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Resumo: Este trabalho é fruto de resultados de pesquisa empreendida no projeto “Gêneros
Textuais e Ensino de Línguas”, institucionalizado no Departamento de Letras Estrangeiras da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (DLE/UERN). Partindo da Teoria de Gêneros
do Discurso de orientação dialógica (BAKHTIN, 1997) e dos Novos Estudos do Letramento
(ROJO, 2009), objetivamos: (i) analisar como os professores de línguas estrangeiras do
município de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte (RN), concebem o ensino da língua
estrangeira mediado por gêneros do discurso e (ii) diagnosticar as práticas de letramento dos
discentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem de línguas, a fim de tecer
considerações sobre a dinâmica da produção e recepção de textos nas disciplinas de língua
inglesa e língua espanhola referentes à educação básica. Para tal, discutiremos questões
relacionadas ao cenário político-pedagógico do ensino de línguas no RN, com especificidade no
Município de Pau dos Ferros. Iremos nos deter, ainda, nas contribuições da Teoria dos Gêneros
ao ensino de língua inglesa e de língua espanhola em conformidade com a consolidação do
enfoque comunicativo e, principalmente, do intercultural, para o ensino de línguas nas salas de
aula do sistema educacional básico, em diálogo com os Novos Estudos do Letramento e com a
Linguística Aplicada. Teórico e metodologicamente, partiremos dos estudos de Bakhtin (1997),
Martinez (2009), dentre outros, com foco em resultados do referido projeto de pesquisa, que
sinalizam para duas questões centrais: (i) uma mudança no cenário do ensino de línguas no
Município de Pau dos Ferros no que se refere às crenças docentes de que ensinar línguas significa
proporcionar aos sujeitos uma forma de acesso à cidadania (ii) o livro didático, principalmente
em decorrência do PNLD, continua sendo a principal fonte de acesso dos alunos a textos quando
se trata da aprendizagem da segunda língua.

Palavras-chave: ensino de línguas; gêneros textuais; crenças; práticas letradas.

1. Introdução

Com base na Teoria de Gêneros do Discurso, à luz do pensamento bakhtiniano, neste
trabalho, partimos do pressuposto de que é possível alavancar reflexões acerca de ações
existentes na comunidade, de forma particular, considerando o foco desta pesquisa, a saber: as
aulas de línguas estrangeiras em uma escola pública do município de Pau dos Ferros, no Rio
Grande do Norte. Em termos metodológicos, procedemos à aplicação de questionários e
entrevistas, junto aos docentes e discentes da escola selecionada para obtenção dos dados. Desse
modo, tivemos acesso à realidade que os circunda, no tocante ao processo de ensino-
aprendizagem de língua estrangeira mediado pelos gêneros discursivos.

O nosso foco era, então, no momento de compilação dos dados, saber como o
professor concebe o ensino da língua estrangeira através de gêneros do discurso em diálogo com
o material didático utilizado em sala de aula e, em seguida, diagnosticar as práticas de letramento
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dos discentes no que se refere aos usos sociais da leitura e da escrita em língua estrangeira em
termos de práticas de letramento dominantes e vernaculares (ROJO, 2009).

Tivemos, portanto, o cuidado de procurar meios que nos mostrassem o que está
acontecendo no cenário da língua estrangeira em escolas públicas de Pau dos Ferros, mais
especificamente na escola investigada. Nesse sentido, os resultados de nossa pesquisa mostram
que a chegada de livros didáticos de línguas estrangeiras (inglês e espanhol) nas escolas públicas
brasileiras, através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD – MEC), principalmente a
partir de 2012, propiciou uma ampliação do ensino de línguas nesta agência de letramentos,
favorecendo o deslocamento do ensino das estruturas gramaticais para um ensino de línguas
voltado para as questões sócio-discursivas.

Por outro lado, os resultados apontam para certo descompasso entre o que o livro
didático oferece como aporte metodológico para o ensino de línguas, através dos gêneros, e as
crenças dos professores e alunos a este respeito, com ênfase no diagnóstico das práticas letradas
dos discentes fora do ambiente escolar, revelando incompatibilidades entre o que leem e o que
escrevem estes jovens e as práticas de leitura e de escrita a que são submetidos na escola.

2. O projeto “Gêneros textuais e ensino de línguas estrangeiras”: o discurso docente

Reconhecendo que a aprendizagem em língua estrangeira objetiva a apreensão dos
eventos relacionados ao uso da língua em situações reais de uso, para a proposição deste projeto,
partimos do pressuposto de que o ensino de línguas na contemporaneidade deve propiciar o
desenvolvimento de “ferramentas necessárias para compreender, avaliar e participar dos sistemas
de atividade social maiores onde os textos assumem significado e vida” (BAZERMAN, 2007, p.
196). Desse modo, executamos esta pesquisa em duas fases: (i) análise das crenças engendradas
no discurso docente1; e (ii) diagnóstico das práticas letradas dos alunos2.

Sabemos que uma breve incursão pela história dos estudos linguísticos, ao longo dos
tempos, certamente evidenciará momentos de profunda divisão no que diz respeito às teorias
linguísticas aplicadas ao ensino de línguas estrangeiras. Se pensarmos, por um momento, no que
entendemos como “núcleo duro da Linguística3”, esta enquanto ciência que toma como objeto de
estudos os fatos linguísticos, ou seja, de língua, e não necessariamente de linguagem
(SAUSURE, 1971), veremos que durante anos o que predominou no ensino de línguas foi uma
mera análise de palavras, e quando muito, de sentenças, por vezes transfrástica quando nos
remontamos anos à frente, já com os avanços da Linguística Textual.

Tal como postulamos em publicação anterior, no que se refere à inserção dos gêneros
nas aulas de línguas estrangeiras, acreditamos que:

1 A docente investigada ministrou, simultaneamente, as disciplinas de língua inglesa e língua espanhola nos anos de
2011 e 2012. Esta profissional, à época, era a única na escola a lecionar línguas estrangeiras. A identidade desta
profissional foi preservada por questões de ética em pesquisa. Esta docente assinou Termo de Livre Consentimento
Esclarecido autorizando sua participação na pesquisa, bem como da escola investigada.
2 Nesta fase da pesquisa, para fins de amostragem, aplicamos questionários em uma turma de aproximadamente 20
alunos do segundo ano do ensino médio que, em 2011/2012, haviam tido aulas de inglês e/ou de espanhol com a
docente investigada, fazendo uso dos materiais didáticos analisados, o que nos permitiu triangular os dados desta
pesquisa, em etapa final. Os alunos assinaram Termo de Livre Consentimento Esclarecido autorizando sua
participação na pesquisa.
3 Estamos aqui nos referindo às ramificações dos estudos linguísticos propriamente ditos, a saber: Fonética,
Fonologia, Morfologia, Morfossintaxe, Sintaxe etc.
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Assim, a inserção dos gêneros discursivos na aula de língua estrangeira, em especial na
aula de E/LE, representa um fato de destaque na história do ensino de línguas, na medida
em que sinaliza para a real necessidade de instrumentalizar o aprendiz para o uso
funcional da língua em situações cotidianas. Deste modo, desloca-se a atenção de um
ensino centrado na improdutiva, do ponto de vista comunicacional (que acreditamos ser
o real objetivo do ensino de línguas), análise gramatical descontextualizada, para o
desenvolvimento, pelo aprendiz, de estratégias de leitura e de produção de textos que o
farão de fato se inserir em práticas triviais de comunicação, como redigir cartas e ofícios
em ambiente administrativo ou enviar um e-mail ou SMS em uma situação mais familiar
de enunciação. Nesta perspectiva, o papel do professor, em evidência, ganha relevo, na
medida em que deixa o docente de ser o responsável por instrumentalizar o aprendiz
única e simplesmente de regras gramaticais para análises linguísticas dissociadas de
situações reais de uso, para evidenciar os verdadeiros usos de uma língua em
funcionamento e em uso corrente em dada sociedade (IRINEU, 2012, p. 31).

Neste projeto, nosso objetivo foi refletir sobre a concepção dos docentes da rede
pública, no que diz respeito ao ensino de língua estrangeira mediado por gêneros. Em termos de
recorte metodológico, optamos por fazer uma entrevista semiestruturada com a professora de
língua inglesa/língua espanhola, da escola investigada. Analisaremos a seguir, uma a uma, as
questões da entrevista, a fim de destacar as crenças que emergem do discurso docente e tecer
reflexões sobre o ensino de línguas, com foco no debate sobre o livro didático utilizado nas aulas
de inglês e de espanhol, como exposto nos quadros abaixo.

QUADRO 1
COMENTÁRIOS ANALÍTICOS SOBRE AS CRENÇAS DA DOCENTE REVELADAS NA

ENTREVISTA A RESPEITO DO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA

TRECHOS DA ENTREVISTA CRENÇAS DA DOCENTE REVELADAS
NA ENTREVISTA

1. Você acredita que o material didático
adotado em suas aulas é planejado e
organizado para dar suporte ao professor no
ensino de línguas estrangeiras modernas?
Justifique sua resposta.

A professora acredita que o livro não cumpre
este quesito, uma vez que o livro parece ter sido
organizado para atender a um público de nível
social mais elevado que o dos alunos da escola
pública analisada.

2. Como você avalia a linguagem
empregada na coleção de livros didáticos
adotada para suas aulas?

A docente avalia que a linguagem do livro é
clara e objetiva e que, inclusive, contribui de
modo sistemático para o ensino de pronúncia em
língua inglesa.

3. Você acredita que o material adotado está
de acordo com os documentos oficiais de
ensino no que se refere às orientações para
o ensino de línguas estrangeiras no Ensino
Médio?

A professora evidencia conhecimento sobre os
documentos oficiais de ensino: ela acredita que o
livro não segue as orientações dos Parâmetros
Curriculares Nacionais, pois o material didático
prioriza o ensino de gramática e de vocabulário.

4. Você concorda que a coleção adotada
tem como foco a preparação do aprendiz
como cidadão multicultural que utiliza a
língua estrangeira como meio de
engajamento social? Justifique.

A professora retoma, na resposta a esta pergunta,
a diferença abismal entre a proposta
metodológica do livro e as condições sociais dos
alunos das escolas públicas que dele fazem uso.
A docente afirma que o livro de inglês aborda
sim conteúdos culturais, mas que tais conteúdos
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se distanciam de todo dos fatos culturais a que os
alunos da escola pública têm acesso, o que acaba
desmotivando os discentes nas aulas de língua
inglesa.

5. Em sua opinião, quais habilidades
linguísticas (ler, ouvir, falar, escutar etc.)
são mais e melhor trabalhadas na coleção
adotada?

A professora destaca, nesta resposta, as seguintes
habilidades linguísticas: leitura, escrita e
audição, o que, de um modo geral, corrobora
com o que a docente afirma com relação ao
ensino de gramática e de vocabulário proposto
pelo material didático em análise.

6. Você acredita que a referida coleção está
organizada de forma a contribuir para a
formação de um aprendiz participante,
reflexivo e crítico? Justifique.

A docente acredita que a ênfase na gramática e
no vocabulário da língua leva a abordagem dos
temas críticos e reflexivos para um segundo
plano no material didático, o que acaba
inviabilizando, praticamente e de todo, a
abordagem destes temas em sala de aula.

7. Pensando em seu trabalho diário, em sala
de aula, com o livro didático adotado, o que
você entende por “gêneros do discurso”?

A docente entende gêneros como “textos,
discursos que são produzidos e utilizados no
nosso cotidiano, nas mais variadas situações
comunicativas”. Destacamos, neste trecho,
indícios da concepção sócio-interativa de gênero
(BAKHTIN, 1997) que emerge no discurso
docente.

8. Que gêneros do discurso são mais
frequentemente trabalhos no livro didático?
Com quais deles você prefere trabalhar? E
ainda: quais você julga como sendo de
maior relevância para o trabalho com a
língua estrangeira?

A docente afirma que no livro é possível
encontrar “tirinhas, diálogos, recortes de textos
publicitários, adaptações de textos autênticos,
receitas”. A docente afirma que tenta trabalhar
com todos os gêneros, sem fazer distinção de
importância entre eles, por acreditar que todos os
gêneros fazem parte da vida social dos alunos.

9. Como você analisa a apropriação, pelo
livro adotado, dos gêneros com relações aos
exercícios que lhe são precedentes? Julga
que tais gêneros foram bem selecionados?
Por quê?

A professora acredita que as atividades que
precedem os gêneros não os contemplam de
todo, uma vez que tais atividades tematizam, no
mais das vezes, estratégias básicas de leitura que
não chegam a abordar os gêneros em suas mais
diversas dimensões (social, discursiva,
linguística, histórica, funcional etc.).

10. E por fim: você conhece o manual do
professor do livro didático por você
adotado? Se sim, quais são as práticas ou
procedimentos que utiliza deste recurso do
livro didático para a realização de suas
aulas?

A professora revela conhecer o manual do
professor, fazendo uso dele como instrumento
principalmente para trabalhar com estratégias
lúdicas na aula de línguas estrangeiras, através de
jogos e brincadeiras.

Fonte: elaboração nossa.
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Podemos afirmar que o conjunto de respostas da docente às questões da entrevista
revela a crença de que o livro didático de inglês está em descompasso com as condições de
trabalho docente na escola: os textos, em geral, abordam fatos da cultura e da língua que não
condizem com a identidade e com a realidade social dos alunos que fazem uso do livro didático.
Parece-nos, pois, que este material didático foi pensado para uma realidade social destoante da
realidade das escolas públicas, o que nos deixa profundamente preocupados com o quadro com o
qual nos deparamos nestas análises, haja vista que o trabalho com gêneros na escola é, antes de
tudo, um trabalho situado, contextualizado, que deve levar em conta as práticas de leitura e de
escrita dos alunos que fazem uso deste material. Seguimos com as respostas da docente sobre o
livro de Espanhol.

QUADRO 2
COMENTÁRIOS ANALÍTICOS SOBRE AS CRENÇAS DA DOCENTE REVELADAS NA

ENTREVISTA A RESPEITO DO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA ESPANHOLA

TRECHOS DA ENTREVISTA CRENÇAS DA DOCENTE REVELADAS
NA ENTREVISTA

1. Você acredita que o material didático
adotado em suas aulas é planejado e
organizado para dar suporte ao professor no
ensino de línguas estrangeiras modernas?
Justifique sua resposta.

A docente acredita que o livro de Espanhol como
Língua Estrangeira (E/LE) apresenta
características que o tornam satisfatório para o
ensino de espanhol mediado por gêneros
discursivos.

2. Como você avalia a linguagem
empregada na coleção de livros didáticos
adotada para suas aulas?

A docente avalia que a linguagem do livro é
ampla, pois trata das modalidades formal e
informal do E/LE em uso, bem como das
variantes faladas na Europa e na América.

3. Você acredita que o material adotado está
de acordo com os documentos oficiais de
ensino no que se refere às orientações para
o ensino de línguas estrangeiras no Ensino
Médio?

A professora mais uma vez evidencia
conhecimento sobre os documentos oficiais de
ensino: ela acredita que o livro segue as
orientações dos documentos oficiais, pois traz
em suas unidades gêneros discursivos diversos,
além de atividades culturais a partir das mais
diversas destrezas linguísticas (ler, escrever,
ouvir e falar).

4. Você concorda que a coleção adotada
tem como foco a preparação do aprendiz
como cidadão multicultural que utiliza a
língua estrangeira como meio de
engajamento social? Justifique.

A professora acredita que este não é o foco do
livro, mas que a obra avança no que se refere à
abordagem dos fatos culturais a que os alunos da
escola pública têm acesso, com relação ao
mundo hispânico.

5. Em sua opinião, quais habilidades
linguísticas (ler, ouvir, falar, escutar etc.)
são mais e melhor trabalhadas na coleção
adotada?

A professora destaca as seguintes habilidades
linguísticas: leitura e audição, haja vista as
unidades se organizarem em torno destas
habilidades sempre no início, no decorrer e no
fim de cada unidade.

6. Você acredita que a referida coleção está
organizada de forma a contribuir para a

A docente acredita que o livro avança neste
sentido, com relação ao livro de inglês, por partir
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formação de um aprendiz participante,
reflexivo e crítico? Justifique.

de uma realidade mais próxima da dos alunos,
principalmente devido aos temas da América
Latina que são tratados na obra.

7. Pensando em seu trabalho diário, em sala
de aula, com o livro didático adotado, o que
você entende por “gêneros do discurso”?

A docente entende gêneros como “textos,
discursos que são produzidos e utilizados no
nosso cotidiano, nas mais variadas situações
comunicativas”. Destacamos, neste trecho, a
concepção sócio-interativa de gênero que emerge
no discurso docente4.

8. Que gêneros do discurso são mais
frequentemente trabalhos no livro didático?
Com quais deles você prefere trabalhar? E
ainda: quais você julga como sendo de
maior relevância para o trabalho com a
língua estrangeira?

A docente afirma que no livro é possível
encontrar “tirinhas, diálogos, recortes de textos
publicitários, adaptações de textos autênticos,
receitas”. A professora afirma tentar trabalhar
com todos os gêneros, sem fazer distinção de
importância, por acreditar que todos eles fazem
parte da vida social dos alunos.

9. Como você analisa a apropriação, pelo
livro adotado, dos gêneros com relações aos
exercícios que lhe são precedentes? Julga
que tais gêneros foram bem selecionados?
Por quê?

A professora acredita que as atividades que
precedem os gêneros, do mesmo que no livro de
inglês, não os contemplam de todo, uma vez que
tais atividades tratam de estratégias básicas de
leitura, um dos pontos negativos da obra, na
opinião da docente.

10. E por fim: você conhece o manual do
professor do livro didático por você
adotado? Se sim, quais são as práticas ou
procedimentos que utiliza deste recurso do
livro didático para a realização de suas
aulas?

A professora revela conhecer também o manual
do professor do livro de espanhol, fazendo uso
dele como instrumento de trabalho
principalmente para a execução de atividades
lúdicas, tais como jogos e brincadeiras.

Fonte: elaboração nossa.

O discurso analisado nas respostas às questões da entrevista deixa entrever que a
docente acredita na viabilidade da metodologia do livro de Espanhol como Língua Estrangeira,
uma vez que a proposta de trabalho com os gêneros discursivos se efetiva no material de modo
mais consistente. Na medida em que traz para suas unidades os mais diversos gêneros, a obra
estabelece relação entre as práticas de leitura e de escrita a que são submetidos os alunos, o que
favorece o ensino de E/LE de modo contextualizado. Em síntese, o discurso docente analisado
revela as crenças da professora sobre o ensino de línguas mediado por gêneros, crenças estas que
se ancoram nos livros didáticos adotados como o principal material de leitura e de escrita a que
têm acesso os alunos em suas práticas letradas cotidianas.

Destacamos que ambas as coleções analisadas integram o acervo de obras do
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), do ano de 2012. Este Programa do Governo
Federal objetiva selecionar e distribuir material didático de qualidade entre todos os alunos das
escolas públicas brasileiras. Em sua última edição, o PNLD passou a distribuir livros didáticos de
língua estrangeira (inglês e espanhol) a todos os alunos das escolas públicas.

4 As respostas às questões 07 e 08 foram as mesmas para os livros de inglês e de espanhol.
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O livro utilizado pela escola em análise neste projeto de pesquisa, em suas aulas de
língua inglesa, integra a coleção Upgrade, de autoria de Gisele Aga, da Editora Richmond. Já os
livros utilizados pela escola, em suas aulas de língua espanhola, integram a coleção Síntesis –
curso de lengua española, de autoria de Ivan Rodrigues Martin, da Editora Ática, ambos
selecionados, pelo MEC, no PNLD 2012.

Segundo o Guia de Livros Didáticos do PNLD 2012 (BRASIL, 2011, p. 67), “a
coleção Upgrade destaca-se pela organização temática e seleção de textos, bem como pela
proposta de articulação com temas transversais”. Na mesma direção, o Guia de Livros Didáticos
do PNLD 2012 (BRASIL, 2011, p. 29) afirma que a coleção Síntesis destaca-se “pela coletânea
de textos, tendo em vista a seleção de temas muito relevantes para a formação cidadã dos alunos
de nível médio, permitindo-lhes refletir sobre diversidade, cidadania, estimulando o
desenvolvimento da consciência crítica”.

3. As práticas letradas dos discentes: um diagnóstico

Após a análise da entrevista aplicada à professora informante, com o objetivo de
“detectar as práticas de letramento dos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem,
especialmente dos aprendentes, para compreender a dinâmica da produção e recepção de textos”,
optamos, para fins de amostragem, por aplicar questionários em uma turma de aproximadamente
20 alunos do segundo ano do ensino médio que, em 2011/2012, haviam tido aulas de inglês e/ou
de espanhol com a docente investigada, fazendo uso do material didático analisado, o que nos
permitiu triangular os dados desta pesquisa.

Neste momento das análises, optamos por falar em tendência (a maior parte da
opinião do grupo) e não em quantidades ou percentagens, dada a quantidade de respostas distintas
em relação às questões. De todo modo, as respostas dos alunos às questões que lhes foram
propostas traçam um diagnóstico amplo de suas práticas letradas em língua estrangeira. Deste
modo, o exame das respostas aos questionários nos revelou que, na opinião da maioria dos
alunos, com relação aos livros de língua inglesa e língua espanhola:

1. As HABILIDADES LINGUÍSTICAS mais e melhor trabalhadas no livro
didático utilizado nas aulas de inglês são as habilidades ligadas à “oralidade” e à “leitura”; já no
livro didático de espanhol são as habilidades de “audição” e “leitura”;

2. Os TEXTOS COM OS QUAIS OS ALUNOS MAIS TÊM CONTATO FORA
DA ESCOLA são textos que circulam em ambiente virtual, tais como e-mails, blogs, postagens
em redes sociais como o Facebook, além também dos diversos textos das esferas publicitária e
jornalística, que também circulam na Internet;

3. OS GÊNEROS QUE OS ALUNOS ESTUDAM COM MAIS FREQUÊNCIA
NAS AULAS DE INGLÊS E ESPANHOL, na escola, são tirinhas, cartuns e charges e textos
retirados da internet;

4. Os alunos acreditam que os EXERCÍCIOS PROPOSTOS PELOS LIVROS
DIDÁTICOS DE INGLÊS E DE ESPANHOL são exercícios quase sempre relacionados a
textos diversos;
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5. Os alunos avaliam que os TEXTOS PROPOSTOS PELOS LIVROS
DIDÁTICOS DE INGLÊS E ESPANHOL são muito bons, pois atendem, de todo, a todas as
atividades propostas.

As informações coletadas no questionário e na entrevista, bem como as informações
provenientes da análise do material didático, em terceira etapa deste projeto de pesquisa,
permitiram-nos evidenciar a importância das situações concretas da língua na interação com a
alteridade, em contextos reais de uso, saindo de um nível do código e indo para o nível
discursivo. As análises nos permitem, assim, tecer considerações sobre o ensino de línguas
mediado por gêneros, uma vez que uma breve incursão pela história dos estudos linguísticos, ao
longo dos tempos, evidencia momentos de profunda divisão no que diz respeito ao lido nas
teorias linguísticas aplicadas ao ensino de línguas.

Este ensino, desprovido de contextualizações e de abordagens com fins ao tratamento
do idioma em situações reais de uso, longe de qualquer tentativa de contextualização do evento
ou fenômeno linguístico ora analisado, foi um dos fatores responsáveis pela propagação de dados
métodos de ensino de línguas estrangeiras pelo mundo, como os métodos áudio-oral, audiovisual
e tradução direta, que vigoraram durante anos como os mais autênticos métodos de ensino de
línguas estrangeiras em universidades, escolas e centros de língua de todo o mundo
(MARTINEZ, 2009).

É fato que as ideias de Bakhtin (1997), a respeito da configuração textual e sócio-
discursiva de modelos mais ou menos estáveis de composição verbal, tardou para que pudesse de
fato chegar às salas de aula de língua estrangeira pelo mundo, de modo a influenciar um ensino
mais produtivo, com vistas a desenvolver a competência comunicativa do aprendiz, nas quatro
competências, ou habilidades, básicas de comunicação verbal: leitura, escrita, fala e audição.

Diante de todo este traçado, nosso objetivo geral com esta pesquisa foi alcançado, na
medida em que tecemos considerações que julgamos pertinentes ao ensino de línguas, no que se
refere à missão de tecer reflexões sobre a necessidade de instrumentalizar o aluno para o uso da
língua nas mais diversas situações que lhe forem exigidas ao longo de sua vida cotidiana,
acadêmica ou laboral.

Assim, acreditamos que, em intermédio com a Teoria de Gêneros do Discurso, à luz
do pensamento bakhtiniano e do ensino comunicativo de línguas, objetivando pôr em
funcionamento um ensino pautado nos ditames da abordagem comunicativa, a ideia de trabalhar
no aluno os desenvolvimentos dos mais diversos letramentos torna-se uma proposta de ensino
produtiva e essencialmente comunicativa.

4. Considerações finais

Em síntese, neste trabalho, podemos destacar como resultados do projeto executado, a
partir dos seguintes objetivos traçados:

- Objetivo 1: evidenciar a importância das situações concretas da língua na interação
com a alteridade, em contextos reais de uso, saindo de um nível do código e indo para o nível
discursivo. Este objetivo foi devidamente contemplado ao longo das análises, pois, após os
procedimentos de interpretação dos dados, chegamos à conclusão de que a chegada de livros
didáticos de línguas estrangeiras (inglês e espanhol) às escolas públicas, através do PNLD,
principalmente a partir de 2012, propiciou um redimensionamento do ensino de línguas nesta
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agência de letramentos, favorecendo o deslocamento do ensino das estruturas gramaticais, de
modo isolado, para um ensino de base sócio-discursiva;

- Objetivo 2: refletir sobre a concepção dos docentes da rede pública no que diz
respeito ao ensino de língua estrangeira por meio de gêneros textuais. Os resultados mostram,
ainda, certo descompasso entre o que o livro didático oferece como aporte metodológico para o
ensino de línguas através dos gêneros e as crenças dos professores a este respeito, haja vista a
crença da docente investigada sustentar-se, de modo predominante, na distância entre o que
oferece o livro didático com relação aos gêneros como objetos de ensino de línguas estrangeiras e
o que de fato é possível fazer, em sala de aula, em termos de práticas pedagógicas, frente às
condições de trabalho em que se encontram as escolas brasileiras (grande quantidade de alunos
em sala, indisciplina, calor, desmotivação dos estudantes etc.), a exemplo da escola investigada
nesta pesquisa;

- Objetivo 3: detectar as práticas de letramento dos envolvidos no processo de ensino-
aprendizagem, especialmente dos aprendentes, para compreender a dinâmica da produção e
recepção de textos. Ao fim das análises, foi possível diagnosticar que as práticas letradas dos
discentes fora do ambiente escolar revelam certas distorções entre o que leem e o que escrevem
estes sujeitos e as práticas de leitura e de escrita a que são submetidos na escola, haja vista que os
textos abordados no livro didático, no mais das vezes o único material de leitura a que têm acesso
estes alunos, por vezes se distanciam dos textos que circulam no mundo virtual, ambiente em que
os alunos passam a maior parte de seu tempo, diariamente, envolvendo-se em atividades de
leitura e de escrita, apesar da relevância dos textos apresentados pelo livro didático na formação
leitora e cidadã dos discentes;

- Objetivo 4: transladar informações de contextos reais de aprendizagem, de forma
que consigamos chegar a conclusões sobre o ensino de textos em língua estrangeira. Detectar as
práticas de letramento dos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, especialmente dos
aprendentes, para compreender a dinâmica da produção e recepção de textos. A triangulação dos
dados e de seus procedimentos de análise (material didático, discurso docente e práticas letradas
dos discentes) nos revelou um fluxo de mudanças no ensino de línguas estrangeiras na escola
pública investigada, haja vista que o material didático distribuído pelo PNLD deu aos docentes
novas possibilidades de trabalho com a língua estrangeira a partir de situações reais de uso. Dado
este momento de mudança em curso, a docente investigada revela em seu discurso algumas
limitações de seu trabalho, todas relacionadas às condições de produção de ensino nas escolas
brasileiras. Os alunos revelam ainda certo descompasso entre o que leem e o que escrevem na
escola e fora dela.

Uma panorâmica dos resultados nos leva a acreditar que a tendência é que, com o
tempo, materiais didáticos, docentes e discentes passem a se entrelaçar de modo mais harmônico
no que se refere às atividades de leitura e de escrita, em contexto escolar, nas aulas de língua
estrangeiras, dadas as políticas públicas em vigência hoje, no que se refere às novas dimensões do
ensino de línguas estrangeiras no Brasil (distribuição de material didático em larga escala,
publicação e divulgação de documentos oficiais de ensino, projetos de formação continuada de
professores etc.). Assim esperamos.

Acreditamos que as reflexões oriundas desta pesquisa podem ser de grande valia para
a constituição de um professor reflexivo de línguas, profissional capaz de trazer para a sala de
aula propostas metodológicas que visem ao desenvolvimento dos alunos no que se refere às
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habilidades de linguagem necessárias a sua inserção na sociedade como cidadão. Julgamos que
muito ainda há que discutirmos, sempre com o objetivo de conscientizar docentes e discentes
sobre a abordagem linguística em situações reais de uso.
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