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Introdução 

Os entraves do ensino de Língua Inglesa nas escolas públicas são notórios. 

Fatores que vão desde o preparo e formação dos professores até a desmotivação dos 

alunos influenciam diretamente o processo de ensino/aprendizagem. Além disso, as 

políticas publicas também afetam o status do ensino de língua inglesa quando reduz sua 

carga horária e não exige que o professor tenha uma formação específica para ministrar 

as aulas da língua alvo.  

Mesmo com toda essa aparente dificuldade, a Lei de Diretrizes e Bases enfatiza 

que todo cidadão possui direito de aprender uma língua estrangeira, portanto o ensino é 

obrigatório em todas as escolas. Os pontos supracitados são também elucidados pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira (PCN-LE) que postulam que é 

preciso considerar o fato das condições da sala de aula da maioria das escolas 

brasileiras, levando em conta a carga horária reduzida da disciplina, as classes 

superlotadas, o pouco domínio das habilidades orais por parte da maioria dos 

professores não podendo assim auxiliar os alunos de forma que eles desenvolvam as 

quatro habilidades, bem como a dificuldade com a escolha do material didático que pelo 

alto curso muitas escolas optam por não adotá-lo. 

O objetivo dos PCN-LE é claro quando pontua que o aluno deve aprender mais 

sobre si mesmo e sobre um mundo plural, marcado por valores culturais diferentes e 

maneiras diversas de organização política e social, justificando assim o ensino da língua 

estrangeira na escola pública. Mas com a precariedade deste ensino nas escolas 

juntamente com a não adequação física para tal ensino, desenvolvem uma cultura no 

pais de que não se aprende inglês nas escolas públicas, sendo necessário optar por um 

ensino de Língua Inglesa particular em institutos de línguas, muitas vezes não acessível 

aos alunos que frequentam as escolas públicas deste país.  

Sob essa perspectiva social, este projeto de extensão pretende, em parceria com 

uma escola pública, proporcionar a oportunidade de oferecer um curso de língua inglesa 

(piloto) no contra turno escolar, para os alunos do nono ano, interessados em 

desenvolver as quatro habilidades linguísticas (ouvir, falar, ler e escrever). Procurando 



também desenvolver a motivação, interesse dos alunos despertando-os para a 

importância do domínio da língua inglesa em sua futura profissionalização. 

 

Objetivo 

Promover uma experiência (piloto) de aprendizagem dentro da escola pública visando 

favorecer os alunos no seu processo de aprendizagem de língua inglesa, bem como 

beneficiar os alunos do curso de letras que estão em processo de formação a vivenciar a 

docência. 

 

Hipótese  

Os alunos em sua maioria estão cada vez mais desinteressados pelas aulas de 

Língua Inglesa nas escolas públicas, não levam a sério e acabam por desgastar os 

professores. Não reconhecendo a importância da língua inglesa para seu futuro 

profissional o aluno acaba por desperdiçar os esforços dos docentes para melhorar o 

processo de ensino/aprendizagem da língua alvo. Um outro fator que pode comprometer 

o processo de ensino/aprendizagem são as lacunas na processo de profissionalização 

deste professor agregado com a qualidade do material didático utilizado. Acreditando 

que esse cenário não é o mais adequado para promover a motivação a aprendizagem a 

proposta do curso de extensão, além de ensinar a língua também se configura em 

despertar o aluno para a importância da língua em seu contexto profissional.  



 

Fundamentação teórica 

Projetos de extensão na área de licenciatura tem como objetivo o 

desenvolvimento de ações de integração entre a universidade e a escola e sua 

comunidade. Considerando que este projeto especificamente envolve alunos do curso de 

letras interessados em aprender a docência visando beneficiar alunos da escola pública 

interessados em aprender as quatro habilidades linguísticas, importante considerar que 

ele trará importante amadurecimento teórico e pratico não só para os futuros professores 

envolvidos, mas também para os alunos da escola que divulgaram os benefícios 

vivenciados durante esta experiência para toda comunidade escolar e seu entorno. 

Por isso é importante uma preparação teórica dos futuros professores que estarão 

envolvidos nesse projeto a respeito das abordagens de ensino de língua estrangeira, bem 

como seus métodos e metodologias.  

Vários métodos surgiram depois de 1950 e maioria ainda não consegue atingir o 

objetivo de tornar falantes fluentes em outra língua que não a materna. Alguns 

professores, como Hymes (1972), Wilkins (1976) e Widdowson (1978) começaram a 

estudar e perceberam que o fracasso dos métodos estava no fato de que dominar apenas 

a estrutura linguística do idioma não era suficiente. Por isso diferentes abordagens 

foram surgindo ao longo dos anos até os dias atuais. 

No inicio tínhamos O método da gramática e tradução (AGT) surgiu com o 

interesse pelas culturas grega e latina na época do renascimento e continua sendo 

empregada até hoje. Como características temos: 

•  É sempre um processo dedutivo, partindo da regra para o exemplo. 

Basicamente, esse método consiste no ensino da segunda língua pela primeira. 

Toda informação necessária para construir uma frase, entender um texto ou 

apreciar um autor, é dada através de explicação na língua materna do aluno.  

• Os três passos essenciais para aprendizagem da língua:  

a) memorização prévia de uma lista de palavras;  

b) conhecimento das regras necessárias para juntar essas palavras em frases;  

c) exercícios de tradução e versão. 



 

As aulas são ministradas na língua materna do aluno, havendo pouco uso ativo da 

língua-alvo. Os alunos deverão ter domínio da terminologia gramatical e o 

conhecimento profundo das regras do idioma com todas as suas exceções. A leitura dos 

textos clássicos difíceis é feita em estágios iniciais. A tradução da língua-alvo para a 

língua materna é um exercício típico. Pouca atenção é dada ao conteúdo dos textos, que 

são tratados como exercício de análise gramatical. Pouca ou nenhuma ênfase é dada a 

pronúncia. Não é preciso que o professor saiba falar a língua-alvo. 

Já o método direto (AD) é quase tão antigo quanto a AGT, surgiu como uma reação 

a este e evidências de seu uso datam do início do século XVI.  O princípio fundamental 

do método direto é de que a língua-alvo se aprende através da língua-alvo. Com isso, a 

língua materna nunca deve ser usada na sala de aula. A transmissão do significado dá-se 

através de gestos, mímicas e gravuras, sem jamais recorrer à tradução para a língua 

materna. O aluno deve aprender a “pensar na língua-alvo”. A ênfase está na língua oral, 

mas a escrita pode ser introduzida já nas primeiras aulas.  

O uso de diálogos situacionais e pequenos trechos de leitura são o ponto de partida 

para exercícios orais e escritos. Assim é usada pela primeira vez no ensino de línguas 

estrangeiras a integração das quatro habilidades: ouvir, falar, ler e escrever. O aluno é 

primeiro exposto aos “fatos” da língua para mais tarde chegar a sua sistematização. O 

exercício oral deve preceder o escrito. A técnica da repetição é usada para o 

aprendizado automático da língua. O uso de diálogos sobre assuntos da vida diária tem 

por objetivo tornar viva a língua usada na sala de aula. O ditado é abolido como 

exercício.  As lições começam com diálogos e anedotas breves, em estilo moderno de 

conversação. As ações e ilustrações são usadas para esclarecer o significado desse 

material. Não é permitido o uso da língua materna, o que significa que a tradução para a 

língua materna do aluno é abolida. O professor não precisa saber falar a língua materna 

do aluno. Portanto, ele deve ser um nativo ou fluente na língua-alvo.  A gramática é 

ensinada indutivamente e regras de generalização surgem da experiência. Os alunos 

avançados lêem textos literários por prazer e os textos não são analisados 

gramaticalmente. 

O método da leitura (AL) expandiu pelas escolas secundárias dos Estados Unidos na 

década de 1930, tendo permanecido até o fim da II Guerra Mundial. O objetivo desse 



método é desenvolver a habilidade da leitura. Para isso, procura-se criar o máximo de 

condições que propiciem a leitura, tanto dentro como fora da sala de aula. Como o 

desenvolvimento do vocabulário é considerado importante, trata-se de expandi-lo o 

mais rápido possível. Nas primeiras lições é cuidadosamente controlado o vocabulário, 

uma média de seis palavras novas por páginas, baseadas nas estatísticas de freqüência. 

Predominam os exercícios escritos, principalmente os questionários baseados em textos. 

 A gramática restringe-se ao necessário para a compreensão da leitura, enfatizando 

os aspectos morfológicos e construções sintáticas mais comuns. Os exercícios mais 

usados para a aprendizagem da gramática são os de transformação de frases. 

Ocasionalmente, exercícios de tradução para a língua materna são utilizados. Somente é 

ensinada a gramática relevante e útil para a compreensão da leitura. A atenção mínima é 

dada à pronúncia. A única habilidade desenvolvida é a de leitura e compreensão de 

textos, embora a linguagem oral não é totalmente banida. A tradução para a L1 (língua 

materna) ganha lugar de destaque. O professor não precisa ter boa fluência oral da 

língua-alvo. O vocabulário é rigorosamente controlado para ser expandido mais tarde.  

O método audiolingual (AAL) foi uma reação dos próprios americanos contra a AL; 

surgiu durante a II Guerra Mundial quando o exército americano precisava de falantes 

fluentes de várias línguas estrangeiras e não os encontrou, a solução foi produzir esses 

falantes de maneira mais rápida possível. Esse método baseia-se nas seguintes 

premissas: a) língua é fala, não escrita; b) língua é um conjunto de hábitos; c) ensine a 

língua, não sobre a língua; d) a língua é o que os falantes nativos dizem, não o que 

alguém acha que eles deveriam dizer; e) as línguas são diferentes. A partir disso, o 

aluno só deve ser exposto à escrita quando os padrões da língua oral já estiverem bem 

automatizados, porque, para os estudiosos dessa área, a escrita é uma fotografia muito 

mal feita da fala. Por outro lado, o aluno não aprende errando, pois, nessa concepção 

metodológica, acredita-se que quem erra acaba aprendendo os próprios erros. O que 

vale afirmar que um aluno aprende uma língua pela prática, não através de explicitações 

ou explicações gramaticais. A tarefa primordial do planejamento de cursos é detectar as 

diferenças entre a primeira e a segunda língua, concentrando-se aí as atividades. 

Pode-se dizer que é o método dos DRILLS, que consiste em apresentar um modelo 

oral para o aluno, seja através de fitas gravadas ou pelo próprio professor, seguido de 

intensa prática oral.  O aluno deve primeiro OUVIR, depois FALAR, e então LER, para 



finalmente ESCREVER na L2 e o método baseia-se na análise contrastiva entre  a 

língua materna (L1) e a língua-alvo (L2). O material novo é apresentado sob forma de 

diálogo. Depende-se da mímica, da memorização de um conjunto de frases e da 

aprendizagem intensiva através da repetição, pois acredita-se que a língua é aprendida 

através da formação de hábitos do tipo S – R – R (estímulo – resposta – reforço). Há 

uma seqüência nas estruturas gramaticais, que são aprendidas uma de cada vez. Há 

pouca ou nenhuma explicação gramatical; a gramática é ensinada indutivamente. Nos 

estágios iniciais, o vocabulário é rigorosamente controlado e limitado. E a pronúncia é 

enfatizada desde o início. Há um grande empenho em se evitar que os alunos cometam 

erros. Existe o uso insistente de fitas gravadas, laboratório de línguas e material visual. 

As respostas certas são automaticamente reforçadas positivamente e é permitido o uso 

controlado da língua materna do aluno. O professor pode comparar o professor a um 

treinador de animais, como um papagaio, por exemplo: dá-se importância ao aspecto 

cultural da língua-alvo (L2); há grande tendência em se manipular a linguagem sem 

preocupação com o conteúdo. 

O método natural tenta explicar na sala de aula a teoria de Stephen Krashen, 

conhecida como Modelo do Monitor ou Modelo de Input.  Esse método tem por 

objetivo desenvolver a aquisição (uso inconsciente das regras gramaticais) da língua em 

vez da aprendizagem (uso consciente). Dessa forma, a fala surgirá naturalmente, sem 

pressão do professor. A premissa básica é que o aluno deve receber um INPUT 

lingüístico quase totalmente compreensível, de modo a ampliar sua compreensão da L2. 

Krashen (1982). Esta teoria consiste em cinco hipóteses: 

1) A hipótese de aquisição/aprendizagem: ocorre a aquisição quando somos expostos 

à segunda língua. Ela é de maneira subconsciente como por exemplo a comunicação 

fluente que se dá de modo natural, sem que os falantes tenham aprendido regras 

(Aprendi zagem informal/natural/implícita). A aprendizagem, ao contrário, é um 

processo consciente de estudo, a partir de um conhecimento de regras, da gramática 

(Aprendizagem formal/explícita). 

2) A hipótese da ordem natural: a aquisição de estruturas gramaticais se processa 

numa ordem previsível, onde algumas estruturas são adquiridas mais cedo e outras mais 

tarde. 



3) A hipótese do monitor: define a influência da aquisição sobre a aprendizagem. 

Os esforços espontâneos e criativos de comunicação, decorrentes de nossa capacidade 

natural de assimilar línguas quando em contato com elas, são policiados e disciplinados 

pelo conhecimento consciente das regras gramaticais da língua e de suas exceções. Daí 

o foco do ensino de língua deveria ser em criar condições para “aquisição” mais do que 

para “aprendizagem”. 

4) A hipótese do insumo: para Krashen, uma pessoa adquire linguagem de um 

único modo – pela exposição ao insumo compreensível. Segundo Hatch (1978), o nosso 

pressuposto tem sido que primeiro aprendemos estruturas, depois as praticamos em uso 

na comunicação, desenvolvendo assim a desejada fluência. A hipótese do insumo diz o 

contrário. Estabelece que adquirimos ao buscarmos “primeiro o sentido” e como 

resultado adquirimos estruturas.    

5) A hipótese do filtro afetivo: o filtro afetivo, proposto por Dulay e Burt (1977), 

mostra como os fatores afetivos, tais como motivação, autoconfiança e ansiedade, estão 

ligados ao sucesso na aquisição de uma segunda língua. Sendo assim, adquirentes com 

ótimas atitudes são aqueles com filtros afetivos “baixos” e, conseqüentemente, 

facilitando a condução do insumo, responsável para a aquisição da língua.  

O método funcional ou abordagem comunicativa (AC) surgiu nos anos da década de 

70 e ganhando força total nos anos 80. Areas de psicolingüística, sociolingüística, 

filosofia da linguagem e teoria da informação.  Defende a aprendizagem centrada no 

aluno, não só em termos de conteúdo, mas também de técnicas usadas em sala de aula. 

O professor deixa de exercer seu papel de autoridade, de distribuir conhecimento para 

assumir o papel de orientador. O aspecto afetivo é visto como uma variável 

importantíssima no processo, e o professor deve mostrar interesse nos anseios dos 

alunos, encorajando-os a participação e acatando as sugestões. Nesse método não existe 

ordem de preferência na apresentação das habilidades (ouvir, falar, ler, escrever e 

compreender) nem restrições maiores quanto ao uso da língua materna. Em cursos 

gerais as habilidades são trabalhadas de modo integrado, mas dependendo dos objetivos 

poderá haver concentração em uma só dá-se maior importância às necessidades de 

comunicação do aluno, como por exemplo, sugerir, optar, opinar etc.. As funções são 

apresentadas em situações que modificam essas necessidades (exemplo – como se 



dirigir a uma balconista para solicitar informação); enfim, dá-se ênfase ao modo de 

como usar determinada forma para se atingir determinada necessidade da comunicação. 

O material de ensino baseia-se muito mais no aluno e, em relação aos outros métodos, 

reflete com maior precisão o uso natural da língua. Há uma participação ativa do aluno 

no processo de aprendizagem através de dramatizações, trabalhos em grupo etc. 

Isto posto, é preciso colocar que todo esse conhecimento teórico se faz necessário 

para os alunos em formação que se proporão a participar deste curso de extensão para 

que possam definir suas abordagens e materiais a serem utilizados durante o curso. 

Metodologia 

 Será necessário fazer um convite para as escolas públicas a fim de dar aulas para 

alunos interessados em compreender o idioma, para que eles possam aprender de uma 

maneira mais adequada as quatro habilidades. O professor em formação dedicará uma 

atenção maior aos alunos, para que suas dúvidas sejam supridas e ele obtenha maior 

quantidade de informação que não é passada na sala de aula, ou por falta de tempo, ou 

pela superlotação. 

 As aulas serão na própria escola, em horário diferente do horário de aula, apenas 

para alunos realmente interessados. 

 Será escolhido os métodos e metodologias a serem aplicadas para dar as aulas. 

 A sala deverá conter no máximo 15 alunos para que não sobrecarregue o 

professor que será auxiliado pelos outros professores em formação e todos os alunos 

possam ser atendidos individualmente. 

 Haverá um revezamento entre os professores em formação que participarão do 

curso para evitar um assoberbamento desnecessário durante um processo de formação 

 Em relação ao material, esse será definido com mais segurança durante os 

encontros com o orientador do projeto e poderá ser composto de pequenos vídeos 

informativos; filmes em inglês com legenda em português, ou vice-versa, a fim de 

melhor a fala e a escrita; a elaboração de diálogos, feita pelos alunos para conversarem 

entre si. 

 Será dada uma aula por semana, com o tempo de uma hora e meia. 



  



 

Cronograma 

O tempo para a realização do trabalho será de um ano, tendo início em agosto de 2013 

com encontros teóricos entre bolsistas e orientador. Durante os primeiros meses será 

estabelecido contato com as escolas para saber qual delas terá interesse em trabalhar 

conosco neste projeto. 

Assim que determinarmos a escola, faremos o convite aos alunos que voluntariamente 

manifestarão seu interessem em participar. Enquanto a parte burocrática vai se 

organizando os envolvidos vão se encontrar para ir selecionando e elaborando material. 

O curso deverá acontecer na segunda metade do tempo destinado a realização deste 

projeto de extensão que será provavelmente no primeiro semestre letivo de 2014. 
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