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Este trabalho visa apresentar um conjunto de reflexões de profes-
soras residentes e professora supervisora participantes do Programa de 
Residência Docente, implementado pelo Colégio Pedro II, no ano de 
2012. As reflexões serão tecidas a partir de considerações acerca do en-
tendimento da parceria interinstitucional que pode oferecer subsídios pa-
ra o aprimoramento do trabalho docente em língua inglesa. As professo-
ras residentes falarão sobre a forma como suas observações puderam 
contribuir para o aprimoramento do trabalho que, até então, desenvolvi-
am em suas unidades de origem, considerando-se as diferentes realidades 
dos contextos de atuação. A professora supervisora relatará sobre o modo 
como o contato com as professoras residentes promoveu uma visão do 
tratamento que a disciplina “língua inglesa” vem recebendo em diferen-
tes esferas do ensino público, e suas impressões sobre “como esse tipo de 
parceria pode servir ao propósito de disseminar práticas de atuação bem 
sucedidas que podem ser multiplicadas”, buscando-se, dessa forma, atin-
gir a melhoria do ensino em instituições públicas. Serão descritas as eta-
pas do projeto, partindo de fundamentos teóricos que embasam as práti-
cas docentes do trabalho de língua inglesa no CPII, como Moita Lopes 
(2003), para quem aprender uma língua estrangeira é aprender a se en-
volver nos embates discursivos que os discursos a que somos expostos 
em tal língua possibilitam, de maneira a alterar os significados que nos 
excluem e aqueles que excluem os outros. É, portanto, nosso principal 
objetivo, descrever a forma como a percepção do ensino de línguas es-
trangeiras como instrumento de formação crítica tem orientado a produ-
ção de materiais didáticos que estão sendo produzidos pelos integrantes 
do programa. 


