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1.Resumo 

A presente pesquisa propõe-se a descobrir qual é o real papel do professor de 

Inglês nos centros de idiomas, e em que medida a construção de uma relação 

afetuosa entre professor e aluno pode contribuir positivamente no processo de 

aquisição do conhecimento e, por conseguinte, de que modo as diferenças 

existentes na condução do ensino nestes estabelecimentos escolares 

favorecem a construção do saber.  

2. Introdução 

Data de 1808, com a chegada da família real ao território brasileiro, o primeiro 

indício da necessidade do ensino da Língua Inglesa no país. Os laços 

comerciais entre Inglaterra e Portugal fortaleceram-se e a vinda de comércios 

ingleses para o Brasil tornou imprescindível que os trabalhadores dominassem 

o idioma. Foi nesse período que ocorreu a criação do primeiro curso de Inglês 

em terras brasileiras, e, de acordo com Chaves (2004, p.5), “É muito provável 

que os primeiros professores de inglês tenham surgido nesse momento”. 

Na década de 1930, houve a grande ascensão do ensino de Língua Inglesa no 

Brasil, com a criação de diversos cursos de idiomas livres.  Já em 1960 

efetivou-se a popularização do ensino do idioma, período histórico em que 

começam a serem criados os grandes e mais conhecidos centros de idiomas 

brasileiros especializados no ensino da língua. Houve, devido à ineficiência do 

ensino de línguas estrangeiras em colégios e a necessidade cada vez maior do 

domínio do Inglês, a “proliferação dos cursos comerciais operando em redes de 

franquia” (SCHÜTZ, 1999, p. 24).  

A realização desta pesquisa contribui para a área educacional à medida que 

estudar os processos que permeiam a relação professor-aluno e ensino-

aprendizagem possibilitarão a busca por constantes caminhos de aproximação 

entre educador e educando e a consequente inovação dos métodos de ensino 

da Língua Inglesa. 

3. Objetivos 

Objetivo Geral: O objetivo geral desta pesquisa é compreender os processos 

que permeiam a construção da relação entre professor-aluno nos ambientes de 

centro de línguas, identificando e relatando a maneira como esta relação, 



quando alcançada de forma satisfatória, possibilita a melhora efetiva da 

aprendizagem dos discentes. 

Objetivos específicos 

a) Investigar a relação construída entre professor-aluno no âmbito da sala 

de aula. 

b) Documentar os principais métodos de ensino de Língua Inglesa, a 

maneira como funcionam e os efetivos resultados positivos e/ou 

negativos trazidos por eles. 

c) Argumentar que a construção de um relacionamento saudável e 

afetuoso entre educador e educando contribui positivamente para o 

processo de aprendizagem dos estudantes e até para a facilitação e 

constante aprimoramento do trabalho pedagógico. 

4.Metodologia 

A metodologia utilizada compõe-se de uma pesquisa de campo quantitativa 

com alunos e professores de uma rede de centro de línguas específica, 

localizada em Barueri, zona Oeste da cidade de São Paulo. A coleta de dados 

em si busca identificar características e comportamentos que os alunos 

admiram em seus professores, e de que modo eles enxergam a construção 

dessa relação com o docente. Além de ouvir os estudantes, é importante dar 

voz também aos professores de idiomas, para que eles opinem a respeito da 

construção do trabalho de educador no ambiente das escolas de línguas. Por 

isso, o aprofundamento teórico e reflexão acerca do tema são também partes 

primordiais do processo metodológico.  

5. Desenvolvimento 

O projeto desenvolve-se por meio do aprofundamento teórico. Leituras 

contínuas de autores que dissertaram a respeito do relacionamento 

professor/aluno, ensino/aprendizagem e metodologias de ensino de Língua 

Inglesa são estudados e uma análise crítica é realizada após a consulta 

bibliográfica. 

O trabalho segue a partir da realização das pesquisas de campo com alunos e 

professores de Inglês do centro de idiomas especificado. Um questionário é 

entregue aos estudantes, e nele são levantadas questões importantes a 



respeito de ensino, para que eles expressem suas opiniões. O mesmo ocorre 

com os professores, que avaliam a maneira como se desenvolve o caminho da 

aprendizagem e os demais aspectos que fazem parte do processo educacional. 

6. Resultados Preliminares 

As primeiras reflexões possibilitam perceber claramente que, a eventual 

existência de uma atmosfera agradável em sala de aula, bem como uma 

relação afetuosa entre docente e discente contribuem de modo significativo 

para a efetivação do aprendizado, que ocorre de forma mais proveitosa. 

Paulo Freire, em toda a extensão de sua obra, defende expressamente a 

criação de vínculos seguros e verdadeiros entre os agentes do ciclo educativo, 

de maneira que ambos sejam sujeitos atuantes no processo, afirmando: “não 

há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos apesar das 

diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do 

outro”. (FREIRE, 1996 p.26). 

As primeiras pesquisas informais realizadas com alunos comprovam que o 

estabelecimento dessa relação de proximidade com o docente é aprovada por 

eles. A maioria argumenta que, dessa forma, sentem-se mais a vontade no 

ambiente escolar, o que favorece sua aprendizagem. Ao longo do projeto, 

pesquisas guiadas ocorrerão, em que professores e alunos avaliarão tópicos 

como didática, metodologia e outros aspectos que considerarem relevantes no 

que tange à prática docente. 
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