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APRESENTAÇÃO 
 

Este material constitui-se como um produto educacional elaborado
a partir de reflexões da dissertação intitulada “Processos
identitários de ser professora de inglês na Educação Básica, em
Triunfo, no Rio Grande do Sul”. A dissertação é de autoria da
Mestra em Educação Kelly Cristina Rodrigues Gularte da Silva e
orientada pela Professora Doutora Sita Mara Lopes Sant'Anna,
produzida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em
Educação, Mestrado Profissional – PPGED-MP, da Universidade
Estadual do Rio Grande do Sul.

Nos achados da pesquisa, foi possível identificar aspectos
referentes aos processos identitários de ser professora de inglês,
através dos sentidos presentes nos dizeres de docentes de língua
inglesa que atuam na rede pública da rede municipal de
Triunfo/RS, considerando as metodologias de ensino que utilizam.

O objetivo deste e-book é o de trazer contribuições para o ensino
de língua inglesa na localidade, tendo como base refletir sobre as
múltiplas possibilidades do ensino de inglês, contendo uma série
de indicações de leituras, estudos e acessos a materiais, vídeos,
links, podcasts de interesse à formação continuada docente para
área de Letras-Inglês.

 
 
 



Ao longo do e-book aparecem falas oriundas da dissertação de
Mestrado e diversos hiperlinks, desde o sumário, destacados na
cor azul, que ampliam os caminhos formativos para docentes de
inglês.
Assim, este produto educacional é destinado a apoiar docentes
de inglês do município de Triunfo/RS e região, bem como
professoras e professores de inglês de qualquer região do país.
 

 Kelly C. R. Gularte da Silva
 Sita Mara Lopes Sant’Anna
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Este e-book é pensado para professoras e professores
de inglês da cidade de Triunfo/RS, bem como para
docentes de inglês da Região Carbonífera e/ou
qualquer região do país. O material traz considerações
sobre a localidade de estudo, contextualizações da
Graduação do Curso de Letras no Brasil, legislações
sobre o ensino de inglês no passado e na atualidade. 
Há uma série de indicações de possibilidades
metodológicas, de materiais, assim como sugestões
para elaboração de planos de estudos coletivos para
professoras(es) de inglês. Ainda, são propostas
alternativas para impulsionar a fluência em inglês e
fomentar a formação de profissionais das Letras-
Inglês.

 Clica nos links!

Introduction

1 O QUE VOCÊ ENCONTRARÁ
NESTE E-BOOK?

Fonte: Kelly Gularte na ISU
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https://ieop.iastate.edu/2019/10/03/pdpi-grant-participants-take-on-the-science-center-of-iowa/


Acima,  imagem da
localização do

município via satélite

2 O QUE SABEMOS SOBRE O
MUNICÍPIO DE TRIUNFO/RS?

 A cidade de Triunfo/RS está localizada
a 80 km de distância da capital do Rio
Grande do Sul (RS). Possui uma
população estimada de 30.159
habitantes, fazendo parte da
Mesorregião Metropolitana de Porto
Alegre, da microrregião São Jerônimo,
que compõem as cidades de Arroio do
Ratos, Barão do Triunfo, Butiá,
Charqueadas, General Câmara, Minas
do Leão, São Jerônimo, Triunfo e Vale
Verde. 

Anteriormente, o distrito era chamado
de Região Carbonífera, e em 2017, o
IBGE (2017) fez a substituição por
regiões geográficas intermediárias e
imediatas com as novas denominações:
mesorregiões e microrregiões.
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https://www.google.com.br/maps/place/Triunfo+-+RS,+95840-000/@-29.8728405,-51.592726,63757m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x951b957d14a4eccf:0x9b851fe0685293ec!8m2!3d-29.9370891!4d-51.7187279
https://www.bing.com/maps?ty=18&q=Triunfo%2C+Rio+Grande+do+Sul&satid=id.sid%3A8533db68-f6ff-4f35-9c8d-f5235f10d7cf&vdpid=6463671198390681601&mb=-29.635805%7E-51.75951%7E-29.98564%7E-51.268475&ppois=-29.81072235107422_-51.51399230957031_Triunfo%2C+Rio+Grande+do+Sul_%7E&cp=-29.983287%7E-51.475495&v=2&sV=1&FORM=MIRE&qpvt=Triunfo+-+Google+Maps&lvl=10.0
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rs/triunfo.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_geogr%C3%A1ficas_intermedi%C3%A1rias_e_imediatas
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv100600.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_geogr%C3%A1ficas_intermedi%C3%A1rias_e_imediatas


Historicamente, a cidade foi composta pelos indígenas guaranis
nativos deste território, que eram chamados de patos, conforme
Ihering (1907)  por viverem à margem da Lagoa dos Patos; e por 
 portugueses, havendo registros escritos do início da colonização
açoriana desde 1742. 

Na cidade, que também viveu, como em várias regiões do Brasil, um
período de escravidão há marcas destas trajetórias, sejam na
arquitetura, na igreja ainda original, nas casas com suas senzalas e nas
histórias orais da população.

.     É identificada como uma localidade que foi palco de batalhas, já que tem
na presença de Bento Gonçalves da Silva nascido no município, em 1788,
um reconhecido personagem da Revolução Farroupilha no RS. 

     O Polo Petroquímico, instalado em Triunfo desde 1976, fomenta um dos
maiores Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, gerando empregos e
potencializando a economia local. A cidade é a 10º maior arrecadação do
RS, conforme dados de 2018. 
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http://www.etnolinguistica.org/printer--friendly/biblio:ihering-1907-patos
https://www.triunfo.rs.gov.br/pagina/view/60/historico
http://www.escravidaoeliberdade.com.br/site/images/Textos5/thiessen%20beatriz%20valadao_%20molet%20claudia%20daiane%20e%20kuniochi%20marcia%20naomi.pdf
https://www.brasildefators.com.br/2020/12/17/dez-cidades-gauchas-concentram-mais-de-40-do-pib-do-estado


 

Destacam-se estes fatos e pessoas históricos(as), pois eles(as)
compõem o imaginário da população triunfense da atualidade. Numa
visão sociológica, os processos identitários são formados “na ‘interação’
entre o eu e a sociedade. O sujeito tem um ‘eu real’, mas este é formado
e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais ‘exteriores’
e as identidades que esses mundos oferecem” (HALL, 2006, p. 11).
Assim, os aspectos históricos relatados são com muita frequência
explorados pela administração local e os cidadãos e as cidadãs
triunfenses se apoderam também destas histórias e conceitos
anteriores, visto que há uma tradição local das famílias, em elevar esse
passado histórico que os constituiu.

Além disso, a cidade
também é conhecida como

a terra do dramaturgo
Qorpo Santo  e da atriz
Iracema de Alencar . 

 
 
 

José Joaquim de Campos Leão (Triunfo,
RS, 1829 - Porto Alegre, RS, 1883), o

Qorpo Santo, escreveu sua obra teatral
no século XIX, mas suas peças foram

encenadas a partir da década de 1960.
Uma boa parte da crítica teatral
brasileira do período o considera
precursor do Teatro do Absurdo.

 
Ida Hermínia Kerber foi uma atriz de

rádio, teatro e cinema no séc XX.
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https://idoc.pub/documents/identidade-cultural-na-pos-modernidade-stuart-hallpdf-m34mgoe5o846
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8151/qorpo-santo
http://www.mulheresdocinemabrasileiro.com.br/site/mulheres/visualiza/228/Iracema-de-Alencar/3
http://www.mulheresdocinemabrasileiro.com.br/site/mulheres/visualiza/228/Iracema-de-Alencar/3


3 CONHEÇA ALGUNS PONTOS
IMPORTANTES DA CIDADE 

Seguem abaixo, algumas imagens de alguns locais escolhidos e que
são bastante importantes para o município. As imagens foram
registradas pelo olhar da pesquisadora e por cidadãs/professoras da
localidade.
 Informações históricas, dispostas em formato bilíngue, foram obtidas
com a Professoras de História Clarice Borba, a Professora Maria do
Carmo Ilha  e com material disponibilizado pelo Museu Farroupilha,
que foi construído na casa onde nasceu Bento Gonçalves.
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  Luiz José Ribeiro Barreto was born in

Santo Antônio da Patrulha/RS, lived in

Triunfo, He was a deputy in 1842, served in

the Farroupilha Revolution, He has a name

of great importance in the city, due to his

leadership. The Municipal Department of

Education (MDE) has been operating in this

space since

Luiz José Ribeiro Barreto era natural
de Santo Antônio da Patrulha/RS,
viveu em Triunfo, foi deputado em
1842, atuou na Revolução
Farroupilha, é um nome de grande
importância na cidade, devido a sua
liderança. 

 Casa de Luiz Barreto, atual 
Secretaria Municipal de Educação

 
 
 

Teatro União

É o segundo teatro construído
no RS, em 1848. Luiz Barreto
fomentou sua construção. Este
lugar é muito conhecido pela
população local, e rodeado de
histórias orais.

                          Fonte: Kelly Gularte (2021)

                          Fonte: Kelly Gularte (2021) It is the second theater built in RS,
in 1848. Luiz Barreto promoted its
construction. This place is well
known by the local population,
and surrounded by oral histories.
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https://www.wikizero.com/pt/Lu%C3%ADs_Jos%C3%A9_Ribeiro_Barreto
https://www.triunfo.rs.gov.br/turismo/view/36/teatro-uniao


   The place is called of Belvedere, it is

located on the riverside of the Taquari

River, along with its sycamores. Historically,

it was one of the spaces of war during the

Farroupilha Revolution and in 1941 it was

flooded due to a major flood in rs. Currently,

this place is an environment of leisure and

meeting of the city's residents and visitors.

 O local é chamado de Belvedere está
localizado às margens do Rio Taquari,
juntamente com os plátanos da beira
do rio. Historicamente, foi um dos
espaços de guerra durante a
Revolução Farroupilha e em 1941
sofreu inundação, devido a uma
grande enchente no RS. Atualmente,
este lugar é um ambiente de lazer e
encontro dos moradores da cidade e
visitantes.

 Belvedere
 
 

Igreja da Matriz

 A matriz do Senhor Bom Jesus do Triunfo
data de 1754, é uma das igrejas mais
antigas estado do RS, é conhecida como
Igreja da Matriz. Está localizada na avenida
central da cidade e em 2010 foi “tombada
como patrimônio histórico” da cidade
(RAIMUNDO et al, 2018, p. 37). A igreja de
madeira, em estilo barroco, guarda em seu
interior túmulos encravados de
colonizadores portugueses e estátuas
católicas, incluindo o Bom Jesus, padroeiro
da cidade. (RAIMUNDO et al, 2018).

 
 
 

Fonte: Ivete Lima (2022)

                         Fonte: Iolanda Freitas (2022)
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https://www.triunfo.rs.gov.br/turismo/view/45/matriz-do-senhor-bom-jesus-do-triunfo


The matrix of The Lord Bom Jesus of Triumph dates from 1754, it
is one of the oldest churches state of RS, is known as The Main
Church. It is located on the city's central avenue and in 2010 it
was “listed as a historical heritage” of the city (RAIMUNDO et al,
2018, p. 37). The wooden church, in baroque style, keeps in its
interior ingrown tombs of Portuguese settlers and Catholic
statues, including Bom Jesus, patron saint of the city.

Ponte do Barreto

A ponte do Barreto, localizada no
bairro Barreto, atravessa o Rio
Taquari, separando os municípios
de Triunfo e General Câmara. A
obra foi concluída em 1909 por um
engenheiro francês  e construída
com material vindo da França, e era
uma importante ferrovia nas
ligações Porto Alegre/Uruguaiana. 
Na atualidade, há uma balsa para
fazer a travessia de carros e
pedestres, uma vez que a ponte
não é mais utilizada, mas serve
como um cartão postal.

Barreto's bridge is located in the Barreto neighborhood,
crosses the Taquari River, seizing the municipalities of Triunfo
and General Câmara. The bridge was completed in 1909 by a
French engineer and built with material from France, andn it
was an important railway to the Porto Alegre/Uruguaiana
links. Currently, there is a ferry to make the crossing of cars
and pedestrians, since the bridge is no longer used, but serves
as a postcard.

                                                           Fonte: Iolanda Freitas (2022)
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https://generalcamaracity.blogspot.com/2011/07/ponte-do-barreto-historia-recontada.html
https://generalcamaracity.blogspot.com/2011/07/ponte-do-barreto-historia-recontada.html


  The sycamores are trees that were initially

planted in 1917, they are located on General

Flores da Cunha street, near Belvedere, on

the edge of the Taquari River. From this

place, residents and visitors observe a

beautiful image of the sunset.

 Os Plátanos são árvores que
foram inicialmente plantadas em
1917, estão localizadas na Rua
General Flores da Cunha
próxima ao Belvedere, na beira
do Rio Taquari. Deste lugar,
moradores e visitantes observam
uma linda imagem do pôr-do-sol. 

 
Plátanos

 
 
 

Praça do chafariz

 A praça do chafariz foi construída no início da
década de 80. Antes, esse local era
abandonado. A população chamava o local de
Beco do Sapo. Atualmente, a praça é uma
referência na cidade, principalmente, na semana
de combate ao câncer de mama, pois é um
importante ponto de encontro.
 
 The fountain square was built in the early 1980s.
Before, this place was abandoned.The population
called the place of The Frog's Alley. Currently, the
square is a reference in the city, especially in the
week of combating breast cancer, because it is an
important meeting point.
 

Fonte: Ivete Lima (2022)

                       Fonte: Cândida Lima (2022)   
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No período do tropeirismo, em meados de 1861, quando a cidade de São
Jerônimo era parte de Triunfo, não havia balsa (ou barca, como a população
denomina esta embarcação), apenas pequenos caíques, botes que as tropas
utilizavam para guiar a travessia do gado no rio em direção às charqueadas.
No começo do séc. XX, havia barcas de madeira que atravessavam cavalos,
carroças, e posteriormente, a barca a vapor que se dirigia à capital Porto
Alegre, e uma balsa menor que realizava a mesma travessia Triunfo - São
Jerônimo e vice-versa.  
A travessia da Balsa do Rio Jacuí, entre Triunfo e São Jerônimo ocorre de
segunda a segunda em diferentes horários e é organizada por uma empresa
privada.

 Barca (Balsa)
 
 
 

                                    Fonte: Dorval Dias (2022)

In the period of tropeirism, in mid-1861, when the city of St. Jerome was part of Triunfo, there
was no ferry (or barge, as the population calls this vessel), only small falls, boats that the
troops used to guide crossing of cattle in the river towards charqueadas. 
At the beginning of the 20th century, there were wooden barges that crossed horses, wagons,
and later the steambar that was heading to the capital Porto Alegre, and a smaller ferry that
made the same crossing Triunfo - São Jerônimo and vice versa.
The crossing of the Ferry of the Jacuí River, between Triunfo and St. Jerome takes place from
Monday to Monday at different times and it is organized by a private company. 
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https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2323
https://www.triunfo.rs.gov.br/servico/view/42/travessia-de-balsas


Estes locais compõem alguns dos pontosEstes locais compõem alguns dos pontosEstes locais compõem alguns dos pontos
turísticos e de grande importância naturísticos e de grande importância naturísticos e de grande importância na
localidade, e são pontos que trazemlocalidade, e são pontos que trazemlocalidade, e são pontos que trazem

referências histórias e singulares a cidadereferências histórias e singulares a cidadereferências histórias e singulares a cidade
de Triunfode Triunfode Triunfo

Reflection#1
Conte-nos / Tell us

Qual(s) lugar(es) importantes para você na cidade de Triunfo/RS?
Se você não conhece, dos locais apresentados, qual deles você visitaria? 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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4 CONHEÇA AS ESCOLAS
MUNICIPAIS DA LOCALIDADE

 A cidade possui um total de 31(trinta e uma) escolas de Educação
Básica (municipais, estaduais e privadas) que estão localizadas nas
áreas urbanas e do campo. 

Há um total de 13 (treze) escolas municipais de Ensino Fundamental
(EF) anos iniciais e finais, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Ensino
Médio (EM) e Educação Profissional na localidade.

19

https://www.cidadesdomeubrasil.com.br/rs/triunfo/escolas#.X_2xRCKbgwM.gmail


Modalidades de ensino Nome da escola

Escolas Municipais de Educação
Infantil e Ensino Fundamental
(EMEF) – anos iniciais e anos

finais EMEF

EMEF Almirante Barroso
EMEF Candido Justiminiano de Carvalho 

EMEF Generoso Alves da Rosa
EMEF Josué Machado dos Santos
EMEF Manoel Gonçalves Meireles
EMEF Manuel Kuhn - até 5º ano

EMEF Nicolau Luis Rambor - até 5º ano
EMEF Oswaldo Aranha
EMEF Serafim Ávila

EMEF Tristão Pereira da Silva

Escolas Municipais de Educação
Infantil, de Ensino Fundamental

e Ensino Médio

EMEM Gonçalves Dias 
EMEM Professor Liberato Salzano Vieira

da Cunha 
 

Escola de Ensino Fundamental,
Educação de Jovens Adultos,

Ensino Médio, Educação
Profissional

Escola Técnica Municipal (ETM)
Farroupilha

Lista de escolas municipais de Triunfo/RS

Fonte: Levantamento realizado pelas autoras (2021)
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Seguem abaixo, imagens e aspectos gerais sobre onde se localiza
cada escola, com informações sobre o número de estudantes no ano
de 2021, e ainda, as modalidades de ensino que estas escolas
atendem, identificadas conforme a ordem do quadro anterior.

 As imagens da maioria das escolas foram realizadas pelo olhar da
pesquisadora e de professoras do município.
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Escola Almirante Barroso

Fonte: Fabiana Machado (2022)

A escola Almirante obteve seu decreto
de criação número 08/74 em
02/05/1974 e portaria em 06/09/1985,
atende nos turnos manhã e tarde o Pré e
o Ensino Fundamental, e está localizada
na Rua Osvino Schuler, 2º distrito, no
bairro Coxilha Velha e possui 307
estudantes, sendo 63 estudantes no pré
e 244 no EF.

Escola Candido Justiminiano de Carvalho

Fonte: Kelly Gularte (2021)

A escola Candido atende
estudantes nos turnos manhã e
tarde o Pré e o Ensino Fundamental
e foi também criada em
02/05/1974, conforme o decreto
nº09/74, e obteve portaria em
16/07/1986 e está localizada na
estrada Triunfo (TF) 10 KM 21,
endereço conhecido como esquina
da sorte, no 4º distrito e possui 163
estudantes, sendo 16 estudantes no
pré e 144 no EF.

Escola Generoso Alves da Rosa
A escola Generoso recebe estudantes
nos turnos manhã e tarde: a Creche,
o Pré e o Ensino Fundamental, e está
localizada no 1º distrito de General
Neto, foi criada pelo decreto nº 08/74
em 02/05/1974 e portaria em
06/09/1985, possui 194 estudantes,
sendo 21 crianças na creche, 25 no
pré, e 148 estudantes no Ensino
Fundamental.

Fonte: Kelly Gularte (2021)
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Escola Josué Machado dos Santos

Fonte: Kelly Gularte (2021)

A escola Josué obteve decreto de
criação nº 01/74 em 07/01/1974 e
portaria em 06/09/1985, acolhe
estudantes nos turnos manhã e
tarde, a Educação Infantil e o Ensino
Fundamental, e está localizada na
avenida Bento Gonçalves, nº 1386,
no bairro Porto Batista e possui 227
estudantes, sendo 22 estudantes no
Pré e 205 no EF.

Escola Manoel Gonçalves Meireles

Fonte: Angélica Azeredo (2022)

A escola Meireles atende nos
turnos manhã e tarde, a
educação infantil e o Ensino
Fundamental, obteve seu
decreto de criação nº 08/74 em
02/05/1974 e portaria em
06/09/1985, e está localizada
bairro Passo Fundo, no 4º
distrito e possui 95 estudantes,
sendo 16 estudantes no Pré e
79 no EF.

Escola Manoel Luiz Kuhn

                      Fonte: Cristina Gallas (2021)

A escola Luiz Kuhn recebe
estudantes nos turnos manhã e
tarde, com a Educação Infantil e o
Ensino Fundamental Anos iniciais,
foi criada em 02/05/1974, pelo
decreto 11/74 e portaria em
16/017/1986 e está localizada na
travessa Brietzke, nº 1630, no
bairro Barreto, possui 133
estudantes, sendo 49 estudantes
no pré e 84 no EF.

23



Escola Nicolau Luis Rambor

Fonte: Gilclaine Huf (2022)

A escola Nicolau foi criada em
15/07/1976, sob o decreto nº 05/76
e obteve portaria em 16/07/1986.
Atende nos turnos manhã e tarde, o
Ensino Fundamental Anos iniciais e
está localizada, no bairro Benfica, no
4º distrito e possui 36 estudantes,
sendo 07 crianças no pré e 29 no
EF.

Escola Oswaldo Aranha

Fonte: Kelly Gularte (2022)

A escola Oswaldo Aranha obteve
decreto de criação nº 08/74 em
02/05/1974 e portaria em
06/09/1985, A escola atende nos
turnos manhã e tarde, a Educação
Infantil e o Ensino Fundamental, e
está localizada na rua Antônio
Delapieve, na estrada TF 310, s/nº,
no bairro Rincão dos Pinheiros, 3º
Distrito e possui 168 estudantes,
sendo 15 estudantes no pré e 151
no EF.

Escola Serafim Ávila
A escola Serafim atende nos turnos
manhã e tarde, o Ensino Fundamental,
obteve decreto de criação nº 08/74
em 02/05/1974 e portaria em
16/07/1986. Está localizada na rua
Laurindo Luiz Ávila Neto, no Bairro
Capãozinho e possui 307 estudantes,
sendo 13 estudantes no pré e 294 no
EF.

                          Fonte: Cristina Gallas (2021)
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Escola Tristão Pereira da Silva

Fonte: Sirlene Pacheco (2022)

A escola Tristão recebe discentes nos
turnos manhã e tarde, a Educação
Infantil e o Ensino Fundamental, A
escola atende nos turnos manhã e
tarde, o Ensino Fundamental, obteve
decreto de criação nº 08/74 em
02/05/1974 e portaria em 16/07/1986.
Está localizada na Lomba da Pedra, 2º
Distrito e possui 307 estudantes, sendo
13 estudantes no pré e 294 no EF. Está
localizada Lomba da Pedra, no Morro
da Fortaleza, no 2º distrito e possui 157
estudantes, sendo 17 estudantes no
pré e 140 no EF.

Escola Gonçalves Dias

Fonte: Kelly Gularte (2021)

A escola Gonçalves atende nos turnos
manhã, tarde e noite, a Educação
Infantil e o Ensino Fundamental e
Ensino Médio, foi criada em
02/05/1974, pelo decreto nº 08/74 e
teve portaria em 17/09/1991, e está
localizada na rodovia BR 386 KM 410
s/nº, no bairro Vendinha, 4º distrito e
possui 366 discentes, sendo 35 (Pré),
239 (EF) e 92 (EM).
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Escola Professor Liberato Salzano Vieira da Cunha

Fonte: Kelly Gularte (2021)

A escola Liberato foi criada em
02/05/1974 pelo decreto nº 08/74,
e teve portaria em 06/09/1985, e
está localizada na rodovia BR 386
KM 410 s/nº, no bairro Vendinha, 4º
distrito e possui 366 discentes,
sendo 35 (Pré), 239 (EF) e 92 (EM).
Atende estudantes nos turnos
manhã e tarde o Ensino
Fundamental e o Ensino Médio no
turno da noite, e está localizada na
estrada TF 10, s/nº, no bairro Passo
da Rosaura, 3º Distrito. Possui 456
estudantes, sendo 26 (Pré), 232
(EF) e 198 (EM).

Escola Farroupilha

A escola Farroupilha teve seu decreto de criação em 06/10/1987 pelo decreto
nº 399/87 e portaria em 27/02/1989, acolhe o corpo discente nos turnos
manhã, tarde e noite, o Ensino Fundamental, Educação de Jovens Adultos
(Ensino Fundamental anos iniciais e anos finais), o Ensino Médio regular,
Ensino Médio Integrado ao Técnico em Química, e a Educação Profissional
com dois cursos técnicos subsequentes: Técnico em Química e Técnico em
Segurança do Trabalho.  A EMEF Qorpo Santo, que atendia o EF anos iniciais
e finais, foi extinta e agregada à ETM Farroupilha, em 2017. A escola está
localizada na rua dos Bombeiros voluntários, nº 210, possui 881 estudantes,
sendo 468 (EF), 284 (EM), 66 (EJA) e 63 estudantes dos cursos técnicos
subsequentes. Esta é a única escola municipal que atende a EJA. 
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Fonte: Kelly Gularte (2021)



 No Brasil, este processo universitário, chegou apenas no séc. XX,
e a partir daí, legitimações sobre uma profissão foram se
estabelecendo no país, onde uma elite tinha o privilégio dessa
formação específica, e o povo brasileiro como um todo, aos
poucos, foi tendo acesso ao Ensino Superior. 

Muitas faculdades construídas no período de D. João VI foram se
tornando universidades entre os anos de 1920 a 1946. Fiorin
(2006, p. 13) apresenta que as Faculdades de Letras “aparecem
no Brasil no bojo dos projetos de criação das Faculdades de
Filosofia apenas nos anos 30 do séc. XX”. Percebe-se, então, que
há menos de um século a graduação de Letras que forma
profissionais desta área específica é recente.

Sobre o público feminino, apenas a partir de 1953, que as
mulheres tiveram permissão para cursar qualquer curso
universitário que quisessem! 

5  COMO OCORREU O PROCESSO
UNIVERSITÁRIO DA GRADUAÇÃO DE

LETRAS/INGLÊS NO BRASIL? 
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https://e-revista.unioeste.br/index.php/linguaseletras/article/view/887/752


Em 1962 é aprovado o Parecer 283/62 que reorganiza um currículo
mínimo nos cursos de Letras no país. 

Lembrando que, formação docente, nos anos 60, significava a
formalidade de obter uma graduação/formação inicial/estudo
específico no ensino superior, para desenvolver o trabalho
profissional, em uma sociedade que carecia dessa mão-de-obra
específica em pleno séc. XX. 

Na Lei 5692/71 (BRASIL, 1971), se fortifica a capacitação mínima
deste professor(a) para o exercício do magistério. Na atual LDBEN
(BRASIL, 1996), para atuar na Educação Básica, é obrigatório ter
nível superior, em curso de licenciatura plena. 

 

Reflection #2
Conte-nos / Tell us:

Onde, quando e o que significou para você a realização de sua graduação em Letras?
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
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Em Universidades Públicas no RS:
 

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) - Curso de
Licenciatura em Letras 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
 

Em Universidades Confessionais, Filantrópicas e/ou Privadas no
RS:

 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) 

Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC)
Universidade La Salle (UNILASALLE) 

Universidade Vale do Taquari (UNIVATES) 
Universidade Vale dos Sinos (UNISINOS) 

 
 

6 ONDE POSSO CURSAR A GRADUAÇÃO/PÓS-
GRADUAÇÃO DE LETRAS/ INGLÊS NO RS?

“Eu tive uma ótima base na faculdade”
(Fala de uma professora de nosso Município)
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https://wp.ufpel.edu.br/clc/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/santa-maria/letras/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/santa-maria/letras/
https://cursos.unipampa.edu.br/cursos/cursodeletraslinguasadicionais/
https://www.ufrgs.br/letras/
https://www.pucrs.br/humanidades/curso/letras-lingua-inglesa/
https://www.pucrs.br/humanidades/curso/letras-lingua-inglesa/
https://www.unisc.br/pt/cursos/todos-os-cursos/graduacao/licenciatura/letras-portugues-ingles
https://www.unilasalle.edu.br/vestibular/canoas/curso/graduacao-em-letras-1
https://www.unilasalle.edu.br/vestibular/canoas/curso/graduacao-em-letras-1
https://www.univates.br/graduacao/letras
https://www.univates.br/graduacao/letras
https://www.unisinos.br/graduacao/letras/sao-leopoldo
https://www.unisinos.br/graduacao/letras/sao-leopoldo


Na modalidade EaD:
Associação Educacional Leonardo da Vinci (UNIASSELVI)

Faculdade Estácio 
Faculdade SENAC

Instituto Educacional do Rio Grande do Sul (IERGS) 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

Universidade Anhanguera (ANHANGUERA) 
Universidade Franca (UNIFRAN) 

Universidade do Pampa (UNIPAMPA)
Universidade Ritter (UNIRITTER) 

 
Segue lista de Universidades e Faculdades no Rios Grande do Sul

para variados cursos:
Universidades do Rio Grande do Sul (Estaduais, Federais e

Privadas) 
Comung  Universidades
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https://portal.uniasselvi.com.br/lista-cursos-graduacao/sp/limeira/cursos/letras-ingles/ead
https://matriculas.estacio.br/letras-ingles
https://matriculas.estacio.br/letras-ingles
https://ead.senac.br/graduacao/licenciatura-em-letras-portugues-e-ingles/?msclkid=d1f7356135e11fc67bf157ad56deef0f&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Gradua%C3%A7%C3%A3o%20EAD%202022%202%C2%B0SEM%20-%20Cursos&utm_term=gradua%C3%A7%C3%A3o%20em%20letras%20online&utm_content=Licenciatura%20em%20Letras%3A%20Portugu%C3%AAs%20e%20Ingl%C3%AAs
https://iergs.com.br/curso/graduacao/ead/licenciaturas/letras-ingles
https://iergs.com.br/curso/graduacao/ead/licenciaturas/letras-ingles
http://portal.mec.gov.br/uab
http://portal.mec.gov.br/uab
https://www.anhanguera.com/curso/letras-portugues-e-ingles-licenciatura/
https://www.anhanguera.com/curso/letras-portugues-e-ingles-licenciatura/
https://www.unifran.edu.br/graduacao/letras-portugues-e-ingles-licenciatura/
https://www.unifran.edu.br/graduacao/letras-portugues-e-ingles-licenciatura/
https://cursos.unipampa.edu.br/cursos/llpead/category/letras-ead/
https://www.mundovestibular.com.br/faculdades/uniritter-centro-universitario-ritter-dos-reis/cursos/letras-ingles
https://www.mundovestibular.com.br/faculdades/uniritter-centro-universitario-ritter-dos-reis/cursos/letras-ingles
https://www.altillo.com/pt/universidades/brasil/estado/riograndedosul.asp
https://www.altillo.com/pt/universidades/brasil/estado/riograndedosul.asp
https://comung.org.br/
https://comung.org.br/
https://comung.org.br/


7 VOCÊ SABE O QUE DIZEM AS
LEGISLAÇÕES SOBRE O ENSINO DE

INGLÊS?
 Reflection #3

Conte-nos / Tell us:
Você recorda de alguma legislação conhecida sobre ensino de inglês que seja

importante para você?
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 

Na LDBde 1961 BRASIL, 1961), o ensino de inglês nem aparece
na legislação;
Já na LDB de 1971 (BRASIL, 1971), o ensino de línguas
estrangeiras podia reunir estudantes de diferentes séries;
No Art. 26º, inciso V, da nossa atual LDBEN (BRASIL, 1996) é
definido que o ensino de inglês passa a ser obrigatório, a partir
do sexto ano.

Você sabe, como o ensino de inglês foi considerado nas três Leis de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional? 
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https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/108164/lei-de-diretrizes-e-base-de-1961-lei-4024-61
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/559748/lei_de_diretrizes_e_bases_3ed.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Lembrando que os PCNs de língua inglesa (BRASIL, 1998, p. 7-8)
trazem como um dos objetivos:

Utilizar as diferentes linguagens - verbal, musical,
matemática, gráfica, plástica e corporal - como meio

para produzir, expressar e comunicar suas ideias,
interpretar e usufruir das produções culturais, em

contextos públicos e privados, atendendo a diferentes
intenções e situações de comunicação.

“O inglês agora é considerado uma língua franca. Ele permeia
o nosso cotidiano” 

(Fala de uma professora de nosso Município)
 

A respeito da concepção do inglês, como uma língua franca, a BNCC
(Brasil, 2017, p. 240) dispõe que há uma desvinculação:

 
"[...] da noção de pertencimento a um determinado território e,

consequentemente, a culturas típicas de comunidades específicas,
legitimando os usos da língua inglesa em seus contextos locais. Esse

entendimento favorece uma educação linguística voltada para a
interculturalidade, isto é, para o reconhecimento das (e o respeito às)
diferenças, e para a compreensão de como elas são produzidas nas

diversas práticas sociais de linguagem, o que favorece a reflexão crítica
sobre diferentes modos de ver e de analisar o mundo, o(s) outro(s) e a si

mesmo".
 

32

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/pcn_estrangeira.pdf
https://www.studocu.com/pt-br/document/centro-universitario-do-distrito-federal/lingua-inglesa-contextualizacao-ead/o-ingles-como-lingua-franca/12290894


Na BNCC destinada ao EF sobre a língua inglesa (LI), é priorizado
“o foco da função social e política do inglês e, nesse sentido,
passa a tratá-la em seu status de língua franca” (BRASIL, 2017, p.
239); na BNCC elaborada para o Ensino Médio, a perspectiva é
possibilitar o desenvolvimento de maior consciência e
ponderações críticas das funções e usos do inglês na sociedade
contemporânea (BRASIL, 2018, p. 476).

Leis que atravessam o ensino de inglês

Fonte: Autoras (2022)

Nesta composição atual, fica instaurada que a disciplina de LEM está
inserida na área de conhecimento: Linguagens e suas tecnologias,
que compõem as disciplinas de Arte, Educação Física, Língua
Estrangeira, Língua Portuguesa e Literatura, e pertencem à parte
diversificada da BNCC, dado que a língua inglesa, agora, possui
espaço determinado e legitimado na Educação Básica. Sobre a
implementação desta base curricular nas escolas e para os jovens,
ainda é algo bastante delicado e pouco discutido, pois há divergências
consideráveis no que se refere à produção da mesma.

Don't forget: Lembrar das DCNs é um compromisso!
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http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/historico/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site_110518.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf&category_slug=junho-2013-pdf&Itemid=30192


O Documento Orientador Municipal (DOM) que toma a BNCC
como base, destaca que aprender inglês “propicia a criação de
novas formas de engajamento e de participação dos alunos...
abrindo novas construções de conhecimento” (TRIUNFO, 2019, p.
36).

Na concepção de língua franca:

O gráfico mostra que 101 (cento e um países) falam inglês, logo a
variação linguística para o ensino de inglês é vasta e múltipla. 

Então, vamos tentar utilizar mais a língua inglesa na sala de aula, na
visão de que temos o nosso inglês brasileiro?
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https://www.britannica.com/place/Brazil
https://www.triunfo.rs.gov.br/uploads/pagina/21524/fqBHDWPf8DHNWwHGCwCfq3pQs7Mxq5av.pdf
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/04/23/the-worlds-languages-in-7-maps-and-charts/


Seguem algumas flags (bandeiras) de alguns países que utilizam inglês! 

Você pode planejar
aulas-oficinas sobre
diferentes países 

Clica nas
bandeiras!
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https://www.worldatlas.com/maps/south-ahttps:/www.worldatlas.com/maps/south-africafrica
https://belize.com/
https://www.britannica.com/place/The-Bahamas
https://www.britannica.com/place/Ireland
https://www.worldatlas.com/maps/india
https://www.britannica.com/place/United-Kingdom
https://www.japan.go.jp/japan/index.html
https://www.usa.gov/about-the-us
https://www.worldatlas.com/na/ca/where-is-canada.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%c3%adses_onde_o_ingl%c3%aas_%c3%a9_a_l%c3%adngua_oficial


A BNCC traz esta premissa e convida a professores e
professoras brasileiros a explorarem mais o ato de falar inglês.
Em síntese, tendo o inglês como língua franca, as diversas
variações linguísticas precisam sim ser sempre consideradas!!! 

Não há mais a questão binária de inglês britânico ou norte-
americano, e o gráfico e a BNCC ratificam isso. 

Different accents
 

English variation
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https://www.bing.com/videos/search?q=different+accents&view=detail&mid=9237B6ABE7D86090D49D9237B6ABE7D86090D49D&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=different+accents&&view=detail&mid=68AB39264674BF5C6B2568AB39264674BF5C6B25&&FORM=VDRVRV


8 O QUE A BNCC DIZ SOBRE O
ENSINO DE INGLÊS E O NOVO

ENSINO MÉDIO?

Fonte: Referencial Curricular Gaúcho (2021, p. 143))

Área das linguagens e suas tecnologias

A imagem acima, extraída do RCG para o Ensino Médio, tem sua
origem na BNCC, e sistematiza o EF e EM. 
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O Documento Orientador do Município (DOM), destinado ao EM, ainda será
elaborado. Para a organização do DOM-EF, o mesmo foi embasado pela
BNCC- EF (nível nacional), depois simplificado a Referencial Curricular
Gaúcho (RCG)- EF (nível estadual) e por fim, a DOM-EF (nível municipal).

Compondo que, na Resolução 365, de 2021, do Conselho Estadual de
Educação do RS, diz que no “Art. 54 - a Formação Geral Básica (FGB) de
1.800 horas insere “a LI em pelo menos um dos módulos ou semestre” (RIO
GRANDE DO SUL, 2021, p. 10).

Nestas lógicas, propõe-se, aprofundar o ensino de inglês, para estudantes
do EF, EM e da EJA, pode ser ofertado também, como parte dos Itinerários
Formativos (1.200 horas), e ser visto como uma disciplina que complementa
os eixos estruturantes: “investigação científica, processos criativos,
mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo” (RIO GRANDE
DO SUL, 2021, p. 4). 

Tal proposta, também dialoga com o Art. 14, da mesma legislação!

Os Itinerários Formativos de aprofundamento (áreas do conhecimento) ou
de formação técnica e profissional, na modalidade de Educação de Jovens e
Adultos (EJA), podem ser organizados com uma carga horária mínima de
240 horas, distribuídas na organização curricular composta por de Projeto
de Vida, eletivas e trilha (RIO GRANDE DO SUL, 2021, p. 5).

Podem ser explorados:
- Digital influencer;
- Social Medias;
- Produzir conteúdo digital;
- Elaborar manuais, folders, flyers bilíngues;
- E outras tantas possibilidades de maneira interdisciplinar.

Você pode planejar
aulas-oficina tendo a
língua inglesa como

um Itinerário
Formativo!
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https://www.ceed.rs.gov.br/resolucao-n-0365-2021
https://educacao.rs.gov.br/documento-final-do-referencial-curricular-gaucho-do-ensino-medio-e-entregue-ao-conselho-estadual-de-educacao-ceed
https://curriculo.educacao.rs.gov.br/BaseCurricular
https://ri.ufs.br/handle/riufs/14125


 Conforme o RCG), (Rio Grande do Sul, 2018), que dialoga com a
BNCC, o currículo de Língua Inglesa é separado em cinco eixos
organizadores: 

 Oralidade – uso da LI com foco na compreensão (ou escuta) e
fala;

Leitura – foco na compreensão de significados, baseado na
interpretação e compreensão de diferentes gêneros escritos;

Escrita – produzir textos de forma colaborativa, autêntica e
autônoma;

Conhecimentos linguísticos – estudo do léxico e gramática,
analisar e refletir sobre a língua;

Dimensão cultural – problematizar a língua no mundo.

9 QUAIS SÃO OS EIXOS
ORGANIZADORES PARA O ENSINO DE

INGLÊS?
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https://www.youtube.com/watch?v=nGzyq0-90BI&t=48s


Ensinar inglês é mais que cinco eixos!
 

Propõe-se que seja considerado também:
 
 
 

Tudo que está nos PCNs - principalmente,
 que aprender inglês, 

"é uma experiência de vida" (BRASIL, 1998, p. 38). 

 
Webquests
Vivências 

Ensino
pandêmico
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https://www.scielo.br/j/rbla/a/hPqzrzVBSfnht9DxGGcQFdr/abstract/?lang=pt
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=eKQinYqz5z8C&oi=fnd&pg=PA4&dq=margarete+schlatter&ots=vIKSZ_BCV_&sig=xg-iLzH5wSQgr_FmQzXt0CIGrOg&redir_esc=y#v=onepage&q=margarete%20schlatter&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=eKQinYqz5z8C&oi=fnd&pg=PA4&dq=margarete+schlatter&ots=vIKSZ_BCV_&sig=xg-iLzH5wSQgr_FmQzXt0CIGrOg&redir_esc=y#v=onepage&q=margarete%20schlatter&f=false
https://www.dropbox.com/s/5ksemble8c5380r/Ebookensinopandemico.pdf?dl=0


Leave space for the reader's response.

Leave space for the reader's response.

Leave space for the reader's response.

1.

2.

3.

Conte-nos / Tell us:
 

Dê exemplos de como você pode utilizar as propostas
destas legislações nas suas aulas de inglês?

 

REFLECTION#4
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10 QUE METODOLOGIAS DE
ENSINO DE INGLÊS VOCÊ

CONHECE?

Ao longo da história, houve diversos métodos  utilizados para o ensino de
inglês. Todas estas maneiras foram criadas fora da América Latina. Do
ponto de vista histórico, há variados métodos para o ensino de LI,
destacando-se quatro tendências: a Tradicional, Direta, a Audiolingual e a
Sociointeracionista.

A metodologia Tradicional ou Tradução de Gramática, constitui-se por uma
abordagem da gramática e tradução, ou seja, pressupõe o ensinar a
segunda língua pela primeira língua. A proposta é memorizar palavras
previamente, regras, exercícios de tradução, sem pronúncia, com uso do
livro texto.

A metodologia Direta “propunha um processo mecânico de formação de
hábitos, [...] abandonava-se, assim, a maneira dedutiva de apresentação
dos manuais, para o método indutivo” (ROULET, 1978, p. 25).
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http://www.leffa.pro.br/eale_hp/textos_docs/Metodologia_do_ensino_de_linguas.pdf
https://blclanguages.com.br/o-metodo-tradicional-no-ensino-de-idiomas/
https://markstrackside.com/pt/m%C3%A9todo-direto/


A metodologia Audiolingual deu-se ênfase na parte oral, porém, a condução
era primeiro ouvir e falar, para depois, ler e escrever, visando que os falantes
fossem expostos à escrita quando já tivessem automatizado a língua estudada
(LEFFA, 1988).

A metodologia Sociointeracionista se vale do método comunicativo, que visava
“a capacidade do aluno de interagir em situações reais de comunicação,
fazendo uso do idioma-alvo. Na sua fase inicial, o método enfatizava a
comunicação oral em situações da vida cotidiana, que os alunos encenavam
em sala de aula” (UPHOFF, 2008, p. 15). Nesta conclusão, “a abordagem
comunicativa inicia, sem fechar, o último ciclo da história do ensino de línguas”.
(LEFFA, 1988, p. 228).
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https://www.bing.com/videos/search?q=m%c3%a9todo+direto+ingles&&view=detail&mid=2638C4C5656972F6CF162638C4C5656972F6CF16&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dm%25C3%25A9todo%2520direto%2520ingles%26qs%3Dn%26form%3DQBVDMH%26%3D%2525eManage%2520seu%2520Hist%25C3%25B3rico%2520de%2520Pesquisa%2525E%26sp%3D-1%26pq%3Dm%25C3%25A9todo%2520direto%2520ing%26sc%3D1-17%26sk%3D%26cvid%3DC195387DBC9D4DE58C8502D857169B95
http://www.institutoenergiadosaber.org.br/noticias/educacao/sociointeracionismo-em-sala-de-aula-saiba-mais-sobre-metodologia-e-como-aplica-la-com-os-alunos#:~:text=O%20sociointeracionismo%20%C3%A9%20uma%20metodologia%20de%20ensino%20que,elas%20t%C3%AAm%20com%20o%20meio%20em%20que%20vivem.


Métodos Características

Tradicional ou Tradução de
Gramática

Leitura e tradução, e a
gramática é explicitamente

estudada e praticada;
Uso da língua materna;

Direto

Preocupação com a oralidade, o
repúdio à tradução e a

memorização de regras e
palavras; 
Indução; 

Uso do livro didático;

Audiolingual
Repetições de exercícios,

treinar a estrutura correta; 
Uso de diálogos, mímicas;

Comunicativo
Há interação com o meio;

 O processo de aprendizagem
importa.

Fonte: Autoras (2021), tendo por base o website História do Ensino de Línguas no Brasil). 

Síntese de quatro métodos de ensino de LI

Reflection#5
Conte-nos / Tell us:

Que outras metodologias você conhece e utiliza nas suas aulas de inglês??
______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
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http://www.helb.org.br/
http://www.helb.org.br/


 
 

“Eu acho que misturo um pouco.”
 

“Uso também tradução em alguns momentos, mas eu gosto das
metodologias ativas”

 
“A gente vai misturando coisas do que acha bom de um autor ou

de outro, e tentando aplicar com eles, e isso dentro da nossa
realidade.”

 
“Faço pesquisas de algumas coisas também de internet, trabalho

com música , trabalho bastante com a questão de cartoons ,
algumas interpretações, charges assim, que eles gostam. Jogos ,

gostam também bastante.”
 

“Nunca parte de nada solto, parte de um tema ”
 

“Eu sou muito fã de projetos”
 

“Eu uso muito o quadro”
 

“Eu gosto muito de fazer assim: cartaz, recorte”
 
 
 
 

Leia os dizeres das professoras de inglês sobre as
metodologias de ensino de inglês, que abrem links para muitos

materiais formativos:

Há um leque de
possibilidades de

material, projetos 
 pedagógicos para

suas aulas.
Clica nos links!
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https://www.bing.com/videos/search?q=metodologias+ativas&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dmetodologias%2520ativas%26qs%3dn%26form%3dQBVDMH%26%3d%2525eManage%2520seu%2520Hist%25C3%25B3rico%2520de%2520Pesquisa%2525E%26sp%3d-1%26ghc%3d1%26pq%3dmetodologias%2520ativ%26sc%3d8-17%26sk%3d%26cvid%3dAF0E5192FE104DA9BB8EE8F4508434C8&view=detail&mid=4951E3DF5D97BBE693E44951E3DF5D97BBE693E4&&FORM=VDRVRV
https://busyteacher.org/
https://www.letras.mus.br/
https://blog.cakap.com/10-cartoons-and-animations-to-watch-to-learn-english/
https://www.friv.com/
https://www.editoraunijui.com.br/produto/898
https://escolaeducacao.com.br/projetos-pedagogicos-prontos/
https://pos.uea.edu.br/data/area/titulado/download/14-3.pdf


Há diferença entre método e metodologia?
 
 

Metodologia é uma palavra composta por três vocábulos gregos:
metà (“para além de”), odòs (“caminho”) e logos (“estudo”), ou seja,
metodologia é o caminho a ser utilizado para as professoras
elaborarem as técnicas.
Os métodos, para Leffa (1988) são os procedimentos, de como as
professoras organizam, planejam e de como os/as estudantes
receberão aprendizagens, conteúdos, materiais, recursos e etc.

 

De um modo geral, as professoras de inglês misturam métodos. 
Há princípios, pressupostos e referenciais da prática que aparecem
em suas falas.

As professoras acrescentam: multiletramentos, dodiscência,
consideram conhecimento social de estudantes, percebem diferenças,
transitam entre tradicionais e sociointeracionistas.

Elas compreendem a multiplicidade cultural, que exige mudança da
prática na sala de aula (olhe os produtos pedagógicos com diversas
possibilidades pedagógicas). 
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https://www.bing.com/videos/search?q=active+methodologies+to+teach+english&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dactive%2520methodologies%2520to%2520teach%2520english%26qs%3dn%26form%3dQBVDMH%26%3d%2525eManage%2520seu%2520Hist%25C3%25B3rico%2520de%2520Pesquisa%2525E%26sp%3d-1%26pq%3dactive%2520methodologies%2520to%2520teach%2520english%26sc%3d0-37%26sk%3d%26cvid%3dCA2C38F384064C02A9EDAFB418133EB2&view=detail&mid=B21A3940851E1BBF6B0EB21A3940851E1BBF6B0E&&FORM=VDRVSR
https://conceito.de/metodologia
http://leffa.pro.br/textos/trabal.htm
https://www.youtube.com/watch?v=iDu6TvO4svU
https://www.youtube.com/watch?v=fs2r6iPtOmo
https://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgel/defesas-2021/


Referência
Perspectiva teórica mais

veiculada

Howard Gardner
Teoria das Inteligências

múltiplas

Jean Piaget Epistemologia genética

Jussara Hoffmann Avaliação como um processo

Lev Vygotsky
Aprendizagem

sociointeracionista

Paulo Freire Pedagogia Libertadora

Phillipe Perrenoud Competências

11 Conheça alguns referenciais da
prática das professoras de inglês 

Fonte: Autoras (2022)
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Howard Gardner (1943- ) - Psicólogo, se destaca pelas inteligências
múltiplas em que refere “a inteligência como a capacidade de resolver
problemas ou criar produtos que sejam valorizados dentro de um ou
mais cenários culturais. Propôs então sete competências humanas, sete
inteligências que preenchem os critérios de uma inteligência.” (BESSA,
2008, p. 142).

Jean William Fritz Piaget (1896-1980) - Suíço que estudou Biologia,
Psicologia, sua teoria é considerada interacionista e chamada de
Epistemologia Genética ou Psicogenética e se dá pelo “processo de
aquisição de conhecimento como derivado de múltiplas interações
realizadas pelo sujeito com os objetos do meio ao qual está inserido”
(BESSA, 2008, p. 43).

Jussara Hoffmann - Aborda em seus livros sobre a avaliação da
aprendizagem, considerando a relação de que o processo é importante,
que professores(as) construam aprendizagens significativas e sejam
vigilantes quanto a isso (HOFFMANN, 1989).

Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934) - Viveu onde atualmente é a
Rússia e faleceu aos 37 anos de idade, devido à tuberculose. Produziu
estudos na área da Psicologia, Filosofia, Direito e Literatura e na
abordagem sobre a aprendizagem sociointeracionista, o sujeito é visto
em relação ao conhecimento, como o indivíduo que se desenvolve a
partir do meio físico e socialmente. O autor desenvolveu conceitos
importantes sobre mediação (instrumento e signo), enfatizou o processo
sócio-histórico que interfere no indivíduo e para situar a psicologia na
relação aprendizagem e desenvolvimento, trouxe o conceito de Zona de
Desenvolvimento Proximal, que considera o nível real e o nível potencial
de desenvolvimento das funções mentais de uma criança como
resultado de ciclos já completados.
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https://www.youtube.com/watch?v=iYgO8jZTFuQ
https://www.youtube.com/watch?v=Jt3-PIC2nCs&list=RDQMEoheTnSm5us&start_radio=1
https://www.bing.com/videos/search?q=jussara+hoffmann&docid=608050305838120194&mid=7A39BD4D0A879F18F9C47A39BD4D0A879F18F9C4&view=detail&FORM=VIRE
https://jornadaedu.com.br/praticas-pedagogicas/teoria-de-vygotsky/


Paulo Reglus Neves Freire (1921-1997) - Brasileiro, professor de História
e Filosofia, se tornou conhecido pela alfabetização de adultos, na cidade
de Angicos, nos anos 60. Assumiu em suas obras e práticas “uma postura
de contestação às práticas educativas tradicionais e tecnicistas, [..] e por
ter assumido uma postura crítica de conscientização dos oprimidos, pelo
ato educativo” (BESSA, 2008, p. 111).

SEMPRE É IMPORTANTE RELER PAULO FREIRE. SEGUE LINK PARA
DOWNLOAD DE MUITOS LIVROS DO EDUCADOR. 

Phillipe Perrenoud (1954- ) - Destaca o livro 10 Novas Competências
para Ensinar, em que o autor esmiúça o como fazer, envolver estudantes
para a aprendizagem e elenca múltiplas possibilidades para explorar o
processo de refletir a educação, com base em competências e habilidades
a serem produzidas pelos/as docentes em suas trajetórias formativas.
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https://brasilescola.uol.com.br/biografia/paulo-freire.htm
https://www.brasilcultura.com.br/arte-espaco/paulo-freire-17-livros-para-baixar-em-pdf/
https://www.brasilcultura.com.br/arte-espaco/paulo-freire-17-livros-para-baixar-em-pdf/
https://www.soescola.com/2017/05/10-novas-competencias-para-ensinar.html
https://www.youtube.com/watch?v=iVJYHQQVcuI


Entende-se por metodologias ativas àquelas cujo o ensinar e o
aprender acontecem no mundo físico e no mundo digital
(MORÁN, 2015). Metodologias ativas são as que promovem a
participação, a autonomia dos estudantes e envolvem a
problematização da realidade na sala de aula. 

O ensino na Escola Nova já considerava essa prerrogativa, desde a
pedagogia científica de Maria Montessori ou dos projetos, de John Dewey. 

Para contextualizar, o método de ensino da Escola Nova, se baseava por
projetos, “centrado numa atividade prática dos alunos” (GADOTTI, 2003, p.
144).

 “Para John Dewey, a experiência concreta da vida se apresenta diante de
problemas que a educação ajuda a desenvolver, em que é vista como
processo e não produto, um processo de construção e reconstituição da
experiência (GADOTTI, 2003). 

12 VOCÊ SABE O QUE SÃO AS
METODOLOGIAS ATIVAS?
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https://www.bing.com/videos/search?q=Mudando+a+educa%c3%a7%c3%a3o+com+metodologias+ativas+mor%c3%a1n&docid=607986585680293062&mid=F73F1F51E0C5816D5315F73F1F51E0C5816D5315&view=detail&FORM=VIRE
https://educador.brasilescola.uol.com.br/gestao-educacional/escola-nova.htm
https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Historia/noticia/2020/03/quem-foi-maria-montessori-pedagoga-italiana-que-revolucionou-educacao.html
https://www.bing.com/videos/search?q=john+dewey&&view=detail&mid=FB27F9BF11747B9FD2A9FB27F9BF11747B9FD2A9&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Djohn%2Bdewey%26FORM%3DHDRSC4


O/A estudante é entendido/a como protagonista no processo pedagógico.
Assim como, a sala de aula invertida que configura em deixar os espaços
menos quadrados e mais abertos (MORÁN, 2015), em definição mais
simples; e em proposição mais efetiva, significa discentes estudam os
conteúdos em casa e a sala de aula (no espaço escola) é o ambiente para
debater, construir os projetos. 

Para conceber em sentido mais prático o que são metodologias ativas,
Silva (2020) apresenta quatro pilares que potencializam a prática de
metodologias ativas: 

Autonomia discente: O/A docente não faz meramente a aula expositiva,
explicativa em que estudantes anotam, perguntam dúvidas. Nesta
proposta, o/a docente assume o papel de duplo compartilhador e
mediador do conhecimento, pois abre-se o espaço para que discentes
estabeleçam relações com outras realidades.

Interação social e mediação: comunicar-se com o objeto de estudo leva a
conhecimentos novos.

Tecnologia e hibridismo (blended): O avanço da internet nas últimas
décadas possibilita a interação com múltiplos espaços virtuais, e o ensino
remoto sugeriu parcialmente, o que compõe a definição de ensino híbrido,
que para Horn e Staker (2015) é um sistema de aprendizagem centrado
no estudante, onde no ensino online e/ou presencial, o discente aprende
em diferentes momentos e lugares. Silva (2020) manifesta que o/a
professor(a) deste modelo híbrido assume um papel de mediador(a) e
ativo(a), com olhar crítico sobre a sua prática.

Personalização e design da aula: Personalizar a aula de acordo com as
experiências e realidades dos/das estudantes com feedbacks constantes,
acesso a informações exteriores à aula.
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https://www.bing.com/videos/search?q=metodologias+ativas&&view=detail&mid=F991A661AD0ABDDA9EE5F991A661AD0ABDDA9EE5&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dmetodologias%2Bativas%26FORM%3DHDRSC4


Para ensino online, há websites que são ótimos para promover
aprendizagens ativas e significativas: 

Kahoot- Se você quer aprender como utilizar este site, saiba que
há diversificados games educativos de variados conteúdos.
Então, acessa ao tutorial !

Running Dictation - Dinâmica interativa que envolve
corporeidade e muitos skills!

Wordwall - Crie/acesse atividades mais lúdicas e interativas!

Padlet - Permita que estudantes elaborem materiais de forma
colaborativa!

Mentimeter - Pode ser utilizado como um brainstorming, um
fechamento de aula!
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https://kahoot.com/schools-u/
https://www.bing.com/videos/search?q=como+usar+o+kahoot&&view=detail&mid=A97044042C23D05DC400A97044042C23D05DC400&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dcomo%2Busar%2Bo%2Bkahoot%26FORM%3DHDRSC4
https://www.bing.com/videos/search?q=running+dictation&docid=608029758691752368&mid=7205CB24667A2A28EDB57205CB24667A2A28EDB5&view=detail&FORM=VIRE
https://wordwall.net/pt
https://pt-br.padlet.com/
https://www.mentimeter.com/pt-BR/login?continue=/app


13 DICAS DE BUSCA DE MATERIAL
PARA AULAS DE INGLÊS

YOUGLISH -Você pode abordar listening e writing. Consiste em
digitar uma palavra em inglês, e diversos vídeos que contém tal
vocábulo, com legenda, aparecerão. Estudantes podem ampliar

repertórios e serem ouvirem diferentes accents.    

VOICE OF AMERICA - Você pode elaborar materiais autênticos,
atuais e verossímeis para visualização, interpretação de textos em

inglês, que dialogam com as habilidades que a BNCC e PCNs
preconizam.
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https://youglish.com/


12 DICAS DE BUSCA DE MATERIAL
PRA AULAS DE INGLÊS

VERA MENEZES  - Você encontra neste link free books,  (para
refletir, repensar sobre a relação de ensino e aprendizagem de
língua estrangeira, podcasts sobre aulas remotas e tecnologias.

 

Para docentes de inglês praticarem listening, segue indicações de
podcasts em inglês! 
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https://www.veramenezes.com/index.html
https://www.veramenezes.com/index.html
https://www.veramenezes.com/materiais.html
https://www.veramenezes.com/materiais.html
https://player.fm/podcasts/English-Listening#:~:text=%20English%20Listening%20Podcasts%20%201%20TALKING%20WITH,improve%20their%20business%20English%20or%20develop...%20More%20


Os planos de estudos são documentos expressos na LDBEN 9394
(BRASIL, 1996) onde se destaca a parte do currículo a ser ofertado. É
através dele, e em articulação com o Projeto Político Pedagógico da
escola, que os/as professores(as) passam a elaborar os seus Planos
de Trabalhos. 
Assim, realizar planos de estudos em um coletivo de docentes de
língua inglesa, além de atender ao que demanda a legislação,
fortalece a disciplina, propicia que seja possível alinhar
pedagogicamente habilidades, competências, conteúdos
programáticos, abordagens metodológicas, bem como realizar trocas
que favoreçam o exercício da docência, que envolve o de ser
professora de inglês.

Nessa perspectiva, com base nas vozes de docentes, ser professora
de inglês, em Triunfo/ RS é:

14 VOCÊ SABE O QUE SÃO PLANOS
DE ESTUDOS? 

Fonte: Autoras (2022)
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O parecer 323/1999, do CEED/RS apresenta que uma equipe, um
grupo de professores terá de atuar para, no decorrer do processo do
seu agir pedagógico, exercitar a reflexão sobre a sua prática,
procurando compreendê-la, analisa-la e transformá-la. 
Já que, “planejar é estabelecer metas, definir estratégias, fixar
tempos, organizar espaços” (RIO GRANDE DO SUL, 1999, p. 6)
propõe-se a organização de um plano de estudos coletivo, feito por
docentes de língua inglesa que estão na ativa da sala de aula,
visando a “qualidade de ensino e currículo” (RIO GRANDE DO SUL,
1999, p. 13).

 

15 DE QUE MODO FAZER UM PLANO
DE ESTUDOS COLETIVO?

Caminhos a serem percorridos:
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https://www.ceed.rs.gov.br/parecer-n-0323-1999


Caminhos a serem percorridos:
 

Encontro de docentes de inglês no início do ano
letivo, após recesso e final do ano letivo para verificar

o andamento do plano do plano de estudos;

Estabelecer diálogos com as competências e
habilidades da BNCC para o Ensino Fundamental

Educação de Jovens e Adultos e Ensino Médio,
observando o ano/ série escolar e possiblidades de

atuação;

Compartilhar práticas e abordagens metodológicas;

Produzir coletivamente materiais pedagógicos para
as turmas regulares, EJA e estudantes de inclusão;

Realizar leituras e posteriores problematizações
sobre as identidades docentes de professoras de

inglês no atual contexto.

 

 

Utilizar o a língua alvo (fomentar a fluência do idioma);
 

 

Planos de Estudos coletivos
Como fazer: 
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16 ONDE POSSO  MELHORAR O MEU
INGLÊS?

BRITE Brazilians Innovating on the
Teaching of English – É uma parceria

com a Embaixada dos Estados
Unidos para qualificar com cursos de
formação, professores e professoras
de língua inglesa de escolas públicas

no Brasil. 
A seleção para este curso ocorre

sempre no início do ano, entre
janeiro e março. Fiquem ligadas!

Conhecido como RELO (Regional
English Language Office) propicia
inscrições gratuitas e pagas para
participar como ouvinte em
palestras, cursos de formação
diretamente relacionados ao ensino
de inglês, com ESL (English as
Second Language).
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https://www.cultural.org.br/brite/
https://br.usembassy.gov/education-culture/english-language-programs/


Possibilities

Duolingo é destinado a qualquer
pessoa que queira aprender e/ou

aperfeiçoar uma das 36 (trinta e seis)
línguas estrangeiras que o aplicativo

oferece. 
Leia qual é o enfoque desta

possibilidade: 
 

Our teaching approach
We believe that anyone can learn a
language with Duolingo. Our free,

bite-size lessons feel more like a game
than a textbook, and that's by design:
Learning is easier when you're having

fun.
But Duolingo isn't just a game. It's
based on a methodology proven to
foster long-term retention, and a

curriculum aligned to an international
standard. Let's explore how language

learning happens with Duolingo! 
  
 
 

TESOL significa Teaching English to
Speakers of Other Languages. É uma

associação que também possui
parceria com o Brasil para fomentar

reflexões sobre o ensino de inglês. Há
variados conteúdos informativos no
website, a respeito de abordagens
metodológicas, igualmente com o
foco de ESL (English as Second

Language).

MOOC (Massive Open Online Course)
são cursos gratuitos, online em

inglês. Há diversas universidades
internacionais que promovem

MOOCs gratuitos, é são bastante
interessantes para professores e
professoras praticarem reading,

speaking, reading e writing. Como
por exemplo: Iowa State University
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https://en.duolingo.com/
https://en.duolingo.com/approach
https://www.tesol.org/
https://esl.uiowa.edu/
https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/
https://www.distance.iastate.edu/online-courses/


17 ONDE POSSO FAZER UM
INTERCÂMBIO FINANCIADO PELO

PODER PÚBLICO?

A Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES),
fundação do Ministério da Educação (MEC),
desempenha papel fundamental na
expansão e consolidação da pós-
graduação stricto sensu (mestrado e
doutorado) em todos os estados da
Federação. Em 2007, passou também a
atuar na formação de professores da
Educação Básica, ampliando o alcance de
suas ações na formação de pessoal
qualificado, no Brasil e no exterior.

Um dos programas que fomentam a formação continuada de professores(as)
de inglês é o PDPI com seleção anual de bolsas de estudo para estudar em

Universidades de países de LI.
  

 A Fulbright Brasil é um programa que
fomenta a formação continuada,
Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado de
docentes brasileiros/as em intercâmbio
com países da América do Norte. Saiba
mais sobre o Fulbright Program!
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https://www.gov.br/capes/pt-br
https://fulbright.org.br/
https://en.wikipedia.org/wiki/Fulbright_Program


 A Chevening é uma instituição promove bolsa de estudos no
Reino Unido.

A Orange Tulip oferece  bolsas de estudos para estudar nas
universidades da Holanda.
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https://www.chevening.org/
https://leverageedu.com/blog/orange-tulip-scholarship/


18 VOCÊ TEM ATENÇÃO ÀS
QUESTÕES DE GÊNERO?

Entende-se que gênero:

Remete ao paradoxo entre igualdade e diferença não somente entre
homens e mulheres, mas também entre homens e entre mulheres,

articuladas a diversas outras marcações da diferença, tais como classe
social, etnia, raça, geração, religiosidade e sexualidade. Compreender a

complexidade da categoria analítica gênero é fundamental à compreensão
dos processos de produção das subjetividades, que não podem ser

reduzidas a identidades sexuadas estabilizadas no que se convencionou
chamar homens e mulheres, masculino e feminino. (NARVAZ;

SANT’ANNA; TESSELER, 2013, p. 95).
 
 

A profissão professora foi constituída e legitimada há pouco tempo; tendo
em vista revoluções diversas há séculos!
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https://periodicos.ufba.br/index.php/cadgendiv/article/view/31930/18982


 
Professores e professoras precisam compreender que é um

compromisso estarmos atentos e atentas às questões de
gênero: aluno, aluna, professor, professora! 

 
 

É  profícuo marcar o lugar de fala das docentes, das mulheres,
do gênero feminino, de LGBTQIA+, há condições sócio-político-

históricas que atravessam estas concepções.
 

Entenda estas epistemologias!
APROFUNDE LEITURAS!
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https://www.youtube.com/watch?v=_aBQPOO81I4
https://repositorio.uergs.edu.br/xmlui/handle/123456789/2102


Seguem indicações de vídeos e artigos que podem contribuir para
reflexões sobre seus saberes da docência adquiridos ao longo da
sua prática pedagógica, considerações para que você pense quais
são seus processos identitários, e para que constate os desafios
que se apresentam diante da sua profissão de ser professora de
inglês.

Adicionam-se os saberes docentes das professoras de inglês de
Trinfo/RS:

19 ESPAÇOS FORMATIVOS PARA
PENSAR SOBRE O QUE É SER

PROFESSORA DE INGLÊS
 
 

Fonte: Autoras (2022)

Conte-nos / Tell us:
Adicone às imagens, quais são os

SEUS SABERES DOCENTES?
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There are some vídeos to engage you to seek new
learnings:

 

1.
2.
3.

RELO  

TESOL 

MOOC 
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https://www.bing.com/videos/search?q=relo+(Regional+English+Language+Office)&&view=detail&mid=06B0BCA76660669B711306B0BCA76660669B7113&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Drelo%2B(Regional%2BEnglish%2BLanguage%2BOffice)%26FORM%3DHDRSC4
https://www.bing.com/videos/search?q=relo+(Regional+English+Language+Office)&&view=detail&mid=06B0BCA76660669B711306B0BCA76660669B7113&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Drelo%2B(Regional%2BEnglish%2BLanguage%2BOffice)%26FORM%3DHDRSC4
https://www.youtube.com/watch?v=oVUdBcQvGrQ
https://www.youtube.com/watch?v=eW3gMGqcZQc
https://www.youtube.com/watch?v=eW3gMGqcZQc


Seguem indicações de leituras, vídeos, sobre
saberes docentes, identidades docentes de

professoras de inglês
 

1.
2.
3.

Ser professora de inglês na atualidade - Palestra
(SME/TRIUNFO-RS) - Kelly Gularte

Ser professora de inglês - Parte II  - Palestra
(SME/TRIUNFO-RS) - Kelly Gularte

Processos identitários de ser professora de inglês -
Poster cast (10º SIEPEX/UERGS) - Kelly Gularte

4.
5.

Ser  docente no ensino híbrido: desafios da atualidade -
Resumo expandido (UNISC) - Kelly Gularte

Processos identitários de duas professoras de inglês -
Resumo expandido (10º SIEPEX/UERGS) - Kelly Gularte;
Sita Mara Lopes Sant'Anna
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https://www.youtube.com/watch?v=Aq4378Q5hAg&t=178s
https://www.youtube.com/watch?v=veBN9T7ICNM&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=21JN0c-elk4&list=PLy2kDYjluhnwPoPhLPcKlgZ0EXE8t1juO&index=6&t=59s
https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/jornacad/article/view/22086
https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/jornacad/article/view/22086
https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/jornacad/article/view/22086
http://pev-proex.uergs.edu.br/index.php/xsiepex/article/view/3375


Ao longo deste compromisso de transitar por este e-book interativo,
convidamos você, de certa forma, a pensar quais são os SEUS processos
identitários enquanto PROFESSORA DE INGLÊS, que ocupa este lugar,
nesta posição de ser docente de uma língua estrangeira.
A dissertação de Mestrado mostrou que os processos identitários de ser
professora de inglês são oriundos da formação acadêmica, da prática
docente e das experiências individuais de cada uma das professoras e
que são manifestados em sentidos múltiplos do que é ser professora de
inglês, e que estes processos identitários também transitam, não se
encerram, e se alteram com a experiência e o tempo.

 

20 OS PROCESSOS IDENTITÁRIOS
SÃO CAMINHOS MÚLTIPLOS

Percebendo, que as características de ser professora de inglês são: 

Fonte: Autoras (2022)
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Que outras características você adicionaria? 
 

REFLECTION #6

Fonte: Você mesma(o) (20_____)

Vamos todos e todas nos repensarmos enquanto sujeitas
aprendentes e professoras que somos, no compromisso de que
segundo Freire (2003) não há docência sem discência, e
promover práticas de discussão em LI, em coletivo, para
explorar abordagens de ensino de inglês, planejar, elaborar
materiais são essenciais para possibilitar maior sentimento de
satisfação e interação nas aulas de inglês. Assim como,
oportunizar caminhos, políticas públicas para saber onde
encontrar cursos de formação que viabilizem o uso da LI para
fomentar experiências de atualizações e satisfações profissionais
outras sobre ser professora de inglês.
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CONTE-NOS SEU FEEDBACK: 

Agradecemos a sua colaboração, solicitamos a você que acesse o link abaixo
e responda

a algumas perguntas rápidas, via Google Forms. 
Suas respostas nos auxiliarão a atualizar esse e-book.: 

Thank you!

CONTACT US:   

Notes:
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtCyq6L2TaaKPxKc6JSJ-_k5jt_OE00hyhU2W6ahyaH3cnpg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtCyq6L2TaaKPxKc6JSJ-_k5jt_OE00hyhU2W6ahyaH3cnpg/viewform
mailto:teacherkellycris@gmail.com
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https://proppg.uergs.edu.br/mestrados/ppged
https://proppg.uergs.edu.br/mestrados/ppged


 
Você conhece o nosso programa de

Pós-Graduação em Educação?
 

O Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado Profissional
em Educação (PPGED/MP), da Universidade Estadual do Rio Grande do
Sul, iniciou suas atividades em Unidade Litoral Norte, em Osório/RS, em
2017. Tem por objetivos habilitar profissionais à criação e à
implementação de ações transformadoras no campo da formação de
professores para a educação básica; capacitar profissionais da educação
para atuar em diferentes contextos da educação básica com vistas ao
desenvolvimento, criação e produção de práticas inovadoras que
impactem nos campos do currículo, políticas educacionais, artes,
linguagens, tecnologias, memória e diversidade, bem como formar
profissionais altamente capacitados para a identificação das
potencialidades e necessidades oriundas do seu âmbito de trabalho,
com recursos de pesquisa científica e de reflexão crítica para a produção
de novas estratégias e ações para o fomento e qualificação do
desenvolvimento regional.

Constitui-se atualmente, de quatro linhas de pesquisa:

• L1 - Currículos na Formação de Professores 
• L2 - Arte em Contextos Educacionais 
• L3 - Direitos Humanos, Educação e Tecnologias 
• L4 - Educação, Culturas, linguagens e práticas sociais

 
Maiores informações, clique nos símbolos da UERGS. 
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https://proppg.uergs.edu.br/mestrados/ppged
https://proppg.uergs.edu.br/mestrados/ppged
https://proppg.uergs.edu.br/mestrados/ppged
https://proppg.uergs.edu.br/mestrados/ppged


Mestra em Educação pelo Programa de Pós-
Graduação em Educação – Mestrado Profissional
em Educação – PPGED-MP/Uergs (2022), na
Linha de Pesquisa Currículos na Formação de
Professores. É Especialista em Educação
Profissional para a Educação de Jovens e Adultos
(PROEJA) pela UFRGS (2010). É licenciada em
Letras: Português, Inglês e respectivas Literaturas
pela FAPA (2008). Professora de Inglês na
Educação Básica e Educação Profissional na rede
municipal de Triunfo no Rio Grande do Sul.

Currículo Lattes

Conheça as autoras

Fonte: Rita Machado (2022)

Licenciada em Letras Português e Francês,
PUC-RS (1991), com mestrado e doutorado
em Educação, UFRGS (2000 e 2009,
respectivamente). Atualmente, é professora
adjunta da Uergs, atuando nos cursos de
Licenciatura em Pedagogia e no Mestrado
Profissional em Educação - PPGED -
MP/Uergs/Capes. Possui produção acadêmica
nas abordagens: Gestão e políticas públicas,
formação inicial e continuada de professores,
práticas docentes, processos educacionais do
currículo: caminhos metodológicos,
planejamento e avaliação. Desenvolve
pesquisas em EJA abrangendo o diagnóstico
da oferta e demandas da EJA, processos
identitários da docência, sentidos e
significados da formação inicial e continuada
de professores da EJA.

Currículo Lattes
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Fonte: Sita Sant'Anna (2022)

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do;jsessionid=46CD4DC7AAE35E527AF67A2080BADFA6.buscatextual_5
http://lattes.cnpq.br/5195153340421188
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TESOL  
ORANGE TULIP

Créditos 
 

Credita-se que o referido material foi produzido a partir dos recursos
gratuitos da Plataforma Canva. 
As imagens foram produzidas pelas autoras ou por cidadãs, profissionais
de Triunfo/RS e devidamente referenciados/as.
As ilustrações são gratuitas e estão disponibilizadas em websites de
domínio público.
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