gráfico 11 – Conhecimentos de Língua Inglesa na Unidade Didática 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 Como citado anteriormente, algumas dificuldades linguísticas foram sentidas 

pelos participantes no decorrer da aplicação da UD, o que pode ter levado alguns 

educandos a classificarem como parcial o seu desenvolvimento linguístico, como 

sinaliza o gráfico 11. Entretanto, percebe-se que a maioria sentiu uma evolução em 

seus conhecimentos sobre a língua.  Com base nesses dados, pode-se inferir que a 

UD, ao integrar conhecimentos de inglês a temáticas do curso técnico em que se 

insere, alinha-se à ideia de “senso de plausibilidade” de Prabhu (1990, p. 176, 

tradução nossa). O autor, ao discutir a questão da busca pelo melhor método para o 

ensino-aprendizagem de idiomas, enfatiza: “essa busca [...] deveria dar lugar para 

uma busca por maneiras pelas quais as percepções pedagógicas de professores e 

especialistas pudessem interagir umas com as outras”. No que concerne à UD, a partir 

do “senso de plausibilidade” da professora-pesquisadora, que buscou uma 

interdisciplinaridade ampla por meio de temas socialmente relevantes aos 

participantes, criou-se um contexto propício para o aprimoramento do conhecimento 

da língua, que foi percebido pela maioria deles. 

Com relação à terceira pergunta, que buscou identificar se a UD promoveu uma 

interdisciplinaridade ampla, o gráfico12 espelha os seguintes resultados: 
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Gráfico 12 – Integração na Unidade Didática 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 O gráfico 12 demonstra que a maioria dos educandos percebeu a integração 

da área de seu curso técnico com o ensino de inglês. Aqueles que perceberam de 

maneira parcial, tanto concordando quanto discordando, podem ter interpretado a 

questão da informática de maneira a envolver conhecimentos específicos. Entretanto, 

neste estudo, a proposta de PE foi desenvolvida a partir do conceito de 

interdisciplinaridade ampla (com base em MORAES, 2016), ou seja, aspectos do 

mundo das técnicas e do mundo das ciências se complementam.  

No caso da UD em questão (encartada à presente dissertação no capítulo 4), 

a área da informática perpassou grande parte das aulas, estando presente, por 

exemplo, na discussão inicial sobre a experiência de estágio dos participantes, no 

diálogo entre um vendedor e uma compradora sobre um produto dessa área, na 

produção dos slides contendo os dados das entrevistas com os servidores 

terceirizados do IFPR, na produção dos pôsteres da campanha social de valorização 

dos trabalhadores e na sua divulgação em redes sociais.  

O resultado espelhado no gráfico 12 sinaliza que não basta o professor saber 

como e porque ele planeja a UD da forma que o faz, é importante o educando também 

saber. Assim, ele pode entender melhor o objetivo do professor e se engajar mais na 

proposta didática. Um ensino que tem como centro o aprendizado do educando não 

pode deixar decisões didático-pedagógicas ou metodológicas implícitas, o professor 

precisa torná-las explícitas. 



118 

 

 

 

 

A quarta e última pergunta do formulário final de avaliação da UD abriu espaço 

para o participante trazer sua percepção, se assim o desejasse, sobre o PE proposto, 

por meio de comentários, dicas e sugestões. Dos vinte e nove participantes, onze se 

manifestaram, todos de maneira positiva. As percepções dos participantes em relação 

a essa questão são trazidas a seguir:  

 

“Ótima abordagem para as aulas, auxiliando bastante no desenvolvimento da 
língua” (participante 5, formulário final, 22/11/2018), “Melhor didática para 
aprender inglês e informática” (participante 1, formulário final, 22/11/2018), “Foi 
um ótimo bimestre!” (participante 18, formulário final, 22/11/2018), “Melhor 
professora, sempre criando atividades diversas e que nos ajudará 
futuramente” (participante 13, formulário final, 22/11/2018), “Não, tudo ok” 
(participante 4, formulário final, 22/11/2018), “Apenas que a unidade foi muito 
importante para meu aprendizado” (participante 19, formulário final, 
22/11/2018), “Eu gostei muito da didática feita com essa unidade, fez com que 
estimulasse mais os alunos com as atividades e promovesse resultados 
melhores” (participante 20, formulário final, 22/11/2018), “Gostei muitas das 
aulas de inglês nesse modelo, acredito que dessa forma pudemos ter muito 
mais contato com a língua de uma forma descontraída” (participante 21, 
formulário final, 22/11/2018), “Excelente didática e metodologia, foi 
fundamental para formação e reflexão, tornando as aulas muito interessantes” 
(participante 22, formulário final, 22/11/2018), “Achei muito legal a Unidade 
Didática” (aluna 15, formulário final, 22/11/2018), “muito bom” (participante 16, 
formulário final, 22/11/2018). 

 

Pode-se perceber que a avaliação dos educandos foi a de que a UD contribuiu 

para a sua formação, validando o entendimento da presente pesquisa de que 

formação geral e formação profissional podem se integrar no componente curricular 

inglês na EPT a partir da concepção do Trabalho como Princípio Educativo e da 

Pesquisa como Princípio Pedagógico por meio de temáticas interdisciplinares amplas. 

A primeira concepção guiou as discussões sobre o mundo do trabalho, e a segunda 

foi construída a partir da pesquisa de campo conduzida pelos educandos sobre 

profissões subvalorizadas, por meio de entrevistas com servidores terceirizados do 

campus contexto deste estudo. 

5.3 PRODUÇÕES E DIÁRIO DE BORDO: O IMPACTO DA UD A PARTIR DAS 

PERCEPÇÕES DA PROFESSORA-PESQUISADORA 

 

A fim de desenvolver uma UD para o ensino de inglês que integrasse 

conhecimentos interdisciplinares temáticos amplos, houve vários momentos de 
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produção por parte dos participantes. Cada aula previa uma produção oral ou escrita, 

a fim de dar voz aos educandos sobre as temáticas abordadas e promover o uso da 

língua inglesa em um contexto significativo. As produções que se destacaram foram 

as que extrapolaram a sala de aula: a composição de imagem e de título relacionados 

à experiência individual de estágio de cada educando - que foram expostos em um 

mural do campus, e a elaboração de pôster para campanha de conscientização sobre 

trabalhadores socialmente subvalorizados - que foi compartilhada em rede social. 

 A presente seção descreve algumas das impressões contidas no Diário de 

Bordo aula a aula, a fim de avaliar o impacto da UD na formação dos participantes, a 

partir das percepções da professora-pesquisadora, incluindo as mencionadas 

produções que extrapolaram a sala de aula e outras.  

A aula 1 teve como tema: ‘O estágio como momento de aprendizagem no e 

sobre o trabalho de T.I.’, e como um dos seus objetivos ‘Refletir sobre a profissão de 

TI, suas demandas, valor social e desafios’, culminando com a produção de uma 

imagem representativa do estágio, acompanhada de um título em inglês. Nessa 

produção, 40% dos educandos elaborou uma composição e um título apenas 

descritivo, enquanto 60% apresentou uma percepção crítica e/ou criativa da 

experiência. Dentre as produções que apresentaram uma percepção crítica e/ou 

criativa, destacam-se as retratadas nas figuras 1, 2 e 3, a título de exemplificação a 

seguir. As produções na íntegra da aula 1estão no Diário de Bordo da professora-

pesquisadora, que se encontra como apêndice B da dissertação (páginas 203 a 220). 

 

Figura 1 - Amostra 1 da composição de imagem e título 

WEB RADIO: From outsider to creator 

   
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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O participante responsável pela criação da figura 1, WEB RADIO: From 

outsider to creator (RÁDIO WEB: De forasteiro a criador), retrata por meio das 

imagens e do título da composição a mudança que a experiência do estágio lhe 

proporcionou: de estrangeiro, no sentido de estranho ou externo ao/no contexto de 

estágio, a criador nesse mesmo contexto. 

 

Figura 2 - Amostra 2 da composição de imagem e título 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

A participante responsável pela criação da figura 2, A new way to see 

technology (Um novo modo de ver a tecnologia), retrata, por meio da seleção das 

imagens e do título de sua composição, uma nova forma de perceber sua área de 

formação profissional. Ela utiliza o verbo ‘ver’ (see) em seu título e a imagem do 

sistema computacional DOSVOX, que se destina a facilitar o acesso de deficientes 

visuais a microcomputadores, a fim de dar pistas ao leitor sobre o local em que 

realizou seu estágio: uma associação de apoio aos deficientes visuais. 

 

Figura 3 - Amostra 3 da composição de imagem e título 

              
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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 O educando responsável pela criação da figura 3, Can you finish all before 

Friday? (Você pode terminar tudo antes de sexta?), mistura humor, criatividade e 

criticidade ao expressar uma situação típica do Técnico de Informática, em especial 

do estagiário, que precisa lidar com prazos curtos e grandes demandas. 

Sobre as produções dos educandos referentes à aula 1, a professora-

pesquisadora ressalta em seu Diário de Bordo o engajamento dos educandos e sua 

percepção crítica em relação às experiências pessoais de estágio. O excerto abaixo 

traz a voz da professora-pesquisadora sobre esse momento da UD:  

      
O engajamento [dos educandos] foi muito bom, envolvendo percepção crítica 

(a maioria relatou que não se sentia devidamente valorizada durante o estágio, 

mas que a experiência foi interessante / alguns relataram a importância da 

língua inglesa / outros defenderam a valorização do trabalho do técnico de TI, 

explicando que as pessoas acham que é um trabalho fácil). Os títulos 

produzidos foram - em sua maioria - atraentes, claros e coerentes com a 

composição de imagens. (BENDER, 2019, diário da aula 1). 

      
Partindo do resultado do questionário inicial, em que 44,5% não apresentava 

uma visão crítica frente à temática da técnica, pode-se inferir que o resultado positivo 

da aula 1 percebido pela professora-pesquisadora tenha sido provocado pela 

conjunção de fatores: tema da área de interesse dos participantes mediado pela 

linguagem, no caso o inglês, além da escolha metodológica: um roteiro de questões 

em inglês apresentado no projetor multimídia da sala de aula sobre a experiência de 

estágio dos participantes. De acordo com Moraes (2016), em uma educação 

integrada, as especificidades da formação geral e da formação técnica se 

complementam, o que parece ser positivo no que tange ao ensino de inglês. 

A aula 2 teve como tema ‘Trabalhos socialmente subvalorizados’ e como seus 

objetivos ‘Refletir sobre trabalhos socialmente subvalorizados’, ‘Usar estratégias de 

leitura para ampliar a compreensão de textos escritos em inglês’ e ‘Produzir frases em 

inglês usando o Imperativo, visando à mudança de comportamento social’. A aula 

partiu de um texto em inglês de Mike Rose (2001), em que o autor descreve os vários 

tipos de conhecimento requeridos na profissão de sua mãe: a de garçonete. Sobre a 

parte 1 da aula 2, a professora-pesquisadora registrou no Diário de Bordo uma 

observação quanto a um dos objetivos da aula: 
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No que diz respeito ao objetivo de refletir sobre trabalhos socialmente 
subvalorizados, mesmo a reflexão tendo ocorrido somente ao fim da aula, dez 
educandos já mencionaram a importância desse assunto em sua avaliação da 
aula. (BENDER, 2019, diário da aula 2 - parte 1). 

 

Tal conscientização atua em consonância com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional do IFPR (PARANÁ, 2014-2018), que coloca a educação como 

instrumento estratégico para defender os valores sociais do trabalho e da dignidade 

humana. A professora-pesquisadora destaca em seu diário sobre a parte 2 da mesma 

aula as falas de vários participantes, por meio de seus formulários de avaliação, que 

consolidam a reflexão da aula anterior. Uma das categorias que se destaca nessas 

falas é a percepção de que existe um saber-fazer em profissões subvalorizadas, como 

sinalizam os excertos que seguem: “aprendi que profissões desvalorizadas também 

requerem esforço cognitivo” (aluno 9, avaliação da aula 2 - parte 2, 23/08/2018), “todas 

as profissões são importantes e requerem vários tipos de conhecimento” (aluna 10, 

avaliação da aula 2 - parte 2, 23/08/2018). Outra categoria é a percepção de que a 

sociedade precisa começar a valorizar tais saberes: 

 

“precisamos compreender que todas as profissões necessitam de 
conhecimento e esforço cognitivo” (aluna 11, avaliação da aula 2 - parte 2, 
23/08/2018), “aprendi que todas as profissões devem ser valorizadas 
igualmente pois uma depende da outra” (aluna 12, avaliação da aula 2 - parte 
2, 23/08/2018), “é importante estudarmos sobre para vencer algum 
preconceito enraizado em nos (sic)” (aluna 13, avaliação da aula 2 - parte 2, 
23/08/2018), “para que o assunto seja considerado relevante pela sociedade 
é necessário que o assunto seja discutido em sala de aula” (aluna 14, 
avaliação da aula 2 - parte 2, 23/08/2018), “é importante que todas as pessoas 
valorizem as diversas profissões existentes, não apenas os doutores, 
professores e advogados” (aluno 7, avaliação da aula 2 - parte 2, 23/08/2018), 
“como o objetivo do IFPR é formar cidadãos, precisamos aprender a refletir e 
ter empatia com todas as profissões” (aluna 15, avaliação da aula 2 - parte 2, 
23/08/2018), “é interessante que enxergamos profissões diferentes do mesmo 
jeito” (aluno 16, avaliação da aula 2 - parte 2, 23/08/2018), “estudamos 
profissões que não lembramos de dar valor” (aluna 17, avaliação da aula 2 - 
parte 2, 23/08/2018). 
      

 

Com relação ao conteúdo referente ao uso do imperativo em inglês, a 

professora-pesquisadora explica no diário da aula 2 que este não foi trabalhado devido 

à falta de tempo. Explica, também, que os educandos se detiveram por mais tempo 

na realização da atividade 2, que previa uma discussão sobre o seguinte 

questionamento: “Tendo como base as atividades realizadas, seria justo considerar o 
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trabalho de garçonete como uma profissão que não requer inteligência ou esforço 

cognitivo?”. Motivados por esse questionamento na atividade 2, os participantes 

acabaram atingindo o objetivo crítico da atividade 3, sobre o imperativo, que era a 

busca de uma mudança de comportamento social. Percebe-se que a professora-

pesquisadora priorizou a participação dos educandos na discussão, em detrimento do 

seu planejamento inicial, pois avaliou que o engajamento da turma para responder ao 

questionamento era essencial para o desenvolvimento do seu olhar crítico social, um 

dos propósitos da abordagem de ensino-aprendizagem proposto para o estudo, que 

parte da necessidade de envolvimento e criticidade dos educandos. O 

questionamento pensado para as atividades 2 e 3 da aula 2 suscitou comentários orais 

de vários educandos durante a aula sobre situações em restaurantes ou referentes a 

profissões subvalorizadas, visto ter proporcionado a reflexão sobre sua própria 

realidade (FREIRE, 2005). 

A aula 3 teve como objetivos ‘Aprofundar a reflexão sobre trabalhos 

socialmente subvalorizados’, por meio de um vídeo-relato sobre a importância dos 

trabalhadores e da discussão sobre os contratos de trabalho no IFPR, e ‘Produzir 

roteiro de entrevista’. No diário de bordo sobre a aula 3, a professora-pesquisadora 

classifica como excelente o comprometimento nas discussões sobre o vídeo do Pedro 

Cardoso, a respeito dos tipos de contrato de trabalho e na produção coletiva do roteiro 

de entrevista a ser realizada com servidores terceirizados do campus. Tal 

comprometimento age em conformidade com as novas competências profissionais 

que passaram a ser requeridas no mundo do trabalho, a partir das últimas décadas 

do século XX e início do século XXI, de acordo com Cordão e Moraes (2017): 

inovação, criatividade, trabalho em equipe e autonomia. Os educandos, em sua 

maioria, também perceberam a importância do tema da aula: 26 educandos 

responderam em seus formulários de avaliações que a temática foi relevante, 2 

consideraram parcialmente relevante e 1 não considerou relevante.  

A aula 4 trazia como tema ‘Comunicação no mundo do trabalho’ e como 

objetivos ‘Ler um texto em inglês para perceber características da 

linguagem/produção escrita em inglês’ e ‘Ouvir um texto em inglês para perceber 

características da linguagem/produção oral em inglês’. Sobre essa aula, a professora-

pesquisadora traz em seu diário a informação de que as estratégias de leitura de 
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skimming, scanning e inferência facilitaram a compreensão escrita e de que as 

estratégias de listening de tom da voz, entonação e preenchedores de pausas 

facilitaram a compreensão oral em inglês. Os dados gerados a partir dos formulários 

de avaliação da aula 4 confirmam a impressão descrita no diário, visto que apenas 3 

educandos relataram ter sentido dificuldade. Segundo o Quadro Europeu Comum de 

Referência para as línguas (CONSELHO DA EUROPA, 2001), para utilizar 

competências comunicativas, os aprendizes ativam estratégias que lhes parecem 

mais apropriadas. Sendo assim, quanto mais estratégias tiverem utilizado com 

sucesso, maiores suas chances de se tornarem competentes no idioma. Entretanto, 

ainda se percebe que para que todos tenham sucesso, é necessário investir mais 

tempo e esforço na utilização das estratégias. 

O tema da aula 5 foi ‘Solução de problemas’, sendo seus objetivos ‘Ouvir um 

texto oral em inglês para dramatizá-lo, colocando em prática as seguintes 

características da língua falada: tom da voz, entonação e preenchedores de pausas’; 

‘Elaborar conselhos em inglês empregando o verbo modal should e shouldn’t’; e 

‘Conhecer as implicações culturais na elaboração de conselhos em inglês’. Nessa 

aula, os educandos ouviram, analisaram e dramatizaram o diálogo de um vendedor e 

de uma compradora interessada em um produto da área de informática, gravando em 

seus celulares o mesmo diálogo com o colega. A professora-pesquisadora menciona 

no diário da aula 5 que nos conselhos dos colegas com relação à gravação da 

conversa em inglês, a maioria mencionou falar mais devagar, mais alto e de maneira 

clara. Tais conselhos foram de grande importância nas aulas seguintes, em que os 

educandos apresentaram à turma em inglês os dados coletados a partir das 

entrevistas com os servidores terceirizados. Esse estímulo para que os alunos 

tivessem um olhar atento e crítico opera de acordo com o postulado por Celce-Murcia 

(2007), que defende que os objetivos de aprendizagem devem ser embasados em um 

discurso possível na vida real, sem deixar de abordar competências socioculturais: 

“um deslize social ou cultural pode ser muito mais sério que um erro linguístico quando 

se está engajado em uma comunicação oral.” (CELCE-MURCIA, 2007, p. 46, tradução 

nossa).  No caso da UD, na aula em questão, os educandos perceberam que o 

vendedor do produto não demonstrava uma postura comprometida com o seu 
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trabalho, que era perceptível em seu tom de voz e entonação, tendo justificado a 

relevância da aula com relatos tais como: 

      
“é essencial sabermos as pronuncias (sic) e entonações” (participante 1, aula 
5, 20/09/2018), “nesta aula aprendemos a como nos comunicar com melhor 
intimação (sic). Deixando claro as pausas e perguntas” (participante 14, aula 
5, 20/09/2018), “se você não usa intonação (sic) nas palavras parece que você 
foi grosso’ (participante 23, aula 5, 20/09/2018), “É de total importância saber 
se expressar e interpretar” (participante 17, aula 5, 20/09/2018), “Para ajudar 
apresentar no trabalho” (participante 3, aula 5, 20/09/2018), “Para não parecer 
muito grosso ao aconselhar uma pessoa “ (participante 24, aula 5, 20/09/2018), 
“A interpretação é importante, para entender e saber dar um conselho 
"educadamente" (participante 25, aula 5, 20/09/2018). 

      
Na avaliação da aula 5, a professora-pesquisadora informa em seu diário que 

foi possível perceber que os educandos captaram a importância do tom de voz e 

entonação apropriados. Quanto aos conselhos produzidos, foi possível perceber que 

a maioria precisou de auxílio das ferramentas online de tradução.  

As aulas 6, 7 e 8 referem-se à apresentação oral dos grupos de educandos 

sobre suas respectivas entrevistas com servidores terceirizados do campus. O 

apêndice B (Diário de Bordo) traz os slides construídos por cada grupo de educandos 

(páginas 221 a 259). O tema das aulas era ‘Posicionamento em reunião de trabalho’ 

e seus objetivos envolviam ‘Apresentar os resultados em inglês da pesquisa realizada 

a partir da aula 3’, ‘Produzir conselhos em inglês’, ‘Conhecer as implicações culturais 

ao se posicionar de forma diferente do outro em um contexto de reunião de trabalho’, 

e ‘Saber posicionar-se de forma gentil/educada em reunião de trabalho e saber criticar 

e receber críticas no ambiente profissional’. No diário referente a essas aulas, a 

professora-pesquisadora informa que o guia da apresentação oral dos dados da 

entrevista ajudou os alunos a exporem ideias de forma clara e precisa em inglês e que 

a ficha entregue para que cada grupo fosse avaliado pelos outros ajudou os alunos a 

produzirem conselhos de forma gentil/educada a seus colegas. Nesse sentido, foi 

colocada em prática a ordem de fases presentes no Quadro Europeu Comum de 

Referência para as línguas (CONSELHO DA EUROPA, 2001): (i) uma fase 

preparatória para fornecer orientações e ativar o conhecimento prévio, (ii) o 

esclarecimento das instruções para ajudar a evitar possíveis confusões e (iii) a 

organização do trabalho em subgrupos para oferecer aos educandos possibilidades 
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de cooperação e de assistência mútua. As fichas de cada grupo se encontram no 

Apêndice B (páginas 167 a 175 e 177 a 196). 

A aula 9 teve como tema uma ‘Campanha virtual bilíngue de conscientização 

sobre trabalhadores socialmente subvalorizados’. Seus objetivos envolveram 

‘Elaboração de slogan e pôster para campanha virtual bilíngue (inglês/português) de 

conscientização sobre trabalhadores socialmente subvalorizados’, ‘Retomada das 

frases em inglês descrevendo os tipos de conhecimento usados pelos trabalhadores 

terceirizados do IFPR - Campus União da Vitória’, e ‘Integração da língua inglesa com 

a área da Tecnologia de Informação’. Na produção do pôster da campanha de 

valorização dos trabalhadores, 10% dos trabalhos evidenciou uma abordagem apenas 

descritiva, enquanto 90% expôs um olhar crítico e social. Percebe-se nesse momento 

de produção final um aumento significativo do percentual inicial, em que apenas 60% 

das produções apresentou uma percepção crítica. A implementação do produto 

educacional parece ter contribuído na formação crítica dos participantes. Destacam-

se, abaixo, algumas produções, sendo que os pôsteres da campanha social na íntegra 

se encontram no apêndice B (páginas 260 a 276). 

      
Figura 4 - Amostra 1 da campanha social 

 

                                          Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 O slogan da figura 4 - Security guard, our true hero (Vigilante, nosso verdadeiro 

herói) - demonstra uma reflexão além do senso comum, que costuma considerar como 

heróis apenas astros do futebol ou celebridades da televisão. Além disso, o pôster 

enumera os variados tipos de conhecimento necessários para o trabalho, como se 

fossem superpoderes: declarativo (declarative), emocional (emotional), espacial 

(spatial), procedimental (procedural) e atenção plena (mindfulness). 
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Figura 5 - Amostra 2 da campanha social 

 
                                          Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

O slogan da figura 5 - Appreciate a smile (Aprecie um sorriso) - promove uma 

interlocução com o leitor, sugerindo que ele adote esse comportamento, visto que, 

como diz o próprio pôster, ‘Ser gentil e sorridente para te servir é mais que uma 

profissão! É a força e dedicação daqueles que fazem tudo com amor (Being kind and 

smiling to serve you is more than a profession! It is the strength and dedication of those 

who do everything with love). O pôster ainda finaliza com um conselho, que reconhece 

a importância da profissional que serve refeições: ‘Se você é atendido com um sorriso, 

retribua a gentileza!’ (If you are served with a smile, return the kindness). Além disso, 

as imagens demonstram a maturidade emocional da trabalhadora, que mesmo se 

sentindo cansada, triste ou sozinha, traz um sorriso no rosto. 
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Figura 6 - Amostra 3 da campanha social 

 
      Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 O pôster da figura 6 evidencia a necessidade de reconhecimento da área de 

serviços gerais. O slogan traz a pergunta ‘Moça da limpeza?’ (Cleaning lady?) e a 

resposta ‘Não, eu sou uma profissional de serviços gerais’ (No, I am a general services 

professional), demonstrando senso crítico por parte dos educandos ao analisar uma 

expressão comumente usada para descrever essa trabalhadora. O pôster ainda traz 

uma descrição dos tipos de conhecimentos utilizados: espacial (spatial) - sabe os 

locais do campus que necessitam de limpeza (knows each campus location that needs 

to be cleaned) - e procedimental (procedural) - sabe como  realizar cada limpeza de 

acordo com cada local (she knows how to perform each cleaning of the premises) . 

No diário da aula 9, a professora-pesquisadora relata que os alunos tiveram a 

iniciativa de realizar uma ‘festinha’ de confraternização com os servidores 

terceirizados entrevistados, demonstrando que a UD cumpriu seu propósito social: 

sensibilizar os educandos para a importância de se valorizar trabalhadores 

socialmente subvalorizados. Essa sensibilização atua em conformidade com o Plano 

de Desenvolvimento Institucional do IFPR, que estabelece que a 

 

[..] articulação com a sociedade e com representantes do mercado de trabalho 
certamente trará, ao processo educativo e formativo, valiosa contribuição em 
relação à compreensão dos valores sociais do trabalho e da dignidade da 
pessoa humana. Isso é essencial ao processo educacional que se munirá de 
condições de despertar nas pessoas a consciência cidadã voltada para a 
compreensão da realidade social em que vivem e a importância da 
participação no processo de transformação desta realidade, para que se possa 
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construir uma sociedade mais livre, igualitária, justa, fraterna, solidária e 
soberana. (PARANÁ, 2014-2018, p. 24). 

 
 

A confraternização não estava prevista na UD, mas enriqueceu sobremaneira 

o processo de ensino: os educandos entregaram ao seu entrevistado um convite, 

repassando a eles toda a importância dada às entrevistas concedidas. Organizaram-

se, também, para cada grupo de educandos trazer um prato de doces e salgados ou 

uma bebida e se responsabilizaram pela decoração do local. Durante a 

confraternização, cada grupo preocupou-se em deixar seu convidado à vontade, 

valorizando sua presença naquele momento. Todas essas ações promoveram a 

consolidação de futuros profissionais que “saibam interagir e aprimorar continuamente 

seus aprendizados a partir da convivência democrática com culturas, modos de ser e 

pontos de vista divergentes”, um dos objetivos presente no PPC do curso Técnico em 

Informática Integrado ao Ensino Médio de 2014 do Campus União da Vitória do IFPR. 

Os registros fotográficos desse importante momento da pesquisa se encontram no 

apêndice B (páginas 323 a 329). 

Apresenta-se, na sequência, a transcrição de um texto produzido 

voluntariamente por uma das educandas participantes da pesquisa, e lido durante a 

confraternização, que também opera como valioso registro desse momento: 

 

Figura 7 - Texto lido durante a confraternização 

 
“Nesse momento, queremos agradecer o trabalho exemplar, a dedicação e o 

comprometimento dos terceirizados do IFPR-Campus União da Vitória, que, muitas 

vezes fazem o possível e o impossível para estabelecer a paz e a organização do 

campus. 

 Aos profissionais de vigilância patrimonial, que arriscam a sua vida para nos 

proteger de qualquer invasão, que estão de pé enquanto todos estão sentados, 

acordados enquanto estamos dormindo, estão sob a gelada neblina da noite quando 

todos estão no quentinho dos seus lares, que vigiam o patrimônio alheio enquanto 

o seu está sem vigília, que protege vidas enquanto a sua está desprotegida, que os 
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únicos defensores são um livro de ocorrências e uma caneta, que não tem o direito 

de errar e que faz da observação a ferramenta da sua profissão. 

Aos profissionais da cantina, que mesmo não estando no seu melhor dia, 

sempre colocam um sorriso no rosto e aguentam firme até o final do seu expediente, 

que confeccionam delícias todos os dias para alimentar todo o âmbito escolar, que 

sempre trocam experiências de vida com os estudantes e demais servidores, que 

além de trabalharem no Campus também trabalham em outro lugar e que se 

dedicam todo dia a fazer o melhor sempre. 

Às profissionais da limpeza, que tentam manter as salas e demais lugares do 

Campus em ordem para que as atividades sejam realizadas, que ajudam na 

manutenção e conservação dos espaços, que são gentis, honestas, educadas e 

humildes, que preparam um delicioso café, todos os dias, para os demais servidores 

e que tornam o ambiente mais agradável para o nosso convívio no Campus. 

 Queremos também pedir desculpa por tudo que acarretamos e que acabou 

tornando o seu trabalho mais complicado, como as diversas vezes em que deixamos 

a sala e demais espaços de convívio bagunçados..... 

Não há nada mais gratificante do que termos um time que tanto se empenha 

para zelar a Instituição e permite que a mesma esteja posicionada entre as melhores 

instituições do Brasil.” 

Fonte: arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Tal depoimento se relaciona profundamente com o trecho citado anteriormente, 

extraído do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFPR, que menciona a 

possibilidade de criar “condições de despertar nas pessoas a consciência cidadã 

voltada para a compreensão da realidade social em que vivem e a importância da 

participação no processo de transformação desta realidade.” (PARANÁ, 2014-2018, 

p. 24).  

Para finalizar o relato desse momento tão significativo da presente pesquisa, 

são transcritas as palavras de um dos vigilante da unidade, Senhor Gentil da Silva, 

que resume o significado das entrevistas e da campanha social para os trabalhadores 

do campus: “Esse cartaz que eu recebi irá ficar em uma moldura na parede de minha 
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casa, ao lado dos meus certificados”. Todos se comoveram com tal fala e ela aparece 

em todas as notícias que serão descritas no próximo capítulo. 

Retornando à sequência das aulas, a aula 10 teve como tema a ‘Divulgação da 

campanha de valorização dos trabalhadores socialmente subvalorizados em redes 

sociais’. Nessa aula, os alunos foram orientados sobre os procedimentos para colocar 

a campanha social em circulação: (i) entre na sua conta do Facebook; (ii) suba o 

arquivo que a professora enviou para o seu e-mail em português e em inglês com 

algumas correções e poste-o no seu Facebook; (iii) poste a versão em português 

primeiro e depois a em inglês; (iv) informe ao seu leitor do Facebook sobre a 

campanha: trabalho de inglês sobre profissões socialmente subvalorizadas produzida 

por estudantes do IFPR - Campus União da Vitória; (v) escreva a pergunta: O que 

você acha sobre o trabalho? Escolha ‘like’ ou ‘dislike’ e faça um comentário; (vi) 

acesse a postagem de seu colega, dê um ‘like’ ou ‘dislike’ e faça um comentário.  

No diário da aula 10, a professora-pesquisadora menciona que houve uma 

resistência inicial dos educandos a postar a campanha social de valorização dos 

trabalhadores em sua rede social, pois seria, nas palavras deles, “pagar mico”. Após 

a argumentação de que já havia sido compartilhado um trabalho no mural da escola e 

que agora o público-alvo poderia ser bem maior, a resistência diminuiu e aparecem 

no diário vários relatos positivos dos educandos em seus formulários de avaliação da 

aula. As publicações na rede social e os comentários se encontram no Apêndice B 

(páginas 279 a 322). Uma das categorias que se destaca nos relatos é a da 

importância social da mensagem de valorização dos trabalhadores: 

 

“Para a população saber a importância do trabalho terceirizado” (aluna 6, 
avaliação da aula 10, 01/11/2018), “Campanhas sociais são relevantes e 
temas a serem mais aprofundados” (aluno 23, avaliação da aula 10, 
01/11/2018), “Divulgação ajuda aos outros a pensarem sobre o tema” (aluno 
16, avaliação da aula 10, 01/11/2018),  “É importante conhecermos as diversas 
campanhas sociais e fazer comentários para que mais pessoas tenham acesso 
a essas informações” (aluna 20, avaliação da aula 10, 01/11/2018). 

 

Outra categoria é a que envolve o aspecto pedagógico da produção dos 

cartazes: 

“Para que possamos usar outros meios de comunicação durante as aulas.” 
(aluna 19, avaliação da aula 10, 01/11/2018), “Para que possamos desenvolver 
um senso critico (sic) e analisar as postagens dos colegas” (aluna 12, 
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avaliação da aula 10, 01/11/2018), “Acho muito interessante esta participação 
de toda a turma nesta atividade diferenciada. Muito obrigada pela oportunidade 
professora” (aluna 4, avaliação da aula 10, 01/11/2018), “Achei muito 
interessante a temática da aula de hoje, pois relacionou a tecnologia, uso do 
facebook, com a aula de inglês, mostrando que as matérias podem interagir, 
também auxiliando na disseminação da campanha.” (aluna 21, avaliação da 
aula 10, 01/11/2018), “É importante trazer para a sala temas relevantes à 
nossa instituição, podendo ser trabalhados em inglês” (aluno 5, avaliação da 
aula 10, 01/11/2018). 

 

 

Por fim, a professora-pesquisadora traz em seu diário considerações sobre o 

encerramento da UD, em que foi apresentado aos educandos o e-mail enviado ao 

autor do texto que inspirou a campanha social, Mike Rose, e sua gentil resposta (figura 

8):   

 

A turma ficou muito surpresa e feliz ao saber que o autor do texto que 
promoveu o início das reflexões sobre o tema das profissões subvalorizadas 
demonstrou tamanho apreço pelas produções deles. Foi um momento de muita 
emoção e que encerrou de maneira animada a UD. (BENDER, 2019, 
encerramento da UD). 

 

Figura 8 - Correspondência eletrônica 

 

 

Fonte: e-mail pessoal da professora-pesquisadora 

 

Esse capítulo buscou apresentar uma análise dos dados coletados antes, 

durante e após a aplicação do PE.  A seguir, serão discutidos os resultados da 

pesquisa em relação ao seu objetivo geral. 



133 

 

 

 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES DA PESQUISA 

      

 Este capítulo busca responder à pergunta geral de pesquisa ‘Como integrar 

conhecimentos interdisciplinares amplos ao ensino de inglês, na Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, por meio de uma unidade didática temática 

voltada para o mundo do trabalho, visando à formação de sujeitos capazes de intervir 

de forma qualificada, criativa e crítica no contexto onde vivem?’  

Acreditamos que a abordagem de ensino-aprendizagem proposta como 

resultado da pesquisa e do desenvolvimento do Produto Educacional, descrita a 

seguir, cria espaços de reflexão qualificada na realidade, seja pelo conhecimento 

linguístico e habilidades trabalhadas ou pelos temas sociais abordados, que 

provocaram nos participantes certo nível de consciência social, mas também para o 

professor desenvolver práticas de ensino inovadoras que buscam integrar 

conhecimento específico da sua área à formação profissional dos educandos. 

Considerando a missão dos institutos federais de desenvolvimento humano 

integral (PARANÁ, PDI, 2014) e a necessidade de o componente curricular inglês criar 

condições para que o educando desenvolva diferentes habilidades de linguagem 

(HUTCHINSON; WATERS, 1991) ao mesmo tempo em que amplia seu olhar crítico 

sobre a sociedade para transformá-la (FREIRE, 2005), desenvolveu-se uma 

abordagem de ensino-aprendizagem a partir do conceito de Interdisciplinaridade 

Ampla (MORAES, 2016) e dos conceitos que amparam a EPT e o ensino-

aprendizagem de línguas estrangeiras, aqui denominada Abordagem Temática 

Interdisciplinar Ampla (ATIA). A ATIA, aqui proposta no formato de Unidade Didática, 

configura-se como o fio que tece o mundo do trabalho e o conhecimento linguístico a 

ser desenvolvido no componente curricular inglês, integrando-os e, ao mesmo tempo, 

emancipando o educando por meio de atividades de aprendizagem que o levem à 

conscientização e à intervenção qualificada na realidade. Para que essa abordagem 

se concretizasse, foram inicialmente pensados os procedimentos metodológicos, 

colocados resumidamente no Quadro 1 a seguir: 

 

 



134 

 

 

 

 

Quadro 1 - Resumo dos procedimentos metodológicos iniciais para a construção da 

abordagem de ensino-aprendizagem ATIA  
      

Etapa Procedimentos metodológicos iniciais 

1 Levantamento das necessidades dos estudantes  

2 Unidade didática como série ordenada e articulada de atividades 

3 Ensino e aprendizagem como processo 

4 Linguagem como prática social 

5 Identificação dos objetivos linguísticos e formativos 

6 Identificação dos gêneros textuais a serem abordados 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

  

 A fim de alinhar conceitualmente a abordagem de ensino-aprendizagem ATIA 

aos documentos e objetivos institucionais, foram pensados os procedimentos 

elencados no Quadro 2 a seguir: 

 

Quadro 2 - Resumo dos procedimentos de alinhamento conceitual 
      

Etapa Procedimentos de alinhamento conceitual 

1 Leitura e análise do PPC do curso 

2 Perfil profissional do egresso: os elencados no PPC do curso 

3 Atividades profissionais: as elencadas no PPC do curso 

4 Conteúdos: os elencados no PPC do curso 

5  Conhecimentos/Competências/Habilidades: os elencados no PPC do curso 

6 Princípios educativos e pedagógicos: o trabalho e a pesquisa regem a educação e ação 
pedagógica no Instituto Federal 

7 Temas interdisciplinares amplos: fio condutor entre o mundo do trabalho e o 
conhecimento específico da área de formação profissional 

       

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Visando à elaboração das atividades de aprendizagem da Unidade Didática, 

foram planejadas e desenvolvidas seis etapas inter-relacionadas temática e 

linguisticamente, visando privilegiar o desenvolvimento de diferentes habilidades em 
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inglês e de percepção social crítica, que são descritas a seguir e colocadas 

resumidamente no Quadro 3.  

Como o mundo do trabalho é o contexto e o tema que perpassa todas as áreas 

técnicas dos IF e aciona a ação pedagógica - reflexão-ação-reflexão -, na primeira 

etapa da abordagem, o professor pode organizar as atividades de aprendizagem 

partindo de discussões sobre temas socioeducativos relevantes, que podem ser 

sistematizados a priori ou a posteriori em sala de aula ou em campo. Por exemplo, o 

professor pode iniciar o processo de ensino-aprendizagem de inglês a partir de 

impressões decorridas de uma visita técnica, de dados da própria pesquisa de campo 

solicitada, de entrevistas com profissionais da área ou da experiência dos próprios 

educandos em seus estágios supervisionados em contextos profissionais, tendo em 

vista que é um requisito de vários cursos profissionalizantes nos Institutos Federais.  

Por meio dessas discussões, o professor tem a possibilidade de abordar o 

conteúdo de Inglês Geral, tais como verbos auxiliares para fazer perguntas e dar 

respostas em diferentes tempos verbais ou formas de emitir opinião em diferentes 

níveis de formalidade, ao mesmo tempo em que aborda temáticas socioeducativas 

significativas para o educando e desenvolve diferentes habilidades de linguagem: 

produção e/ou compreensão oral e/ou escrita. Dessa maneira, estabelece-se uma 

interdisciplinaridade ampla (MORAES, 2016), em que formação técnica e formação 

geral se tecem e se complementam. 

Após discutir temáticas da área a partir do mundo do trabalho, numa segunda 

etapa, o professor pode buscar textos (orais ou escritos) em inglês que tragam nova 

luz ao tema abordado na primeira etapa, elucidando o que é ou não senso comum e 

iniciando um processo de conscientização crítica. Esses textos podem ser, por 

exemplo, charges ou cartuns, já que desvelam críticas sociais por meio do humor e a 

linguagem usada é curta, simples e objetiva. Outro exemplo de texto são os relatos 

pessoais com uma visão inovadora sobre o tema em questão. O importante é que o 

professor trabalhe o texto de tal forma que leve o educando a perceber que a 

neutralidade discursiva não existe (COX; ASSIS-PETERSON, 2001), já que o próprio 

ato de se manter neutro é um posicionamento a favor do status quo, e a ter 

consciência de como o discurso pode ser manipulado para manter e/ou confrontar 

hegemonias (PENNYCOOK, 1999). Nessa etapa de trabalho com textos, o educando 
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pode ser levado a perceber questões sociais e de língua que extrapolam sua 

percepção inicial, a comparar diversas visões de mundo e de homem sobre o mesmo 

tema de maneira crítica e a emitir sua própria opinião ou a construir uma nova 

percepção do tema em questão por meio da língua(gem). 

Ampliando as necessidades da formação do sujeito integral, a terceira etapa 

pode trazer uma situação que evidencie a concepção do Trabalho como Princípio 

Educativo, tal como diálogos em inglês no ambiente profissional ou vídeos de reuniões 

empresariais para aprender sobre os saberes do fazer, as interações que lá ocorrem 

e que ideologias elas buscam manter ou confrontar. A partir de um desses contextos, 

o professor pode propor uma encenação pelos alunos, tentando (re)criar o que 

ouviram e/ou visualizaram, visto que o mesmo assunto precisa ser abordado de 

maneiras variadas para ser aprendido (HUTCHINSON; WATERS, 1991). Assim, o 

educando entra em contato com as competências profissionais requeridas no mundo 

do trabalho atual, tais como inovação, criatividade, trabalho em equipe e autonomia 

(CORDÃO; MORAES, 2017), que são permeadas pela língua(gem), tendo já refletido 

criticamente sobre o caráter múltiplo e não neutro dos discursos sobre a área em 

questão (BRASIL, 2006). 

A quarta etapa pode trazer uma situação que evidencie a Pesquisa como 

Princípio Pedagógico, levando o educando a experienciar um processo de intervenção 

(ALLAIN; WOLLINGER; MORAES, 2017). Por meio das atividades de aprendizagem 

até esse momento, o professor propicia ao educando a oportunidade de pesquisar e 

intervir em algum dos aspectos da profissão que ele tenha interesse em iniciar um 

contra discurso (COX; ASSIS-PETERSON, 2001). Por exemplo, a partir dos 

resultados de uma pesquisa de campo, com foco na percepção que determinada 

comunidade tem sobre os saberes de uma área profissional específica, é possível 

promover uma campanha social de valorização dos técnicos em geral ou da área 

específica. Dessa maneira, o educando pode criar um contra discurso em busca de 

sua emancipação e da transformação social (FREIRE, 2005).  

A quinta etapa desse processo com vista à integração entre mundo do trabalho 

e o componente curricular inglês, visando à formação integral do educando, é a 

socialização da experiência. Além de ser possível que essa socialização ocorra com 

os próprios colegas da turma, que já têm as bases de reflexão para discutir o tema, é 
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importante que a experiência transcenda o espaço da sala de aula (BEZERRA, 2008). 

Outras turmas ou escolas podem participar de momentos de divulgação das 

atividades realizadas, assim como os profissionais envolvidos nas visitas técnicas, 

pesquisas, entrevistas ou estágios supervisionados. Durante tais momentos, pontos 

positivos e outros a serem potencializados podem ser abordados com o objetivo de 

crescimento tanto pessoal quanto profissional do educando e de todos os envolvidos 

no processo. A partir das trocas feitas nessa etapa de socialização e as demandas 

que dela surgirem, o professor e os educandos podem aprofundar a temática 

interdisciplinar e/ou ampliá-la, abraçando outras áreas de conhecimento, dando início 

a um novo ciclo de ação-reflexão-ação, como propõe a educação libertadora ou 

problematizadora de Freire (2005). 

Finalmente, a sexta etapa da abordagem sugerida deve levar o professor a 

refletir sobre a sua ação pedagógica, gerando novos processos de ensino-

aprendizagem. Para tanto sugere-se que o professor desempenhe um papel ativo na 

própria realidade dos fatos observados em sala de aula, investigando seu próprio 

contexto de trabalho. De acordo com Moita Lopes (1996), o professor-pesquisador 

abandona o seu papel enquanto consumidor de pesquisa e se assume como 

investigador crítico de sua própria prática. Tal postura configura o procedimento 

metodológico conhecido como pesquisa-ação: 

 
A pesquisa-ação tem sido geralmente caracterizada como aquela cujo 
principal objetivo é melhorar o ensino/aprendizagem nas salas de aulas, 
conduzida simultaneamente ao ensino, envolvendo um ciclo de atividades 
que inclui observação, análise, ação e revisão. (GIMENEZ; CRISTOVÃO, 
2006, p. 34). 

 

A noção de ‘práxis’, cunhada por Paulo Freire na década de 70 do século XX, 

concebe que a reflexão crítica é, por si mesma, uma ação sobre determinada 

realidade. A práxis, dessa maneira, promove o objetivo principal de ensino-

aprendizagem da Abordagem Temática Interdisciplinar Ampla aqui proposta: “A práxis 

[...] é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo.” (FREIRE, 2005, 

p. 42). É na transformação da realidade que está o foco dessa abordagem de ensino; 

sendo necessário, para tanto, completar o ciclo proposto pela pesquisa-ação: 

observar um dado fenômeno, analisá-lo criticamente, agir sobre a realidade e 
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revisar/refletir sobre os resultados para dar início a um novo ciclo de ensino-

aprendizagem. 

 O quadro 3 resume as etapas das atividades de aprendizagem sugeridas para 

a Abordagem Temática Interdisciplinar Ampla (ATIA) para o componente curricular 

inglês em Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio dos Institutos Federais: 

  
Quadro 3 - Resumo dos procedimentos para a construção das atividades de 

aprendizagem  
      

Etapa Procedimentos para a construção de atividades de aprendizagem 

1 Trabalho com temas socioeducativos: discussões sistematizadas em inglês sobre 

temas relevantes da área técnica do curso 

2 Trabalho de conscientização sobre o papel social da língua(gem): análise de textos 

escritos ou orais em inglês que questionem valores, atitudes e ações de senso comum 

na área profissional 

3 Trabalho como princípio educativo: simulações em inglês de situações em ambiente 

profissional que abordam os saberes profissionais 

4 Pesquisa como princípio pedagógico: investigação, intervenção e análise do processo 

em um contexto profissional real 

5 Socialização da experiência de intervenção: publicização dos resultados da 

intervenção em diferentes mídias sociais 

6 Reflexão-ação-reflexão continuada: processo de reflexão do professor-pesquisador 

sobre a sua prática pedagógica por meio de pesquisa-ação, que gerará um novo ciclo de 

atividades de aprendizagem com foco em situações-problema que emergiram do 

processo 

      
 Fonte: Dados da pesquisa, 2019.  

      

 O conjunto dos três quadros referentes aos procedimentos adotados para a 

construção da ATIA permitem sugerir o fluxograma do Gráfico 13 que resume os 

procedimentos gerais desenhados para o componente curricular inglês, no contexto 

onde a pesquisa foi conduzida e para a qual o Produto Educacional foi desenhado. 

Além do mais, acreditamos que os procedimentos gerais são amplos o suficiente para 

professores de outras áreas do conhecimento refletirem sobre a integração de 

conhecimentos gerais e profissionais da sua área de formação, visando à qualificação 
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da formação profissional e cidadã de seus educandos, e à sua própria formação 

profissional.  

      

Gráfico 13 – Fluxograma de procedimentos para a construção da ATIA 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

      
 Por meio das produções dos educandos, dos formulários de avaliação aula a 

aula, do formulário final de avaliação da UD e do Diário de Bordo da professora-

pesquisadora, argumentamos que a ATIA desenvolvida no componente curricular 

inglês possibilitou uma intervenção social de forma qualificada, criativa e crítica pelos 

educandos. Suas produções, após serem expostas nas redes sociais dos educandos, 

atraíram, inclusive, a atenção da mídia local: foi publicada uma notícia no site do 

campus União da Vitória, a mesma notícia foi veiculada no informativo virtual que é 

enviado por e-mail aos servidores – IFPR Informa! 587 – e no portal de notícias da 

região – V Vale. Além disso, duas estudantes participaram com a professora-

pesquisadora do programa de entrevista da Rádio CBN com Wannessa Stenzel Ariatti. 

A participação foi registrada na página do Facebook da rádio e da entrevistadora, 

assim como no jornal da cidade – O Comércio. Todas as notícias se encontram no 

apêndice B – Diário de Bordo (páginas 332 a 336 e 339 a 341). 

A entrevista na rádio teve vários depoimentos das estudantes, destacando-se 

os seguintes: ao ser indagada se sua percepção sobre os profissionais terceirizados 

mudou após a realização dessa campanha, uma das alunas relata que  

 

o olhar sempre muda um pouco porque às vezes a gente não conhece muito 
da vida deles e com essa entrevista a gente acabou conhecendo um pouco 
da rotina de trabalho deles [...] e foi muito tocante para a gente, porque a 
gente acabou convivendo mais com eles e aprendendo um pouco mais sobre 
eles. (GLOVACKI, 2019). 

      
Acreditamos que essa resposta da aluna exemplifica que “o trabalho como 

princípio educativo jamais se explicitará em sua plenitude no espaço da sala de aula” 

(BEZERRA, 2008, p. 82), à medida que seus resultados transcendem os muros da 
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escola e modificam os educandos de diferentes maneiras. Outra fala que merece 

destaque é a resposta da outra estudante, com relação à sua forma de ver a 

terceirização nos demais estabelecimentos:  

 
Como a gente pode observar, esse modo de trabalho terceirizado está 
crescendo muito em vários locais e eles acabam sendo vistos como 
inferiores, mas o que importa é o trabalho da pessoa [...] O importante mesmo 
são os trabalhadores e como eles influenciam a nossa vida. (PAULA, 2019). 
      

 Essa fala ressalta o papel social essencial que cada trabalhador exerce e se 

relaciona com a descrição que um condutor de trem faz do seu ofício, presente em 

Faïta (2002, p. 57):  “eu dirijo um trem…ajo como se a minha mulher e meus filhos 

estivessem no primeiro vagão… sempre fiz dessa forma”. Os trabalhadores que 

realizam seu ofício de maneira comprometida merecem todo o reconhecimento da 

sociedade. 

 A repercussão na mídia deixa transparecer todo o trabalho realizado durante a 

implementação da UD, que fez com que os educandos percebessem a importância 

de se usar as ferramentas da área do  curso de informática - Informação e 

Comunicação - para transmitir uma mensagem de conscientização social. É 

importante destacar que, no planejamento de UD, deve haver espaço para mudanças 

sugeridas pelos próprios educandos, que foi o que aconteceu com o momento de 

confraternização por eles proposto durante a UD proveniente desta pesquisa. Suas 

vozes foram ouvidas e consolidaram uma etapa que estava prevista na UD - a entrega 

dos cartazes produzidos a partir das entrevistas - de uma maneira muito mais 

significativa do que a planejada 

 Este capítulo buscou responder à pergunta geral de pesquisa e argumentar a 

favor da ATIA como possibilidade de integrar conhecimentos interdisciplinares amplos 

em uma unidade didática temática para o ensino de inglês em um curso técnico 

visando à formação de sujeitos capazes de intervir no mundo de forma qualificada, 

criativa e crítica. O próximo capítulo apresentará as considerações finais da pesquisa, 

refletindo sobre suas implicações pedagógicas e limitações. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente capítulo aborda as contribuições pedagógicas da pesquisa e as 

contribuições de ordem política. Além disso, o capítulo apresenta as limitações do 

estudo. 

Com relação às contribuições pedagógicas, um dos resultados mais 

importantes do estudo foi com relação à construção de uma possibilidade de 

abordagem de ensino-aprendizagem de inglês para Cursos Técnicos Integrados ao 

Ensino Médio, a ATIA. A partir de temáticas provenientes da área técnica dos cursos, 

a língua é abordada tendo em vista sua função social e, portanto, crítica. Outro 

resultado importante com relação ao âmbito pedagógico foi a temática escolhida para 

a UD – o mundo do trabalho –, que provou ser socialmente relevante à medida que 

atraiu a atenção dos educandos para a complexidade de saberes necessários para a 

execução de trabalhos que são, erroneamente, subvalorizados em nossa sociedade. 

A unidade didática também promoveu reflexões sobre o estágio realizado pelos 

educandos e inseriu seus conhecimentos da área técnica do curso na sistematização 

dos dados gerados a partir das entrevistas com os servidores terceirizados.  

No que concerne às contribuições de ordem política, ficou comprovada a 

necessidade de a instituição promover reuniões de integração entre os professores 

dos diferentes componentes curriculares, além de formação continuada, em especial 

sobre possibilidades de pesquisa-ação. Estas necessidades se devem ao fato de a 

integração dos conteúdos de formação geral e de formação profissional ser um 

desafio, pois envolve, como apontado nesta dissertação, os objetivos da instituição e 

do curso, além das necessidades dos educandos. Outro aspecto essencial para a 

concretização dessa e de outras pesquisas aplicadas é o afastamento parcial ou 

integral do servidor, a fim de ter o tempo necessário para a pesquisa teórica e para a 

preparação, implementação e análise do produto educacional.  

Quanto às limitações do estudo, concordamos com Benesch (2008) que os 

resultados se deram em uma instituição em particular, com um grupo específico de 

estudantes e em um momento único da história daquela escola e, portanto, devem ser 

compreendidos a partir desse entendimento. A professora-pesquisadora, por 

exemplo, já lecionava na turma em que foi implementada a unidade didática desde 
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2015 e conhecia o perfil dos educandos. Outra limitação se refere ao tempo de 

desenvolvimento, visto que durante os vinte e quatro meses de duração máxima da 

presente Pós-Graduação stricto sensu é preciso realizar a revisão de literatura, o 

desenvolvimento, a implementação e a avaliação do produto educacional. Ainda é 

necessário considerar a complexidade de uma pesquisa aplicada em contexto real de 

ensino-aprendizagem, visto que imprevistos podem acontecer, tais como a 

necessidade de abordar um conteúdo que não estava previsto, o prolongamento no 

tempo programado para a realização de algumas atividades, dentre outros. 

Por fim, é importante esclarecer que não constituiu o intuito desta pesquisa a 

prescrição de ‘receitas’ ou de regras de conduta fixas. A contribuição que se pretendeu 

dar foi, pelo contrário, indicar possibilidades e enaltecer o diálogo como estratégia 

para ampliar os conhecimentos da área da Educação Profissional e Tecnológica, no 

geral, e do componente curricular inglês nesse contexto, em particular. Para se 

avançar no processo, é primordial que estudos sobre possibilidades de integração do 

inglês à Educação Profissional e Tecnológica continuem a ser desenvolvidos e 

publicados, assim como processos de aprendizagem promovidos por práticas 

inovadoras, criativas e socialmente relevantes.  
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APÊNDICE A – Questionário de análise 

de necessidades dos participantes 
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Pesquisa do Curso de Mestrado em Educação
Profissional e Tecnológica
Caro(a) participante, 
Este questionário, de responsabilidade da mestranda Alessandra Bernardes Bender, 
orientado pela Professora Dra. Marimar da Silva, tem como objetivo identificar suas 
percepções sobre o curso de Técnico Integrado em Informática e a Língua Inglesa nesse 
curso. Dessa forma, solicitamos que as informações dadas sejam as mais precisas possível. 
Asseguramos que as informações dadas serão usadas apenas para fins de pesquisa e que 
o sigilo de sua identidade será mantido. 
Grata pela sua participação, 
 Alessandra Bernardes Bender 

*Obrigatório

Informações pessoais

1. 1. Nome completo

2. 2. Sexo
Marcar apenas uma oval.

 Masculino

 Feminino

3. 3. Data de nascimento (dia, mês e ano)

4. 4. Endereço (rua, número, bairro, cidade,
estado)

Informações relacionadas ao curso

5. 5. Qual a sua motivação para a escolha do Curso Técnico em Informática Integrado
ao Ensino Médio? (É possível marcar mais de uma opção. Caso marque 'outro',
favor descrever)
Marque todas que se aplicam.

 Meu interesse pela área de informática

 A qualidade do Ensino Médio no Instituto Federal

 Formação profissional

 Outro: 
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6. 6. Qual a sua intenção ao terminar o curso? (É possível marcar mais de uma
opção. Caso marque 'outro', favor descrever)
Marque todas que se aplicam.

 Buscar uma profissão na área de informática

 Buscar uma profissão em qualquer área

 Continuar meus estudos em um curso universitário na área de informática

 Continuar meus estudos em um curso universitário, independentemente de ter ou
não ligação com a informática

 Outro: 

7. 7. No curso, qual área você considera mais importante na sua formação?
Marcar apenas uma oval.

 a área das disciplinas técnicas (exemplo: programação, banco de dados, análise
de sistemas, etc.)

 a área das disciplinas gerais (exemplo: português, matemática, inglês, história,
geografia, etc.)

 tanto a área das disciplinas técnicas quanto a área das disciplinas gerais.

8. 8. Qual a importância da língua inglesa para desempenhar a função de Técnico em
Informática?
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Não é importante Muito importante

9. 9. Na sua opinião, o componente curricular de língua inglesa no seu curso deveria
ter:
Marcar apenas uma oval.

 mais conteúdos voltados para a formação técnica/profissional

 mais conteúdos voltados para o Ensino Médio/formação geral

 um equilíbrio entre conteúdos da formação geral e da profissional

 seu conteúdo articulado à formação profissional e geral

Informações relacionadas à Língua Inglesa
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10. 10. Qual o seu nível de conhecimento da língua inglesa? Os conhecimentos gerais
de cada nível são descritos abaixo, leia atentamente cada um deles e marque
aquele em que você se encaixa .
Marcar apenas uma oval.

 Básico (É capaz de compreender e usar expressões familiares e cotidianas,
assim como enunciados muito simples, que visam satisfazer necessidades concretas)

 Pré-intermediário (É capaz de produzir um discurso simples e coerente sobre
assuntos que lhe são familiares ou de interesse pessoal)

 Intermediário (É capaz de exprimir-se de modo claro e pormenorizado sobre uma
grande variedade de temas)

 Pós-intermediário (É capaz de usar a língua de modo flexível e eficaz para fins
sociais, acadêmicos e profissionais)

 Avançado (É capaz de se exprimir espontaneamente, de modo fluente e com
exatidão, sendo capaz de distinguir pequenas variações de significado em situações
complexas)

 Meu conhecimento da língua inglesa limita-se a poucas palavras, não atinge o
nível básico.

11. 11. Como você aprendeu a língua? (É possível marcar mais de uma opção. Caso
marque 'outro', favor descrever)
Marque todas que se aplicam.

 Na escola regular

 Em cursos de línguas

 Por iniciativa própria (por meio de filmes, videoaulas, músicas, jogos)

 Outro: 

12. 12. Você utiliza a língua inglesa em situações fora da escola? Com que frequência?
Marcar apenas uma oval.

 Não, nunca

 Sim, raramente

 Sim, às vezes

 Sim, frequentemente

 Sim, todo dia

13. 13. Em quais situações você usa a língua inglesa fora da escola? (É possível
marcar mais de uma opção. Caso marque 'outro', favor descrever)
Marque todas que se aplicam.

 Em bate-papos online

 Em videogames ou jogos de computador

 Com colegas ou conhecidos que falam a língua

 Para assistir filmes ou séries

 Para ouvir músicas

 Não uso a língua inglesa fora da escola

 Outro: 
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14. 14. Eu sua opinião, qual(is) competência(s) linguística(s) é (são) trabalhada(s) no
componente curricular de língua inglesa em seu curso? (É possível marcar mais
de uma opção)
Marque todas que se aplicam.

 Falar

 Ler

 Escrever

 Ouvir

15. 15. Em sua opinião, qual(is) competência(s) linguística(s) você gostaria que
fosse(m) ser trabalhada(s) no componente curricular de língua inglesa em seu
curso? (É possível marcar mais de uma opção)
Marque todas que se aplicam.

 Falar

 Ler

 Escrever

 Ouvir

16. 16. Que temas você gostaria que fossem abordados nas atividades nas aulas de
inglês? (É possível marcar mais de uma opção. Caso marque 'outro', favor
descrever)
Marque todas que se aplicam.

 Questões raciais

 Questões de gênero

 Inclusão (pessoas com deficiência física, cognitiva, comportamental etc.)

 Preconceitos sociais com relação a profissões

 Preconceitos sociais com relação à aparência física

 Exclusão digital

 Outro: 
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20. 20. Você sente falta de algo na sua formação básica e técnica? (por exemplo: falta
de algum conteúdo, de outras disciplinas, de atividades extracurriculares, de
organizações estudantis, de discussões, etc). Explique.
 

 

 

 

 

21. 21. Que tipos de filmes/séries você costuma assistir? (É possível marcar mais de
uma opção. Caso marque 'outro', favor descrever)
Marque todas que se aplicam.

 Ação

 Suspense

 Drama

 Comédia

 Terror

 Romance

 Documentário

 Outro: 

22. 22. Que tipos de leitura você costuma realizar fora da sala de aula? (É possível
marcar mais de uma opção. Caso marque 'outro', favor descrever)
Marque todas que se aplicam.

 Sobre atualidades em jornais

 Sobre atualidades em redes sociais

 Livros

 Revistas

 Outro: 

Percepções conceituais

23. 23. Assista ao trailer e responda: para recorrer da decisão quanto ao Seguro
Desemprego, que conhecimento o protagonista do filme, Daniel Blake, precisava
dominar?
 

 

 

 

 

Trailer
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24. 24. De acordo com o trailer, não dominar algumas técnicas pode dificultar o acesso
a benefícios sociais. Em sua opinião, o avanço técnico seria o responsável por
essa dificuldade? Justifique.
 

 

 

 

 

25. 25. Como ressaltado no trailer, a Tecnologia da Informação (TI) atualmente afeta a
vida das pessoas. Escreva outros avanços na história da humanidade que tiveram
impacto na vida das pessoas.
 

 

 

 

 

 http://youtube.com/watch?
v=ob_uqy1aouk

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
http://youtube.com/watch?v=ob_uqy1aouk
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Aula 1 (9/8/2018):  

 

1. Tema: O tema foi mantido durante toda a aula. 

 

2. Conteúdos: Todos os conteúdos previstos foram abordados. 

 

3. Objetivos de aprendizagem: A compreensão das perguntas, seguida de 

discussão e reflexão, foi realizada com sucesso. A síntese por meio de imagem e a 

produção de títulos por parte dos alunos demonstrou terem atingido os objetivos de 

aprendizagem (ver anexos 1 – páginas 203 a 218). 

 

4. Recursos: tudo correu bem com o uso dos recursos. 

 

5. Procedimentos: houve uma pequena alteração com relação à Rodada de 

Discussão, pois como os alunos já começaram a dar suas respostas após a 

compreensão coletiva da pergunta, não os interrompi. Os alunos participaram 

ativamente, porém houve bastante conversa paralela, que normalmente eu tento 

evitar em aula. A conversa paralela, no entanto, pelo que pude perceber, era sobre 

o assunto da aula. Além disso, pelas avaliações dos alunos, percebi que gostaram 

dessa metodologia menos controlada. Outra alteração que poderia ser feita seria a 

inclusão de um texto curto, em português ou inglês, sobre a imagem criada e a 

relação com o estágio: uma das alunas ter relatado que foi a responsável pela 

conexão no dia da minha banca foi muito interessante e despertou a minha 

curiosidade para saber mais sobre os outros estágios. Alguns alunos relataram, 

inclusive, na avaliação da aula, que sentem falta de falar sobre essa experiência e 

seria, dessa forma, mais uma oportunidade. 

 

6. Avaliação: o engajamento foi muito bom, envolvendo percepção crítica (a maioria 

relatou que não se sentia devidamente valorizada durante o estágio, mas que a 

experiência foi interessante / alguns relataram a importância da língua inglesa / 

outros defenderam a valorização do trabalho do técnico de TI, explicando que as 

pessoas acham que é um trabalho fácil). Os títulos produzidos foram - em sua 

maioria - atraentes, claros e coerentes com a composição de imagens. 

 

Aula 2 (16/8/2018): parte 1 

  

1. Tema: O tema foi discutido mais ao fim da aula, pois no início os alunos montaram 

o mural e a parte intermediária foi sobre os tipos de conhecimento. 

 

2. Conteúdos: Foram trabalhados os conteúdos de compreensão textual (Leitura do 

texto: “The Working Life of a Waitress”) e o uso de estratégias de leitura: Inferência 

e Scanning. O conteúdo de construção de frases no Imperativo em inglês será 

trabalhado na próxima aula (parte 2 da aula 2). 
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3. Objetivos de aprendizagem:  

Com relação ao objetivo de usar estratégias de leitura para ampliar a 

compreensão de textos escritos em inglês, 6 alunos relataram na avaliação da aula 

que tiveram dificuldade em compreender o texto. Como tentativa de solucionar essa 

dificuldade, seria possível fazer o encaminhamento dessa atividade em duplas e/ou 

mais atividades de pré-leitura. 

No que diz respeito ao objetivo de refletir sobre trabalhos socialmente 

subvalorizados, mesmo a reflexão tendo ocorrido somente ao fim da aula, dez alunos 

já mencionaram a importância desse assunto em sua avaliação da aula.  

O objetivo de produzir frases em inglês usando o Imperativo, visando a 

mudança de comportamento social, será trabalhado na parte 2 da aula 2. 

  

4. Recursos: o único problema com o uso dos recursos, que foi solucionado em 

tempo, ocorreu na abertura, pelos alunos, do formulário de avaliação. Os próprios 

alunos sugeriram que eu observasse a configuração do mesmo e retirei a 

configuração que restringia o preenchimento do formulário a usuários em ifpr.edu.br. 

  

5. Procedimentos: O mural foi montado em sala e, como possui rodinhas, foi 

deixado em exposição no corredor (ver anexo 2 – páginas 219 a 220). A discussão 

sobre os tipos de conhecimento teve grande engajamento por parte dos alunos, 

tendo sido apontadas diversas profissões para cada tipo de conhecimento, conforme 

foto abaixo: 

 

 
 

Chamou-me a atenção o fato de os alunos apontarem o ‘professor’ em quase todos 

os tipos de conhecimento, demonstrando que valorizam esse ofício. Durante a 

atividade de compreensão textual, alguns alunos tiveram dificuldade para interpretar 

o texto e pediram meu auxílio. Após a leitura a questão ‘c’, uma aluna prontamente 

já respondeu que a associação dos tipos de conhecimento com certas profissões 

demonstra nossa desvalorização de trabalhos tidos como menos intelectuais. 
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 6. Avaliação: Houve grande engajamento dos alunos nas atividades propostas e as 

estratégias de leitura auxiliaram grande parte da turma na compreensão do texto em 

inglês. 

 

Aula 2 - parte 2 (23/8/2018):  

 

1. Tema: O tema foi mantido durante toda a aula. 

 

2. Conteúdos: O conteúdo referente ao imperativo não foi trabalho devido à falta de 

tempo. Os alunos detiveram-se por mais tempo na realização da atividade 2 e 

acabaram já atingindo o objetivo crítico da atividade 3, sobre o imperativo, que era a 

busca de uma mudança de comportamento social. 

 

3. Objetivos de aprendizagem: foram atingidos os objetivos de refletir sobre 

trabalhos socialmente subvalorizados, de usar estratégias de leitura para ampliar a 

compreensão de textos escritos em inglês e de busca da mudança de 

comportamento social. O objetivo de produzir frases em inglês usando o Imperativo 

não foi atingido. 

 

4. Recursos: tudo correu bem com o uso dos recursos. 

 

5. Procedimentos: a correção da atividade 1 seguiu bem. Com relação ao 

questionamento da atividade 2, a saber, “Tendo como base as atividades realizadas, 

seria justo considerar o trabalho de garçonete como uma profissão que não requer 

inteligência ou esforço cognitivo? Explique sua opinião”, informei aos alunos que 

poderiam discutir em pares e, se quisessem, poderiam me chamar para discutir com 

eles também. A grande maioria que me chamou respondeu que não seria justo e 

deu explicações bem fundamentadas, citando exemplos de situações em 

restaurantes ou referentes a profissões subvalorizadas. Apenas um aluno, dos que 

me chamaram, respondeu “sim”, explicando que a profissão de garçonete não exigia 

conhecimento científico. Eu e os alunos ao lado tentamos argumentar que existem 

outros tipos de conhecimento, além do científico. Interessante notar que esse aluno 

faltou à aula passada, em que foram trabalhados os diferentes tipos de 

conhecimento. Interessante também o fato de ter sido esse o único aluno da turma 

que não entregou a atividade de composição de imagens sobre a experiência do 

estágio. Ou seja, o aluno não passou por todas as etapas de reflexão propostas na 

Unidade Didática. Consequentemente, na avaliação da aula, o aluno também foi o 

único que não achou a temática relevante. Acredito que com a próxima atividade que 

será solicitada à turma, da entrevista dos trabalhadores terceirizados do campus, o 

aluno conseguirá perceber outros tipos de conhecimento e entender seu valor. 

 

6. Avaliação: O engajamento dos alunos nas atividades propostas foi ótimo e a 

estratégia de leitura referente aos cognatos facilitou a compreensão do texto em 

inglês: na avaliação dessa aula, 1 aluna respondeu que sentiu parcialmente 
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dificuldade e 4 responderam que sentiram dificuldade. Esse número foi menor que o 

da aula passada, em que 8 alunos relataram terem sentido dificuldade. Seria válido 

enfatizar nas atividades de compreensão textual os benefícios da cooperação em 

duplas ou trios. Com relação às sugestões de mudança do senso comum e se as 

atividades contribuíram para avançar nessa mudança, várias respostas dos alunos 

no formulário de avaliação confirmam que esse objetivo foi atingido: 

 

“Aprendi que profissões desvalorizadas também requerem esforço cognitivo” 

 

“todas as profissões são importantes e requerem vários tipos de conhecimento” 

 

“Aprendi que todas as profissões devem ser valorizadas igualmente pois uma 

depende da outra” 

 

“Aprendi que precisamos valorizar todas as profissões igualmente, sem preconceito” 

 

“Aprendi que a valorização de todas as profissões é fundamental para que os direitos 

dos trabalhadores consigam chegar mais próximo da igualdade, pois apesar de 

requirirem (sic) estudos distintos, precisamos de todas elas em nossa comunidade” 

 

“A nossa sociedade precisa parar de pensar assim” 

 

“nós temo (sic) as vezes preconceitos com essas profissões” 

 

“Para que a gente entenda o devido valor de cada uma das profissões, e reconheça 

que todas são importantes” 

 

“essas profissões tem fundamental importância em nossa sociedade, sem elas a 

nossa sociedade não desenvolveria” 

 

“Pois dessa forma debatemos sobre a importância social de todas as profissões” 

 

“Por que as pessoas acabam discriminando certas profissões, mesmo sendo difíceis” 

 

“precisamos compreender que todas as profissões necessitam de conhecimento e 

esforço cognitivo” 

 

“Para mostrar que todas as profissões possuem valores igualmente” 

 

“é importante estudarmos sobre para vencer algum preconceito enraizado em nos 

(sic)”  

 

“é importante abordar sobre a importância de todas as profissões igualmente” 
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“Para que o assunto seja considerado relevante pela sociedade é necessário que o 

assunto seja discutido em sala de aula” 

 

“É importante que todas as pessoas valorizem as diversas profissões existentes, não 

apenas os doutores, professores e advogados” 

 

“É importante reconhecermos o valor de todas as profissões” 

 

“Muitas vezes as pessoas esquecem dessas profissões que são vistas pela 

sociedade como de "baixa habilidade cognitiva". Porém quando acontece eventos 

como a greve dos caminhoneiros, as pessoas enxergam a importância de todas as 

profissões” 

 

“As pessoas pensam que são superiores por terem salários maiores” 

 

“Como o objetivo do IFPR é formar cidadãos, precisamos aprender a refletir e ter 

empatia com todas as profissões” 

 

“É necessário saber a importância de cada profissão, que é deve seu (sic) valorizada 

e tem seu devido conhecimento” 

 

“é interessante que enxergamos profissões diferentes do mesmo jeito” 

 

“Estudamos profissões que não lembramos de dar valor” 

 

Aula 3 (30/8/2018):  

 

1. Tema: O tema foi mantido durante toda a aula. Na avaliação por parte dos alunos, 

entretanto, também surgiram outras temáticas trabalhadas na aula, tais como: “Os 

diferentes tipos de contrato de trabalho” e “Como entrevistar alguém”. 

 

2. Conteúdos: Todos os conteúdos previstos foram abordados. Entretanto, o 

conteúdo referente a “elementos constituintes de apresentação oral formal em inglês 

usando slides como recurso” foi apenas parcialmente abordado, por questões de 

tempo, e será finalizado na próxima aula. 

 

3. Objetivos de aprendizagem:  

 

● Aprofundar a reflexão sobre trabalhos socialmente subvalorizados: esse 

objetivo foi realizado por meio do vídeo do Pedro Cardoso e inclusive na 

avaliação por parte dos alunos, no item “o que você aprendeu na aula de 

hoje?”, foram citados aspectos referentes a ele, demonstrando que os alunos 

aprofundaram-se na reflexão sobre o tema: “Refletimos sobre a 

desvalorização do trabalho no Brasil, que viveu muito tempo na escravidão e 
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por isso ainda existe uma desvalorização”; “a valorizar o serviço não so (sic) 

os bens materiais”; “Para refletir entre os valores que damos às coisas 

materiais e às profissões”. Esse objetivo também foi realizado por meio da 

discussão dos diferentes tipos de contrato de trabalho, que também teve sua 

importância destacada no formulário de avaliação dos alunos: “Sempre bom 

saber sobre o mundo de trabalho”; “É importante saber a diferença entre cada 

tipo de contrato de trabalho”; “É relevante para entendermos mais o mundo 

do trabalho”; “para vermos que ter uma profissão com concurso te assegura 

no emprego”; “É importante saber que há vários tipos de contratos de trabalho 

e suas diferenças e dificuldades”. 

 

● Produzir roteiro de entrevista e listar procedimentos de entrevistas: esses 

objetivos também foram realizados, tendo sido citados como resposta ao item 

“o que você aprendeu na aula de hoje?” em quatro ocasiões: “Como 

entrevistar alguém”; “Aprendi como se comportar perante uma entrevista com 

outra pessoa, para não gerar maus (sic) entendidos, entre outros”; “Aprendi 

os passos de uma entrevista” e “As instruções para entrevistar um funcionário 

do campus”. 

 

● Identificar e usar os elementos de apresentação oral formal / organizar dados 

para serem socializados em inglês: foram realizados parcialmente e terão 

continuidade na próxima aula. 

 

4. Recursos: tudo correu bem com o uso dos recursos. 

 

5. Procedimentos: Os alunos perceberam a relação entre o vídeo do Pedro Cardoso 

e as aulas anteriores, respondendo que o tema principal foi a valorização do trabalho. 

Com relação ao nome do ator, muitos se lembraram apenas de um dos seus mais 

famosos papéis na TV: Augustinho Carrara. Com relação aos tipos de contrato, os 

alunos conheciam tanto a terceirização (apenas não conheciam o nome em inglês), 

quanto concurso público. Citaram, inclusive, o estágio como um outro tipo de 

trabalho, o que me deixou muito satisfeita, pois foram além do que previa o plano de 

aula, demonstrando estarem fazendo relações com sua própria experiência no 

mundo do trabalho. No que concerne à discussão sobre as diferenças entre os tipos 

de trabalho, citaram a instabilidade e, novamente indo além dos exemplos que eu 

havia pensado, citaram a aposentadoria, sendo que um aluno conhecia o termo 

‘aposentado’ (retired) em inglês (a turma aplaudiu o colega) e eu introduzi 

‘aposentadoria’ (retirement). Com relação ao número de trabalhadores 

terceirizados, não sabiam com certeza, mas todos os cargos foram citados. Percebi, 

pela avaliação, que a maioria apreciou a tarefa da entrevista dos trabalhadores: “Boa 

temática para conhecer melhor os diferentes tralhadores (sic) de um local por nós 

tão frequentado”; “é importante saber a atuação de cada um na nossa escola”; “Pois 

devemos conhecer os profissionais que constituem nosso local de estudo, para 

valorizá-los cada vez mais”; “É importante para que possamos refletir mais sobre as 
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pessoas que trabalham ao nosso redor”, “Precisamos pensar a respeito das 

profissões, valoriza-las e torná-la (sic) mais tranquilas para as pessoas”; “é 

importante saber de cada trabalho sua rotina”; “é legal aprender sobre esses temas”; 

“foi boa para aprendermos mais sobre os funcionarios (sic) do if”; “Pois devemos 

conhecer os profissionais que constituem nosso local de estudo, para valorizá-los 

cada vez mais”. Dois alunos, no entanto, consideraram a temática parcialmente 

relevante: “Menos trabalho prático e mais teorico (sic)”; “Não gostei da proposta do 

trabalho”. Apenas um aluno não considerou a temática relevante: “Não acrescenta 

nada para o meu conhecimento na lingua (sic)”. Acredito que, com relação aos 

comentários relacionados à falta de praticidade e conhecimento da língua, os alunos 

perceberão a relevância dos conteúdos trabalhados quando realizarem a entrevista 

e apresentarem, em inglês, seus resultados e conclusões. Não houve tempo para a 

simulação, porém pela discussão do roteiro de entrevista foi possível perceber que 

os alunos compreenderam bem os procedimentos. 

 

6. Avaliação: O engajamento/envolvimento e comprometimento nas discussões 

sobre o vídeo apresentado, sobre os tipos de contrato de trabalho e na discussão 

coletiva do roteiro de entrevista foram excelentes. Com relação ao acompanhamento 

dos alunos durante a aula, apenas 1 aluna disse ter sentido dificuldade e 4 relataram 

dificuldades parciais. Percebe-se que o número de alunos com dificuldade foi menor 

que nas aulas anteriores, tendo sido relatadas dificuldades nas seguintes situações: 

 

● Quando a professora falou em inglês (sic) 

● Nas palavras novas 

● Vocabulário 

● não sou muito boa com ingles (sic) 

● não entendo direito (algumas partes) o que a professora fala em inglês 

 

 Acredito que as dificuldades estejam dentro do previsto, sendo necessária 

também a dedicação dos alunos dentro e fora da sala de aula. Pretendo, no entanto, 

seguir aprimorando as estratégias com relação à apresentação do novo vocabulário 

e durante as falas em inglês, fazendo mais uso de cognatos, mímicas e recorrendo 

a ‘realias’ e ‘flashcards’ quando possível. 

 

Aula 4 (6/9/2018):  

 

1. Tema: O tema foi mantido durante toda a aula. 

 

2. Conteúdos: Todos os conteúdos foram abordados. 

 

3. Objetivos de aprendizagem:  

 

● A compreensão das características da linguagem escrita em inglês foi 

realizada com o uso das estratégias de leitura skimming, scanning e 



164 
 

inferência: os alunos participaram ativamente na discussão oral sobre as 

perguntas referentes ao anúncio de um produto da área de T.I. Incentivei 

individualmente os alunos que relataram ter sentido dificuldade no formulário 

de avaliação passada, explicando que não focassem no que não sabiam, mas 

no que as perguntas estavam solicitando. 

 

● A percepção das características da linguagem oral por meio do tom da voz, 

da entonação e dos preenchedores de pausas também obteve êxito: os 

alunos relataram que a moça estava irritada e interrompia o revendedor a todo 

momento; já o revendedor hesitava ao responder. Nesse ponto também 

salientei que não era necessário entender todas as palavras, mas perceber 

as nuances da comunicação. 

 

4. Recursos: tudo correu bem com o uso dos recursos. 

 

5. Procedimentos: Com relação à atividade 1, os alunos não conheciam a palavra 

‘advert’, nem mesmo sua versão alongada (‘advertisement’) ou reduzida (‘ad’). Na 

discussão da atividade 2, os alunos conseguiram responder coletivamente a todas 

as perguntas e divergiram com relação à questão 5 (sobre comprar ou não): alguns 

disseram que comprariam e justificaram com a característica de ser à prova d’água 

(waterproof) e outros relataram que não comprariam porque o celular já possui todas 

essas características. Com relação à questão 6 (se o anúncio está claro), alguns 

relataram que sim e outros indicaram que não devido à imagem não estar bem 

definida. Com relação às atividades 3 e 4, a turma percebeu a importância do tom 

de voz e da entonação, além da falha do anúncio de não fornecer informações mais 

específicas, por exemplo, as dimensões do produto (o anúncio apenas diz ‘menor’ - 

smaller). A atividade 4 não pôde ser realizada por questões de tempo e será feita na 

próxima aula, que já previa, inclusive, a retomada desse conteúdo. 

Quanto aos alunos com dificuldade, apenas dois alunos dos cinco que 

relataram ter sentido algum problema no acompanhamento da aula passada 

continuaram com a sensação de dificuldade. Entretanto, três outros alunos também 

marcaram ‘sim’ ou ‘parcialmente’ na avaliação dessa aula. As razões foram 

principalmente com relação à compreensão do áudio: esses poucos alunos ainda se 

prendem à ideia de que precisam entender todas as palavras para compreenderem 

o significado geral. Continuarei enfatizando, coletiva e individualmente, que o foco 

deve ser a atividade proposta, que leva em consideração estratégias que todos 

conseguem utilizar. 

No que diz respeito à relevância, apenas dois alunos consideraram a aula 

parcialmente relevante, tendo relatado as seguintes justificativas: “A temática não oi 

(sic) tão relevante para mim” e “Acredito que anúncios não são essenciais para a 

aprendizagem, porém possuir certo conhecimento sobre acaba nos ajudando a 

tomar decisões melhores sobre comprar ou não determinado produto/serviço”. 

Acredito que os alunos perceberão na próxima aula que as características da 

linguagem oral serão importantes para a apresentação que farão em inglês dos 
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dados das entrevistas, assim como em qualquer apresentação futura em suas vidas 

profissional e acadêmica. 

 

6. Avaliação: As estratégias de leitura de skimming, scanning e inferência facilitaram 

a compreensão escrita, como relatado no item 3, e as estratégias de listening de tom 

da voz, entonação e preenchedores de pausas também facilitaram a compreensão 

oral em inglês. 

 

Aula 5 (20/9/2018):  

 

1. Tema: O tema foi mantido durante toda a aula. 

 

2. Conteúdos: Todos os conteúdos foram trabalhados. 

 

3. Objetivos de aprendizagem: Apesar de 3 alunos terem relatado dificuldades e 7 

terem relatado dificuldades parciais, como professora percebo que os objetivos 

foram alcançados, pois todos realizaram a dramatização e deram especial atenção 

à entonação e ao tom da voz, assim como aos preenchedores de pausa. Também 

elaboraram conselhos com ‘should’, levando em conta as expressões mais polidas. 

 

4. Recursos: tudo correu bem com o uso dos recursos. 

 

5. Procedimentos: A repetição das frases após a gravação gerou um pouco de 

tumulto: os alunos acharam graça no tom de voz do Mr. Meeks e riram bastante no 

início. A atividade de gravação fora da sala de aula correu bem, cada dupla 

encontrou um local e fez sua gravação, tendo os alunos retornado dentro do tempo 

estimado. Alguns relataram que tiveram dificuldade na pronúncia e eu os incentivei 

a continuar tentando. Aproveitei o gancho para explicar que a tarefa de casa deles 

seria o envio de um áudio para mim com a sua parte do trabalho que apresentarão 

na próxima aula, pois quanto mais praticarem, mais fácil será. Além disso, enviarei 

sugestões e dicas para cada aluno em particular. Com relação à explicação sobre 

conselhos, apenas um aluno relatou ter conhecimento da palavra ADVICE e 

conhecimento do SHOULD. Pela avaliação dos alunos no formulário do Google, foi 

possível perceber que alguns consideraram a explicação sobre conselhos e as 

implicações culturais bem importante: 

 

1. PORQUE É IMPORTANTE SABE COMO DAR CONSELHO A ALGUEM (sic) QUE 

PRECISA 

2. pq (sic) é bom ser educado 

3. Para não parecermos grosseiros ao comunicar-nos 

4. Para não parecer muito grosso ao aconselhar uma pessoa. 

5. A interpretação é importante, para entender e saber dar um conselho 

"educadamente" 
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6. Ajuda os alunos a pronunciar corretamente as palavras em ingles (sic) e a dar falar 

criticas (sic) construtivas 

 

6. Avaliação: Pela avaliação dos alunos no formulário do Google, foi possível 

perceber que captaram a importância do tom de voz e entonação apropriados: 

 

1. Pois, é essencial sabermos as pronuncias (sic) e entonações nos ajuda na melhor 

pronuncia (sic) 

2. Pois nesta aula aprendemos a como nos comunicar com melhor intimação (sic). 

Deixando claro as pausas e perguntas. 

3. se você não usa intonação nas palavras parece que você foi grosso 

4. É de total de importância saber se expressar e interpretar. 

5. Para ajudar apresentar no trabalho 

 

Quanto aos conselhos produzidos, foi possível perceber que a maioria precisou de 

auxílio das ferramentas online de tradução. A maioria mencionou falar mais devagar, 

mais alto e de maneira clara. 

 

Aula 6 (27/09/2018) 

 

1. Tema: O tema do posicionamento em uma reunião de trabalho foi mantido durante 

toda a aula. 

 

2. Conteúdos: Todos os conteúdos foram trabalhados.  

 

3. Objetivos de aprendizagem:  

 

● Apresentar os resultados da pesquisa realizada na aula 3 em inglês: foram 

realizadas as apresentações de 3 grupos (conforme slides do anexo 3 – 

páginas 221 a 230). 

● Produzir/Dar conselhos em inglês: todos os grupos escreveram conselhos. 

● Conhecer as implicações culturais ao se posicionar de forma diferente do 

outro em um contexto de reunião de trabalho: os grupos demonstraram 

conhecimento de quando era necessário utilizar expressões como “I’m sorry” 

e “I’m afraid”. 

● Saber posicionar-se de forma gentil/educada em reunião de trabalho e saber 

criticar e receber críticas no ambiente profissional: Todos os grupos souberam 

se posicionar. 

 

4. Recursos: tudo correu bem com o uso dos recursos. 

 

5. Procedimentos: Os alunos relembraram os termos ‘role-play’ e ’advice’. As 

apresentações correram bem, porém houve dificuldades na pronúncia por parte de 

alguns alunos. Acredito que a sugestão de envio por What’s App do áudio da 
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apresentação poderia, em uma nova aplicação, ser substituída por uma aula 

dedicada à prática da pronúncia entre os grupos, visto que apenas duas alunas 

enviaram o áudio. Os conselhos produzidos foram muito interessantes e educados, 

conforme fotos abaixo. A diversidade e pertinência dos conselhos me surpreendeu 

positivamente. 

 

Apresentação 1 (Grupo 1): 
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Apresentação 2 (Group 5): 
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Apresentação 3 (Group 9) 
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Nas conversas que eu tive com os grupos, eles me relataram ter sido uma 

experiência agradável a atividade da entrevista e, com relação à apresentação em 

inglês, todos acharam importante, mesmo aqueles que tiveram dificuldade na 

pronúncia. 

 

6. Avaliação:  

 

● O guia da apresentação oral dos dados da entrevista ajudou os alunos a 

exporem ideias de forma clara e precisa em inglês 

● A ficha entregue ajudou os alunos a produzirem conselhos de forma 

gentil/educada a seus colegas 

 

Aulas 7 e 8 (04/10/18) Foram realizadas duas aulas no mesmo dia, em virtude de 

um professor estar com aulas excedentes na turma e ter me cedido sua aula. 

 

1. Tema: O tema do posicionamento em uma reunião de trabalho foi mantido durante 

toda a aula. 

 

2. Conteúdos: Todos os conteúdos foram trabalhados.  

 

3. Objetivos de aprendizagem:  

 

● Apresentar os resultados da pesquisa realizada na aula 3 em inglês: foram 

realizadas as apresentações dos 7 grupos que restavam (conforme slides do 

anexo 4 – páginas 231 a 259). 

● Produzir/Dar conselhos em inglês: todos os alunos presentes escreveram 

conselhos. 

● Conhecer as implicações culturais ao se posicionar de forma diferente do 

outro em um contexto de reunião de trabalho: os grupos demonstraram 

conhecimento de quando era necessário utilizar expressões como “I’m sorry” 

e “I’m afraid”. 

● Saber posicionar-se de forma gentil/educada em reunião de trabalho e saber 

criticar e receber críticas no ambiente profissional: Todos os grupos souberam 

se posicionar. 

 

4. Recursos: tudo correu bem com o uso dos recursos. 

 

5. Procedimentos: Os alunos relembraram os termos ‘role-play’ e ’advice’. As 

apresentações correram bem, com dificuldades de pronúncia por parte de alguns 

alunos, mas com conteúdos muito bem explicados. Os conselhos produzidos foram 

novamente muito interessantes e educados, conforme fotos abaixo. 
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Apresentação 4 (Grupo 6): 
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Apresentação 5 (Grupo 8): 
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Apresentação 6 (Grupo 2): 
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Apresentação 7 (Grupo10): 
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Apresentação 8 (Grupo 3): 
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Apresentação 9  (Grupo 4): 
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Apresentação 10 (Grupo 7): 

 

 
 

 
 



195 
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Nas conversas com os grupos ao fim de cada apresentação, novamente foi relatado 

que a atividade da entrevista foi prazerosa e a apresentação em inglês, apesar de 

desafiadora, foi vista como importante. 

 

6. Avaliação:  

 

● O guia da apresentação oral dos dados da entrevista ajudou os alunos a 

exporem ideias de forma clara e precisa em inglês 

● A ficha entregue ajudou os alunos a produzirem conselhos de forma 

gentil/educada a seus colegas 

 

Aula 9: 11/10/2018 

 

1. Tema: O tema foi mantido durante toda a aula. 
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2. Conteúdos: todos os conteúdos foram trabalhados. 

 

3. Objetivos de aprendizagem:  

 

● Elaborar slogan e pôster em inglês/português descrevendo os conhecimentos 

usados pelos trabalhadores terceirizados do IFPR: todos os grupos iniciaram 

a elaboração e enviarão em meu e-mail seus pôsteres (serão alocados no 

anexo 5 – páginas 260 a 276). 

 

● Integrar os conhecimentos da área da Tecnologia de Informação aos dados 

coletados nas entrevistas com os trabalhadores terceirizados do 

IFPR/Campus União da Vitória: vários alunos relataram no formulário de 

avaliação que consideram a atividade importante, demonstrando que esse 

objetivo foi atingido (“Para que os alunos possam ter um conhecimento vasto 

sobre essas campanhas; “PARA SABERMOS DAS CAMPANHAS”; “É 

importante conhecer sobre as campanhas sociais e os impactos que estas 

causam na vida das pessoas”; “Estimula a criatividade e senso social dos 

alunos”; Pois é importante reconhecer o poder que existe em campanhas 

sociais”;  “porque teremos que fazer o trabalho”; “Vamos incentivar causas 

sociais”; “As políticas sociais servem para incentivar pessoas a lutarem a favor 

da causa”; “É importante para o aprendizado”, “Serve para entendermos um 

pouco de como funciona as campanhas publicitárias e como criá-las”; “Achei 

muito interessante e importante, fazermos campanhas para conscientizar a 

seriedade desses trabalhadores”; “Muito interessante, pois aprendi a 

importância dessas campanhas”; “É relevante, pois por meio das campanhas 

se dá o impacto a sociedade”; “Para trabalhar e conhecer melhor a respeito 

delas”, “Achei interessante”). 

 

4. Recursos: tudo correu bem com o uso dos recursos. 

 

5. Procedimentos: Os alunos participaram ativamente das atividades sobre as 

campanhas sociais e, quando souberam que realizariam o seu próprio pôster e o 

entregariam para o trabalhador(a) entrevistado(a), tiveram a ideia de fazermos uma 

‘festinha’ de confraternização para esse momento, com cada grupo trazendo ‘comes 

e bebes’ para a ocasião. Uma aluna se prontificou, inclusive, a me enviar um modelo 

de convite (a ser inserido no anexo 6 – página 278). Eu fiquei muito comovida com 

a iniciativa deles, pois demonstrou que a atividade da entrevista cumpriu seu 

propósito: valorizar trabalhadores socialmente desvalorizados. Os alunos se 

reuniram em grupos e já me apresentaram excelentes ideias, tais como um slogan 

que diga não ao termo ‘tia da limpeza’ e valorize o trabalhador de Serviços Gerais; 

uma imagem que coloque o guarda de segurança como um herói; um pedido do 

ajudante da cantina para ‘mais amor, por favor!’. Enfim, percebi que a maioria dos 

alunos se sentiu motivada para realizar a campanha, o que me deixou muito 

satisfeita. 
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6. Avaliação 

 
● Verificação se a apresentação de slides e o uso de aplicativos online auxiliam 

os alunos a tomarem decisões em relação ao vocabulário necessário à 
elaboração do slogan e do pôster com mais autonomia e criatividade para a 
campanha social proposta: os slides contribuíram para a atividade de 
produção do pôster, assim como as ferramentas online os ajudaram na 
elaboração do slogan com autonomia e criatividade. 

 

 

Aula 10 (1/11/2018):  

 

1. Tema: O tema foi mantido durante toda a aula. 

 

2. Conteúdos: O conteúdo sobre a avaliação do processo de implementação da 

unidade didática pelos estudantes será realizado na aula após a confraternização. 

 

3. Objetivos de aprendizagem: O objetivo de conhecer e pôr em prática 

procedimentos de ‘feedback’ e de circulação de campanha social em redes sociais 

foi atingido (ver Anexo 7 – páginas 281 a 324). 

 

4. Recursos: tudo correu bem com o uso dos recursos. 

 

5. Procedimentos: A primeira reação da turma quanto a compartilhar sua campanha 

no Facebook não foi muito positiva: a maioria achou que seria “pagar mico”. Expliquei 

que já havíamos compartilhado um trabalho no mural da escola e que agora nosso 

público-alvo poderia ser bem maior, visto que os pôsteres ficaram excelentes. A 

minha ideia inicial era que cada aluno postasse o pôster do seu grupo, mas os alunos 

insistiram para que apenas um membro postasse e eu concordei. Cada aluno, no 

entanto, teve que acessar os outros nove pôsteres da turma e realizar um 

comentário. Houve um aluno que pediu para não realizar os comentários na rede 

social, pois há tempos não entrava no Facebook e gostaria de permanecer assim. 

Orientei o aluno a visualizar por meio da conta de seus colegas os pôsteres e enviar-

me por e-mail, com cópia para o e-mail da turma, seus comentários. Apesar da 

resistência inicial, no formulário de avaliação da aula a maioria teve uma reação 

positiva quanto à atividade proposta: “Para que possamos usar outros meios de 

comunicação durante as aulas.” / “Acho bacana a troca de elogios por trabalhos bem 

feitos” / “Campanhas sociais são relevantes e temas a serem mais aprofundados” / 

“Para que possamos ter mais conhecimento de mundo” / “A importância que cada 

mensagem feita por outros colegas na valorização dos trabalhadores entrevistados.” 

/ “Para que possamos desenvolver um senso critico (sic) e analisar as postagens 

dos colegas” / “Acho muito interessante esta participação de toda a turma nesta 

atividade diferenciada. Muito obrigada pela oportunidade professora” / “Achei muito 

interessante a temática da aula de hoje, pois relacionou a tecnologia, uso do 

facebook, com a aula de inglês, mostrando que as matérias podem interagir, 
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também auxiliando na disseminação da campanha” / “Divulgação ajuda aos 

outros a pensarem sobre o tema” / “Trabalhos muito criativos, ótimo conteúdo” / “É 

importante conhecermos as diversas campanhas sociais e fazer comentários para 

que mais pessoas tenham acesso a essas informações” / “É importante trazer para 

a sala temas relevantes à nossa instituição, podendo ser trabalhados em inglês”. 

 

6. Avaliação:  

 

● Verificação se os alunos se mostram motivados para a etapa de ‘feedback’ e 
de circulação da campanha social no Facebook: após uma resistência inicial, 
os alunos se mostraram motivados e realizaram comentários muito 
interessantes. 

● Verificação da percepção sobre a unidade didática por parte dos alunos a 
partir das respostas do formulário online da aula e da unidade didática: a 
análise sobre a unidade didática será feita na aula após a confraternização. 

 

 

* CONFRATERNIZAÇÃO 

 

Data: 8/11/2018 

 

As fotos do anexo 8 (páginas 323 a 329) mostram como os estudantes 

decoraram carinhosamente a sala e trouxeram deliciosos pratos de doces/salgados 

e bebidas. Também mostram a entrega dos pôsteres para os convidados e a 

confraternização como um todo. A estudante Vanessa escreveu um lindo discurso 

(anexo 9 – páginas 330 a 331), que foi lido pela aluna Aline. Na parte final do 

discurso, marcou-me o trecho que diz:"Não há nada mais gratificante do que termos 

um time que tanto se empenha para zelar a Instituição e permite que a mesma esteja 

posicionada entre as melhores instituições do Brasil." Também me marcou a fala do 

vigilante Gentil Pereira da Silva durante a confraternização: "Esse cartaz que eu 

recebi irá ficar em uma moldura na parede de minha casa, ao lado dos meus 

certificados”.  

Avalio, pessoalmente, que esse momento de confraternização foi muito 

importante para celebrar todo o processo realizado durante as aulas de inglês e 

durante as entrevistas realizadas com os servidores terceirizados do campus, que 

se mostraram extremamente generosos ao compartilharem seus conhecimentos e 

experiências com os alunos.  

 

* ENCERRAMENTO 

 

Data:22/11/2018 

 

 Foi apresentada aos alunos a divulgação na mídia da campanha realizada 

(anexo 10 – páginas 332 a 336), o e-mail enviado ao autor do texto que inspirou a 

campanha, Mike Rose, e sua gentil resposta (anexo 11 – páginas 337 a 338). A 
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turma ficou muito surpresa e feliz ao saber que a autor do texto que promoveu o 

início das reflexões sobre o tema das profissões subvalorizadas demonstrou 

tamanho apreço pelas produções deles. Foi um momento de muita emoção e que 

encerrou de maneira animada a UD. Foi também informado aos alunos que ocorrerá 

uma entrevista na rádio CBN no dia 26-11 e confirmada a presença de duas alunas 

que se prontificaram a ir comigo após convite realizado no grupo de mensagens da 

turma (mais informações serão incluídas posteriormente como anexo 12 – páginas 

339 a 341). Foram revisados os assuntos trabalhados durante toda a unidade 

didática e foi aplicado o último formulário de avaliação pelos alunos. Realizo, abaixo, 

uma avaliação pessoal dos mesmos itens analisados pelos alunos: 

 

1. Você considera que a Unidade Didática promoveu uma reflexão crítica sobre 

trabalhos socialmente subvalorizados? 

 

Considero que esse foi o tema gerador das aulas, tendo sido abordado nas aulas 2, 

3, 6, 7, 8, 9 e 10. Todos os alunos que responderam ao formulário final de avaliação 

(23 alunos) concordaram que a Unidade Didática promoveu uma reflexão crítica 

sobre trabalhos socialmente subvalorizados, sendo que a grande maioria (22 alunos) 

respondeu que concorda plenamente e 1 aluno relatou concordar parcialmente. 

 

2. Você considera que a Unidade Didática aprimorou os seus conhecimentos sobre 

a Língua Inglesa? 

 

Considero que cada aula abordou conhecimentos referentes à língua inglesa:  

 

● Aula 1: as perguntas sobre a experiência do estágio estavam todas em língua 

inglesa, trazendo vocabulário e estruturas gramaticais pertinentes ao tema; 

● Aula 2: o trecho do texto de Mike Rose foi lido no original (em inglês) e foram 

destacadas palavras desse trecho por meio da apresentação de flashcards; 

● Aula 3: foram apresentados nomes de contratos de trabalho em inglês (Public 

contest; Outsourced work) e vocabulário relacionado a eles, tais como 

retirement, unions, work instability; 

● Aula 4: anúncio em inglês de produto da área de T.I.; 

● Aula 5: diálogo em inglês para ilustrar problemas de comunicação no mundo 

do trabalho; 

● Aulas 6, 7 e 8: cada grupo de alunos apresentou seus dados coletados na 

entrevista em inglês, além de escrever conselhos em inglês para os outros 

grupos; 

● Aula 9: cada grupo criou um cartaz de campanha social em inglês; 

● Aula 10: os alunos leram os outros cartazes em inglês. 

   

Todos os alunos que responderam ao formulário final de avaliação (23 alunos) 

concordaram que a Unidade Didática aprimorou os seus conhecimentos sobre a 
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Língua Inglesa, sendo que a maioria (19 alunos) respondeu que concorda 

plenamente e 4 alunos relataram concordar parcialmente. 

 

3. Você considera que a Unidade Didática promoveu uma integração entre a área de 

Informática e o ensino de Língua Inglesa? 

 

Considero que a integração pretendida ocorreu em diversas aulas: 

 

● Aula 1: as perguntas sobre a experiência do estágio tratavam da área de 

informática; 

● Aula 4: o anúncio tratava de um produto da área de informática; 

● Aulas 6, 7 e 8: os slides foram produzidos a partir de ferramentas da área da 

informática; 

● Aula 10: a divulgação da campanha se deu por meio de uma rede social. 

 

Quase todos os alunos que responderam ao formulário final de avaliação 

concordaram que a Unidade Didática promoveu uma integração entre a área de 

Informática e o ensino de Língua Inglesa, sendo que a maioria (16 alunos) respondeu 

que concorda plenamente, 6 alunos relataram concordar parcialmente e 1 aluno 

afirmou discordar parcialmente. Talvez os alunos que não concordaram plenamente 

tivessem a expectativa de que a integração envolvesse aspectos específicos da área 

de informática. Entretanto, o meu intuito era integrar a língua inglesa com o eixo a 

que pertence o curso de informática - Informação e Comunicação - e, nesse sentido, 

considero que a integração ocorreu, como foi percebido pela maior parte dos alunos. 

 

4. Você tem mais algum comentário, dica ou sugestão sobre a Unidade Didática? 

 

Os resultados da aplicação da Unidade Didática superaram as minhas expectativas, 

tendo obtido total participação e comprometimento dos alunos. Pelos seus 

comentários no formulário final de avaliação, é também possível perceber sua 

satisfação com a Unidade Didática: 

 

● Ótima abordagem para as aulas, auxiliando bastante no desenvolvimento da 

língua 

● Melhor didática para aprender inglês e informática :D 

● Foi um ótimo bimestre! 

● Melhor professora, sempre criando atividades diversas e que nos ajudará 

futuramente 

● Apenas que a unidade foi muito importante para meu aprendizado 

● Eu gostei muito da didática feita com essa unidade, fez com que estimulasse 

mais os alunos com as atividades e promovesse resultados melhores 
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● Gostei muitas das aulas de inglês nesse modelo, acredito que dessa forma 

pudemos ter muito mais contato com a língua de uma forma descontraída. 

Gostaria que outras aulas continuassem assim. 

● Excelente didática e metodologia, foi fundamental para formação e reflexão, 

tornando as aulas muito interessantes. 

● Achei muito legal a Unidade Didática. 
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ANEXO 1 DO DIÁRIO DE BORDO:  

TRABALHOS DOS ALUNOS (aula 1) 
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WEB RADIO: From outsider to creator 
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Pleasure to connect people with knowledge 

 

 
 

 

A aluna comentou comigo que ela foi a responsável pela conexão por 

webconferência no dia da minha banca de qualificação do mestrado, pois seu estágio 

foi na Unespar. 
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The opportunity for a visually impaired person 
to use a computer 

 

 
 

 
 

 

 

A aluna enviou o trabalho com o verbo TINKER WITH em vez de USE. Orientei por 

e-mail que TINKER significa mexer, no sentido de consertar ou reparar. Sugeri USE 

(usar) ou LEARN FROM (aprender a partir de). A aluna optou por USE. 
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O aluno havia escrito, no último quadro, GAVE ao invés de THE. 
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THE 3 PHASES OF A TRAINEE 

  

 
“I can’t 

understand 
anything” 

 
“Finally 

learned it”  

 
“I can’t 

stand it” 
 

 

A aluna havia escrito no primeiro quadro “I am not understanding”, no segundo havia 

faltado “it” e no terceiro “can not”. 
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Helping people overcome barriers 
 

    
 

O primeiro título da aluna foi “help in overcoming stories”. Expliquei que soava de maneira 

estranha: ajuda na superação de histórias.  

 

 

 

 
 

 

 Na primeira versão a aluna usou TECHNIQUE em vez de TECHNICIAN. Expliquei que 
TECHNIQUE se refere à área técnica e TECHNICIAN à pessoa que faz o suporte técnico. 
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 Na primeira versão, a aluna havia escrito “call for the I.T. internship”, “coffe” e “tasks of TI”. 
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ANEXO 2 DO DIÁRIO DE BORDO: REGISTROS 

FOTOGRÁFICOS DO MURAL (aula 2 - parte 1) 
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ANEXO 3 DO DIÁRIO DE BORDO: SLIDES DAS 

APRESENTAÇÕES DO DIA 27/09 (aula 6) 
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Apresentação 1 
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Apresentação 2 
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Apresentação 3 
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ANEXO 4 DO DIÁRIO DE BORDO: SLIDES DAS 

APRESENTAÇÕES DO DIA 04/10 (aulas 7 e 8) 
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Apresentação 4 

 

 

 
 

 
 



233 
 

 

 
 

 
 

 

 



234 
 

 

 
 

 
 



235 
 

 
 

Apresentação 5 
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Apresentação 6 
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Apresentação 7 
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Apresentação 8 
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Apresentação 9 
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Apresentação 10 
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ANEXO 5 DO DIÁRIO DE BORDO: 

CAMPANHA SOCIAL  

(aula 9) 
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ANEXO 6 DO DIÁRIO DE BORDO: 

CONVITE PARA A  

CONFRATERNIZAÇÃO 
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ANEXO 7 DO DIÁRIO DE BORDO: DIVULGAÇÃO 

DA CAMPANHA SOCIAL  

(aula 10) 
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Grupo 1 
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Grupo 2 
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Grupo 3 
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Grupo 4 
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Grupo 5 
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Grupo 6 
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Grupo 7 
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Grupo 8 
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Grupo 9 
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Grupo 10 
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ANEXO 8 DO DIÁRIO DE BORDO: 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS DA 

CONFRATERNIZAÇÃO 
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ANEXO 9 DO DIÁRIO DE BORDO: 

TEXTO LIDO DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO 
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Nesse momento, queremos agradecer o trabalho exemplar, a dedicação e o comprometimento dos 

terceirizados do IFPR-Campus União da Vitória, que, muitas vezes fazem o possível e o impossível 

para estabelecer a paz e a organização do campus. 

 

Aos profissionais de vigilância Patrimonial, que arriscam a sua vida para nos proteger de qualquer 

invasão, que estão de pé enquanto todos estão sentados, acordados enquanto estamos dormindo, 

estão sob a gelada neblina da noite quando todos estão no quentinho dos seus lares, que vigiam o 

patrimônio alheio enquanto o seu está sem vigília, que protege vidas enquanto a sua está 

desprotegida, que os únicos defensores são um livro de ocorrências e uma caneta, que não tem o 

direito de errar e que faz da observação a ferramenta da sua profissão. 

 

Aos profissionais da cantina, que mesmo não estando no seu melhor dia, sempre colocam um 

sorriso no rosto e aguentam firme até o final do seu expediente, que confeccionam delícias todos 

os dias para alimentar todo o âmbito escolar, que sempre trocam experiências de vida com os 

estudantes e demais servidores, que além de trabalharem no Campus também trabalham em outro 

lugar e que se dedicam todo dia a fazer o melhor sempre. 

Às profissionais da Limpeza, que tentam manter as salas e demais lugares do Campus em ordem 

para que as atividades sejam realizadas, que ajudam na manutenção e conservação dos espaços, 

que são gentis, honestas, educadas e humildes, que preparam um delicioso café, todos os dias, para 

os demais servidores e que tornam o ambiente mais agradável para o nosso convívio no Campus. 

 

Queremos também pedir desculpa por tudo que acarretamos e que acabou tornando o seu trabalho 

mais complicado, como as diversas vezes em que deixamos a sala e demais espaços de convívio 

bagunçados..... 

 

Não há nada mais gratificante do que termos um time que tanto se empenha para zelar a Instituição 

e permite que a mesma esteja posicionada entre as melhores instituições do Brasil. 
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ANEXO 10   

DO DIÁRIO DE BORDO: 

DIVULGAÇÃO NA MÍDIA 
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Fonte:<http://uniao.ifpr.edu.br/estudantes-do-campus-uniao-da-vitoria-realizam-campanha-de-valorizacao-

do-trabalho-dos-profissionais-terceirizados-da 

unidade/?fbclid=IwAR14QynNGM9FWqzs6MtsTOfzfmkOEzjDnjme5seV8Hf_6Urj9BAwvdrbbhI>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uniao.ifpr.edu.br/estudantes-do-campus-uniao-da-vitoria-realizam-campanha-de-valorizacao-do-trabalho-dos-profissionais-terceirizados-da-unidade/?fbclid=IwAR14QynNGM9FWqzs6MtsTOfzfmkOEzjDnjme5seV8Hf_6Urj9BAwvdrbbhI
http://uniao.ifpr.edu.br/estudantes-do-campus-uniao-da-vitoria-realizam-campanha-de-valorizacao-do-trabalho-dos-profissionais-terceirizados-da-unidade/?fbclid=IwAR14QynNGM9FWqzs6MtsTOfzfmkOEzjDnjme5seV8Hf_6Urj9BAwvdrbbhI
http://uniao.ifpr.edu.br/estudantes-do-campus-uniao-da-vitoria-realizam-campanha-de-valorizacao-do-trabalho-dos-profissionais-terceirizados-da-unidade/?fbclid=IwAR14QynNGM9FWqzs6MtsTOfzfmkOEzjDnjme5seV8Hf_6Urj9BAwvdrbbhI
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No informativo virtual que é enviado por e-mail aos servidores: IFPR Informa! 587. 

 
 

 
 

Fonte: e-mail institucional da professora-pesquisadora 
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Fonte:<http://www.vvale.com.br/educacao/ifpr-campanha-valoriza-profissionais-terceirizados-da-unidade/> 

 

 

 

http://www.vvale.com.br/educacao/ifpr-campanha-valoriza-profissionais-terceirizados-da-unidade/
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ANEXO 11 DO DIÁRIO DE BORDO:  

DIVULGAÇÃO PESSOAL 
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ANEXO 12 DO DIÁRIO DE BORDO: 

PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE  

ENTREVISTA DA RÁDIO CBN COM 

 WANNESSA STENZEL ARIATTI 
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Fonte:<https://www.facebook.com/wannessa.stenzel/posts/1446938955437871> 

 

 
 

Fonte:<https://www.facebook.com/wannessa.stenzel/posts/1446938955437871> 

https://www.facebook.com/wannessa.stenzel/posts/1446938955437871
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Fonte: BRITTES, Sitamar. Radar. O Comércio, União da Vitória, p. 6, 30 nov. 2018. 
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APÊNDICE C – Formulário das 

avaliações dos participantes  



09/05/2019 Avaliação da aula ____

https://docs.google.com/forms/d/1zlTxWFbnAhMU_Fyopde_K4U5usUnBT3DYxcP5NwQ5Cc/edit 1/3

Avaliação da aula ____

1. Nome completo

2. 1. O que você aprendeu na aula de hoje?
 

 

 

 

 

3. 2. Você sentiu alguma dificuldade na aula de
hoje?
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

 Parcialmente



09/05/2019 Avaliação da aula ____

https://docs.google.com/forms/d/1zlTxWFbnAhMU_Fyopde_K4U5usUnBT3DYxcP5NwQ5Cc/edit 2/3

4. 3. Se você respondeu 'sim' ou 'parcialmente' à
pergunta anterior, explique.
 

 

 

 

 

5. 4. Você considera relevante a temática da aula
de hoje?
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

 Parcialmente

6. 5. Justifique a resposta dada à pergunta
anterior.
 

 

 

 

 



09/05/2019 Avaliação da aula ____

https://docs.google.com/forms/d/1zlTxWFbnAhMU_Fyopde_K4U5usUnBT3DYxcP5NwQ5Cc/edit 3/3

Powered by

7. 6. Você tem mais algum comentário, dica ou
sugestão sobre a aula de hoje?
 

 

 

 

 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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ANEXO A – Parecer de aprovação por 

Comitê de Ética em Pesquisa  



INSTITUTO SUPERIOR E
CENTRO EDUCACIONAL

LUTERANO BOM

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:

CAAE:

Integração entre formação geral e formação profissional como base do componente
curricular de inglês na Educação Profissional Técnica articulada ao Ensino Médio:
implementação de uma unidade didática sobre os conceitos de técnica e tecnologia

ALESSANDRA BERNARDES BENDER

Instituto Federal de Educação Ciencia e Tecnologia de Santa Catarina

2

88336718.0.0000.5365

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 2.715.753

DADOS DO PARECER

Projeto de grande relevância social, devidamente apontada e fundamenta na sua introdução.

Apresentação do Projeto:

O objetivo geral é claro e coaduna com a proposta geral apresentada na introdução do projeto: "Integrar

conceitos da área de formação profissional e da área de formação geral no ensino/aprendizado de Língua

Inglesa na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, visando à formação integral do educando". Os

objetivos específicos, na forma como foram apresentados e hierarquizados, tornam viável o objetivo geral.

Objetivo da Pesquisa:

As alterações solicitadas na primeira relatoria foram devidamente realizadas no projeto, conforme

esclarecimento na Carta Resposta.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Os comentários feitos na primeira relatória foram devidamente considerados no projeto, conforme

esclarecimentos na Carta Resposta. O instrumento de coleta de dados foi anexado à plataforma e

mencionado na metodologia. Da mesma forma, a amostragem e público-alvo da pesquisa foram

especificados na metodologia.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

89.201-270

(47)3026-8049 E-mail: cep@ielusc.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Princesa Isabel 438, Sala no prédio da Fundação Cultural Deutsche Schüle, piso térreo, corredor ao lado
Centro

UF: Município:SC JOINVILLE
Fax: (47)3026-8099

Página 01 de  03



INSTITUTO SUPERIOR E
CENTRO EDUCACIONAL

LUTERANO BOM

Continuação do Parecer: 2.715.753

Os termos de apresentação obrigatório estão presentes no projeto, incluindo o instrumento de coleta de

dados, solicitado na primeira relatoria.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Projeto apto para execução.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

O colegiado acata o parecer do relator e aprova o projeto.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1105095.pdf

12/05/2018
12:24:10

Aceito

Outros Carta_resposta_cep.pdf 12/05/2018
12:22:34

ALESSANDRA
BERNARDES
BENDER

Aceito

Outros Instrumento_de_Coleta_de_Dados.pdf 12/05/2018
10:55:39

ALESSANDRA
BERNARDES
BENDER

Aceito

Folha de Rosto OK_Folha_de_rosto_Alessandra.pdf 02/04/2018
13:56:58

ALESSANDRA
BERNARDES
BENDER

Aceito

Outros Carta_de_encaminhamento.pdf 02/04/2018
10:02:04

ALESSANDRA
BERNARDES
BENDER

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_e_Termo_de_Assentimento.pdf 02/04/2018
10:00:44

ALESSANDRA
BERNARDES
BENDER

Aceito

Outros Termo_de_autorizacao_para_utilizacao_
de_imagem_e_som_de_voz.pdf

01/04/2018
21:17:05

ALESSANDRA
BERNARDES
BENDER

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

DeclaracaoCompromissoEticoPesquisad
or.pdf

01/04/2018
21:15:38

ALESSANDRA
BERNARDES
BENDER

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

ProjetoPesquisa_Alessandra2018.pdf 01/04/2018
21:12:13

ALESSANDRA
BERNARDES
BENDER

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

autorizacao.pdf 01/04/2018
21:11:46

ALESSANDRA
BERNARDES
BENDER

Aceito

89.201-270

(47)3026-8049 E-mail: cep@ielusc.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Princesa Isabel 438, Sala no prédio da Fundação Cultural Deutsche Schüle, piso térreo, corredor ao lado
Centro

UF: Município:SC JOINVILLE
Fax: (47)3026-8099

Página 02 de  03



INSTITUTO SUPERIOR E
CENTRO EDUCACIONAL

LUTERANO BOM

Continuação do Parecer: 2.715.753

JOINVILLE, 15 de Junho de 2018

Solange Abrocesi Iervolino
(Coordenador)

Assinado por:

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não

89.201-270

(47)3026-8049 E-mail: cep@ielusc.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Princesa Isabel 438, Sala no prédio da Fundação Cultural Deutsche Schüle, piso térreo, corredor ao lado
Centro

UF: Município:SC JOINVILLE
Fax: (47)3026-8099

Página 03 de  03
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ANEXO B – Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa 

Catarina/Campus Florianópolis-Continente 

Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria 

 

1 

Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria  

Rua: 14 de julho, 150  | Coqueiros | Florianópolis /SC  | CEP: 88.075-010  

Fone: (48) 3877-9000  | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60 

Rubrica do Participante e do Pesquisador Responsável: 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO/ ANUÊNCIA DE 

DADOS 

 

Título da Pesquisa: Inglês na Educação Profissional Técnica integrada ao Ensino Médio: 

implementação de uma unidade didática 

 

Informações aos participantes: 

 

1) NATUREZA DA PESQUISA: Esta é uma pesquisa que tem como finalidade promover o 

ensino de inglês na Educação Profissional Técnica de Nível Médio por meio de uma unidade 

didática que integre conhecimentos interdisciplinares amplos, visando à formação de um 

sujeito capaz de intervir no mundo de forma qualificada e crítica. Este projeto foi aprovado 

por um Comitê de Ética, por meio da Plataforma Brasil, conforme parecer número 2.715.753. 

2) PARTICIPANTES DA PESQUISA: Participam da pesquisa aproximadamente vinte e nove 

(29) alunos do 4º ano do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do 

Campus União da Vitória, do Instituto Federal do Paraná (IFPR). 

3) ENVOLVIMENTO NA PESQUISA: Ao participar deste estudo, você responderá um (01) 

questionário, durante uma (01) aula, e participará de aproximadamente dez (10) aulas em que 

uma unidade didática será aplicada com a pesquisadora/professora Alessandra Bernardes 

Bender. Você tem a liberdade de se recusar a participar e tem a liberdade de desistir de 

participar em qualquer momento que decida, sem qualquer prejuízo. No entanto, solicitamos 

sua colaboração para que possamos obter melhores resultados da pesquisa. Sempre que quiser 

mais informações sobre este estudo, pode entrar em contato com a pesquisadora responsável, 

Professora Alessandra Bernardes Bender, pelo telefone (42) 99126-2082. 

4) SOBRE O QUESTIONÁRIO: Serão solicitadas algumas informações básicas e realizadas 

perguntas sobre seu dados pessoais e dados do curso que frequenta, incluindo a motivação 

para escolhê-lo, sobre seu ensino-aprendizado de inglês, nível de competência no idioma e 

percepções sobre conceitos da área técnica. 



2 

Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria  

Rua: 14 de julho, 150  | Coqueiros | Florianópolis /SC  | CEP: 88.075-010  

Fone: (48) 3877-9000  | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60 

Rubrica do Participante e do Pesquisador: 

5) SOBRE A UNIDADE DIDÁTICA: As atividades que compõem a unidade didática terão o 

intuito de refletir criticamente sobre temáticas do mundo do trabalho. As atividades também 

terão o intuito de propiciar a ampliação linguística dos alunos no que concerne à língua 

inglesa, por meio de práticas de compreensão e produção oral e escrita. 

6) RISCOS E DESCONFORTO: O questionário (ou alguma questão em específico) pode, 

eventualmente, causar algum mal-estar/embaraço ao sujeito de pesquisa no momento de 

respondê-la(s). Os sujeitos, portanto, não serão obrigados a responder questões ante as quais 

se sintam embaraçados, pois nenhuma questão será classificada como obrigatória para ser 

respondida (impedindo que o sujeito pudesse acessar a pergunta seguinte). 

7) CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações coletadas nesta investigação são 

estritamente confidenciais. Acima de tudo, interessam os dados coletivos e não aspectos 

particulares de cada entrevistado. 

8) BENEFÍCIOS: Os participantes da pesquisa terão a oportunidade de refletir sobre o mundo 

do trabalho e sobre a relação entre o seu curso e o conhecimento da língua inglesa. Além 

disso, futuramente os resultados deste estudo serão usados em benefício do processo de 

ensino-aprendizado de outras pessoas. 

9) PAGAMENTO: Você não terá nenhum tipo de despesa por participar deste estudo, bem 

como não receberá nenhum tipo de pagamento por sua participação. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para que participe 

desta pesquisa.  

Agradecemos a sua autorização e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais. 

Caso suas dúvidas não sejam resolvidas pela pesquisadora ou seus direitos sejam negados, 

favor recorrer ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH): Instituto 

Superior e Centro Educacional Luterano Bom Jesus. Endereço: Rua Princesa Isabel, 438, Sala 

no prédio da Fundação Cultural Deutsche Schüle, piso térreo. Bairro: Centro. CEP: 89.201-

270. UF: SC Município: JOINVILLE. Telefone: (47)3026-8049. Fax: (47)3026-8099. 

“Declaro que, após convenientemente esclarecido pela pesquisadora e ter entendido o que me 

foi explicado, consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa.” 

 

 

União da Vitória, _________ de __________________________ de 2018. 

 

_______________________________ 

Assinatura do Participante  

 

CPF___________________________ 

_______________________________ 

Assinatura do (a) Pesquisador (a) 

 

CPF_______________________
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ANEXO C – Termo de Assentimento 

Livre e Esclarecido do Responsável 



Nome e e-mail da escola: Instituto Federal do Paraná – Campus União da Vitória /

campus.uniaodavitoria@ifpr.edu.br

Telefone: (42) 3135-4800

Professora: Alessandra Bernardes Bender

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido do responsável (TALE)

Eu, _______________________________________________________________________,
responsável  legal pelo(a)  aluno(a) ______________________________________________,
matriculado(a) com o número ___________________ no 4° ano do Ensino Médio do IFPR-
Campus União da Vitória, ano letivo de 2018, estou de acordo com a participação desse(a)
aluno(a) na pesquisa experimental (e intervencionista) a ser realizada nesta Unidade Escolar.

A  pesquisa  com o  nome  “Inglês  na  Educação  Profissional  Técnica  integrada  ao  Ensino
Médio: implementação de uma unidade didática” tem como objetivo principal  promover o
ensino de inglês na Educação Profissional Técnica de Nível Médio por meio de uma unidade
didática  que  integre  conhecimentos  interdisciplinares  amplos,  visando  à  formação  de  um
sujeito capaz de intervir no mundo de forma qualificada e crítica. Essa pesquisa será feita com
base em um questionário de coleta de dados e na aplicação de uma unidade didática. O nome
do(a) aluno(a) que participará da pesquisa ficará em sigilo absoluto tanto no decorrer das
atividades de análise, bem como quando da divulgação dos dados analisados. O(A) aluno(a)
regularmente  matriculado(a)  na  turma  poderá  optar  por  não participar  da  pesquisa,  ou se
retirar dela no decorrer do seu desenvolvimento, sem que haja qualquer tipo de repreensão.

A pesquisa será realizada no segundo semestre de 2018, pela acadêmica do Curso de Pós-
Graduação  stricto sensu Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em
Rede Nacional (ProfEPT) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa
Catarina (IFSC),  Professora Alessandra Bernardes  Bender,  sob a orientação da Professora
Dra. Marimar da Silva.

_______________________________________

Assinatura do responsável

União da Vitória, _______ de __________________ de 2018. 

   INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | Campus União da Vitória
   Avenida Paula Freitas, s/n, São Bráz, União da Vitória - PR | CEP 84600-000 - Brasil
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ANEXO D – Termo de autorização para 

utilização de imagem e som de voz 



 
  

 

 

 

 

Termo de Autorização para Utilização de Imagem e Som de Voz 

para fins de pesquisa 

 

Eu, _____________________________________________________________________________, 

autorizo a utilização da minha imagem e som de voz, na qualidade de participante/entrevistado(a) no 

projeto de pesquisa intitulado “Inglês na Educação Profissional Técnica integrada ao Ensino Médio: 

implementação de uma unidade didática” sob responsabilidade de Alessandra Bernardes Bender, vinculada 

ao Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC). 

 

Minha imagem e som de voz podem ser utilizadas apenas para a análise e discussão dos resultados 

da aplicação da unidade didática e divulgação do conhecimento produzido pela pesquisa em eventos e/ou 

publicações relacionados à área de Educação. 

 

Tenho ciência de que não haverá divulgação da minha imagem nem som de voz por qualquer meio 

de comunicação, sejam elas televisão, rádio ou internet, exceto nas atividades vinculadas ao ensino e a 

pesquisa explicitadas acima. Tenho ciência também de que a guarda e demais procedimentos de segurança 

com relação às imagens e sons de voz são de responsabilidade do(a) pesquisador(a) responsável. 

 

Deste modo, declaro que autorizo, livre e espontaneamente, o uso para fins de pesquisa, nos 

termos acima descritos, da minha imagem e som de voz. 

 

 

 

          _____________________________                                               ______________________________ 
              
                  Assinatura do(a) participante                                                              Assinatura do(a) pesquisador(a) 
                                           
 

 

União da Vitória, ______ de _________________ de 2018. 

 


