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Resumo

Este projeto irá expor as vantagens de aprender um segundo idioma quando criança e também como a
procura para esse ensino tem aumentado nas instituições. Para desenvolver um conhecimento adequado
serão expostas as etapas e habilidades necessárias para o ensino de um segundo idioma para crianças
num contexto escolar e desta forma, auxiliar o profissional a encarar as dificuldades metodológicas e
escolher as práticas mais adequadas para a faixa etária trabalhada. Diante deste procedimento também
serão sugeridas algumas práticas adequadas às idades especificas e princípios de aprendizagem
necessários para o entendimento desse ambiente de ensino, além de proporcionar uma reflexão acerca do
processo de aprendizagem X resultado. Pois ambos são fundamentais para a criação dos objetivos de cada
aula planejada pelo professor.

Palavras chave: crianças, contexto escolar, dificuldade metodológica.

Abstract

This project will expose the advantages of learning a second language as a child and as the demand for
such education has increased in the institutions. To develop a proper knowledge will be exposed steps and
skills necessary for teaching a second language to children in a school context and thus help the
professional to face the methodological difficulties and choosing the most appropriate practices for the age
group worked. Before this procedure will also be suggested some practices appropriate to specific ages
and learning principles necessary for understanding this teaching environment, and provide a reflection on
the learning process X result. Because both are fundamental to the creation of the objectives of each
lesson planned by the teacher.
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Introdução

O presente projeto de pesquisa pretende abordar o desafio de ensinar inglês para crianças. O percurso
deste trabalho nos direcionou a percorrer um novo método a saber: a etnopesquisa embasada em macedo
(2004), objetivamos compreender a importância da postura profissional adequada a faixa etária citada. O
aprendizado de uma língua estrangeira pode resultar de maneira mais precisa ao trabalhar com crianças,
isso porque elas possuem vantagens particulares da idade e este ensino também pode auxiliar a
desenvolver hábitos positivos para a educação infantil. Porém esse processo de ensino exige do professor
algumas características especiais, pois crianças necessitam de uma metodologia diferenciada e o processo
de aprendizado é tão importante quanto o resultado final.

Nossa proposta é trabalhar as vantagens de aprender inglês quando criança, as capacidades para o
aprendizado diferenciam de acordo com a faixa etária, a metodologia que deve ser diferente e conter
características relacionadas ao mundo em que elas habitam. Como as crianças aprendem melhor, o
desafio de ensinar inglês para crianças, o que os três “R” significam (regras, rotinas e responsabilidades),
as características que uma lição deve ter para ser produtiva, as quatro habilidades de aprendizado e por
fim alguns princípios de aprendizado segundo Piaget, Vigosky, Margareth, Bruner.

A procura dos pais em proporcionar aos filhos a oportunidade de aprender um idioma, que o auxiliará na
vida profissional, está atingindo faixas etárias cada vez menores. É comum encontrar em cursinhos de
inglês não somente adolescentes e adultos, mas sim um grande número de crianças que, muitas vezes,
nem sabem ao certo porque devem estudar mais essa matéria, além de tantas que aprendem na escola, e
a depender da idade, há aquelas que nem escrevem ainda e já estão indo para as aulas de inglês.

Há inúmeras vantagens em iniciar o estudo de outro idioma quando criança, por questões fisiológicas, mas
o interesse em desenvolver este estudo deve ser despertado pelo professor. E é exatamente aí que
encontramos algumas dificuldades, pois a metodologia aplicada a crianças não pode ser a mesma utilizada
para adolescente ou para adultos. Como professores, precisamos atingir o mundo em que elas vivem, e
muitas vezes isso se torna um problema para nós. Deve-se considerar que o processo de aprendizado é
tão importante quanto o resultado final e isso compreende uma série de particularidades que devem ser
trabalhadas em cada etapa das aulas. Precisamos de habilidades especiais, e adotar alguns conceitos
como: ajudar a criança a aprender e a desenvolver torna-se mais importante que simplesmente ensinar
inglês; o ensino para crianças é imensamente recompensado e revigorante porque crianças se comunicam
com muita energia, curiosidade e envolvimento; preparar professores de língua não é como preparar
professores primários - são dois grupos diferentes; crianças atravessam uma série de estágios,
progressivamente adquirindo habilidades necessárias à sociedade em que vivem; nós devemos ajudá-las a
adquirir habilidades independentemente, o que irá permitir que elas continuem aprendendo além da
escola.
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Desenvolvimento:

As vantagens de estudar Inglês quando criança:

1-As janelas de oportunidades para o desenvolvimento da língua são abertas pelo nascimento: a
janela para adquirir sintaxe pode fechar com cinco ou seis anos, enquanto a janela para adicionar
novas palavras nunca se fecha. Portanto a habilidade de aprender uma segunda língua é maior
entre o nascimento e os seis anos de idade, depois sofre uma transformação constante e uma
redução.

2-Crianças têm menos inibições em aprender uma língua estrangeira e menos resistência para a
idéia.

3-Crianças vivem mais riscos devido a terem menos inibições. Elas são mais confiantes em tentar
responder os sons de uma língua estrangeira.

4-Crianças não têm medo de cometer erros: para elas são continuações do processo de
aprendizado da própria língua.

5-Crianças não têm vergonha: Elas respondem o significado oculto à língua usada e não se
preocupam com palavras ou frases individuais.

6-Alunos não têm idéias preconcebidas no aprendizado e são abertas pela visão do professor mais
que um adulto.

7-A criança aprende sem sotaque porque as cordas vocais só começam a ficar rígidas depois dos
sete anos.

8-Crianças não possuem experiências e hábito negativos de aprendizagem que os mais velhos
possuem tal qual como o medo de errar.

Capacidades diferentes em idades diferentes:

IDADE HABILIDADES
• Não sabem como fazer perguntas – somente “O que é isto”
• É muito sensível
• Faz coisas para chamar a atenção
• Não fala muito, mas entende tudo
• É muito centrada
• É interessada em fazer coisas para si própria
• É curiosa e gosta de investigar
• Tem um interesse extremamente pequeno – abrange cerca de um minuto
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2 – 3
• Gosta de brincar sozinha
• Não consegue permanecer sentada – os músculos estão em desenvolvimento

e ela precisa de ação
• Fica cansada facilmente, precisa de longos períodos de descanso, a

coordenação não é totalmente desenvolvida
• Aprende melhor de uma em uma base
• Adora ser tocada
• Adora figuras e leitura
• Não têm habilidade para responder perguntas difíceis.

4 – 5

• Período de fazer perguntas (fase do: Por quê)
• Energia total – continua se cansando facilmente
• Cresce rapidamente
• Acredita em tudo que ele / ela diz
• Adora histórias
• A mãe é vista como uma figura muito importante
• Interesse aumenta – abrange cerca de 5 a 10 minutos
• Começa a trabalhar com os outros, mas ainda é muito egoísta
• Desenvolve melhor pequenas habilidades motoras: cortar, pintar, colorir
• Aprende melhor interagindo com pessoas e objetos concretos

6 – 8

• Novo mundo – a escola
• Período da curiosidade
• Começa o período de argumentação
• Precisa ser mantida ocupada
• Grande imaginação
• Acredita em quase tudo
• Quer agradar
• Sensível para aceitação
• Começa a tornar-se interessada em outros além dela própria
• Não gosta do sexo oposto, mas trabalha muito bem com o mesmo sexo
• Quer fazer coisas com os outros
• Ainda não está preparada para aprender coisas abstratas
• Pode ler e escrever coisas simples
• Histórias precisam ser interessantes
• Tornam-se melhores ouvintes

9-12

• Desenvolvimento de amizades profundas
• Gosta de aprender pesquisando e é interessada em novidades
• Desmotivam-se facilmente
• Cresce a atenção
• Continua tendo muita energia – gosta de movimento
• Começa a precisar sentir-se aceita pelos amigos
• Gosta de trabalhar em grupos
• Gosta de ser o centro das atenções
• É muito competitiva
• Gosta de ser imitado
• Tem heróis e gosta de imitá-los

Seguindo esses padrões da mente de algumas crianças com identificação cronológica da idade pode
registrar oito anos de diferenças. Qualquer abordagem de uma língua estrangeira pelo professor deve
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tentar fazer uma reconciliação do grande espaço de desenvolvimento entre as diferenças e isso é ter êxito.

Aplicações gerais:

Crianças:

• Não tem um propósito em aprender uma língua
• Não tem imediatamente necessidades funcionais (exemplo: ordem das comidas)
• Não tem o sistema da própria língua completamente formado (exemplo: leitura)
• Continuam desenvolvendo habilidades comunicativas (exemplo: uso da linguagem corporal)
• Estão aprendendo muitas coisas pela primeira vez
• São muito egocêntricas
• Irritam-se facilmente – sentimentos negativos em relação ao aprendizado que pode permanecer

pela vida
• Atividades precisam ter variedade – três tipos de aprendizado
• Tem menos inibição em aprender. Nós precisamos promover este sentimento garantindo que as

crianças não terão um senso de fracasso
• Esquecem rapidamente – professores precisam reciclar a linguagem frequentemente, mas de modo

que as crianças não sintam que elas estejam repetindo a mesma coisa.

Fatores que mantém a alta motivação:

• Simples, rápida e com atividades estimulantes
• Amplamente oralizada baseada em atividades
• Atividades escritas – não para idades menores que oito anos
• Se uma atividade é prazerosa, ela será memorável
• Qual linguagem deve ser usada em sala Isto depende.
• Uma revisão é parte importante do processo de aprendizado
• Elas sabem se você está gostando de trabalhar com elas e também se suas lições são preparadas,

assim então, elas estarão ansiosas para aprender.

Conteúdo educacional:

1-Uma definição para conteúdo educacional no contexto de sala de aula:

conteúdo educacional- matéria / tópicos – o quê

- habilidades gerais de aprendizado – como..

2-Algumas opções possíveis para um professor de línguas:

• Esquecer tópicos e técnicas de outras matérias
• Construir uma sabedoria geral relativa
• Desenvolver habilidades de aprendizado em que os alunos não precisem de uma educação formal o

tempo todo.

3-Conteúdo educacional pode ser incorporado dentro de todo objetivo ensinado.

• Objetivos da linguagem (qual linguagem as crianças irão utilizar)
• Objetivos do conteúdo (a respeito do que as crianças irão falar, ouvir, ler, escrever)
• Habilidades de aprendizado (quais habilidades as crianças irão desenvolver para ajudá-las a

aprender melhor)

4-Na prática, esses objetivos são vantajosos para ambos - reforça e constrói em cada um, deste
modo aumenta todo o potencial de aprendizado:
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Objetivos da linguagem - Objetivos do conteúdo - habilidades de aprendizado

5-Alguns benefícios adicionais da integração do conteúdo educacional dentro da linguagem em
sala:

• Lições mais interessantes e divertidas
• Estudantes são motivados para encontrar a informação real
• A linguagem é usada de forma proposital
• As lições devem ter um valor educacional prático
• Existe um fator entre aprender uma língua e outros tipos de aprendizado
• Significado real = melhora o aprendizado
• Estudantes constroem o conhecimento existente como eles aprendem
• Ajudar a manter a administração da aula.

Quando planejar atividades:

1-O que uma criança está aprendendo na escola: geografia, ciências, música, matemática...

2-Linguagem (Qual linguagem uma criança vai utilizar): habilidades, pronúncia, estruturas,
funções, novas palavras...

3-Habilidades: classificar, marcar...

4-Recursos: vídeos, histórias de livros, brinquedos...

5-Conceitos: formas, tempo....

6-Atitudes: responsabilidade, confiança, curiosidade, respeito, perseverança...

Exemplos de atividades que podem ser utilizadas em sala de aula:

1-or quê Crianças amam isto, fornecer um propósito para ser utilizado, gera entusiasmo e
envolvimento, fornece uma comunicação natural e uma interação, fornece variedade.

2-or quê São divertidas e engraçadas, desenvolvem as habilidades de concentração e imaginação,
é envolvente, fornece um fator entre fantasia, imaginação e o mundo real das crianças,
desenvolvem importantes habilidades de aprendizado, pode ser utilizado para desenvolver todas
as quatros habilidades (principalmente a audição), permite introduzir ou reciclar vocabulário e
estruturas num contexto memorável, permite muitas repetições.

3-aprender fazendo, constrói auto-confiança, desenvolve capacidade de cooperar com trabalhos
em grupo, estende e desenvolve a imaginação dos alunos, fornece oportunidades de criação,
alunos podem esconder-se atrás das regras, fornece oportunidade de movimento físico, dar aos
alunos a oportunidade de explorar escolhas, reforçar significados e torná-los memoráveis, pode
desenvolver o entendimento de costumes e convenções da sociedade.

4- alguns critérios para selecionar vídeo: é ser interessante, nível de linguagem, integração com
outras atividades, trampolim para uma atividade proposta, reutilizável, auxilia a memória. Deve-se
trabalhar as três etapas (antes de assistir, enquanto assisti e após assistir o vídeo)

5-são memoráveis, fornece repetições práticas e divertidas, fornece variedade e mudança do
ritmo, promove a identidade da sala, reforça o ritmo e a pronúncia, integra com outras atividades
da sala, integra com o tópico trabalhado, fornece oportunidade de movimento / teatro, leva o
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inglês para fora da sala, desenvolve a habilidade de audição, fornece a prática de todas as quatro
habilidades, constrói confiança e senso de sucesso.

6-alguns fatores para um bom ensino da escrita – o professor deve: ouvir as crianças em ordem e
ajuda-las a expressar suas idéias, certificar-se que a escrita tem um contexto de significação o
qual motivará e fornecerá o desenvolvimento das idéias, certificar-se que a escrita está
cuidadosamente integrada a todo o plano de ensino, estruturar as lições cuidadosamente em
ordem para equipar as crianças com a linguagem necessária e ajudá-las a ordenar as idéias.

7- reuniões regulares no final do bimestre, sugerir maneiras que os pais possam dar suporte aos
filhos para estudar em casa, convidar os pais para assistir algumas aulas, convidar o pais a
acompanharem as lições, organizar eventos em que as crianças participem e os pais possam
assistir.

Atividades para crianças devem ser:

• Curta
• Simples
• Fácil de fazer
• De acordo com a capacidade dos alunos
• Conquistável
• Conveniente para os diferentes tipos de aprendizado (visual / auditivo / knoestético)
• Interessante
• Desafiadora
• Proposital
• Energética
• Divertida
• Produtiva
• Baseada no mundo de entendimento da criança
• Dar suporte
• Ter objetivos claros
• Instruções claras com exemplos e demonstrações concretas

Modelo para um planejamento de produção:

1. escolher um tópico adequado 5. selecionar, revisar ou preparar materiais e
recursos necessários para fazer as atividades

2. pensar em atividades possíveis 6. decidir a sequencia das atividades

3. pensar na linguagem, nas habilidades,
conceitos e recursos para serem utilizados

7. regular e escrever detalhadamente
especificações da linguagem, habilidades,
conceitos para cada atividade

4. selecionar, modificar ou descartar atividades
dependendo do processo e do tempo

8. recordar o que seu planejamento faz dentro da
grade do programa

Como as crianças aprendem

• Imitando
• Observando (adultos e outras crianças)
• Assistindo TV
• Usando a criatividade delas
• Ouvindo histórias
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• RTF (resposta totalmente física, como: colorindo, cortando, teatro, histórias, músicas, jogos,
poemas, vídeos, “chants”- cânticos)

• Por elas próprias
• Num contexto
• Socializando
• Brincando
• Atuando (teatro)
• Interagindo
• Repetindo
• Dividindo
• Com recursos
• Experimentando
• Divertindo

Alguns pontos de ensinar e aprender em dois estágios:

1º: estágio

O professor precisa de informações a favor de mudar a sua abordagem.

As respostas das crianças são válidas e podem ser utilizadas em planos de lições futuras.

O professor precisa monitorar e avaliar o progresso das crianças para saber se elas estão aprendendo.

Se as crianças estiverem envolvidas no seu próprio perfil, isso poderá ser muito motivador.

2º estágio:

Fornecer informações sobre as conquistas das crianças para que elas possam dividir e construir
positivamente com outras

o desafio de ensinar inglês para crianças:

Professores que ensinam crianças têm uma responsabilidade ampla, mais que meramente ensinar um
sistema de linguagem. Eles precisam mentalizar a educação voltada para toda criança quando planejam o
programa a ser ensinado. Isto inclui mudanças física, intelectual, emocional e social. A principal
responsabilidade de um professor de crianças é tranqüilizar, motivar e ser flexível.

Ao utilizar técnicas não conhecidas com crianças é necessário que seja um procedimento lento e gradativo.
As primeiras lições com um grupo novo fornecerão um ambiente favorável no qual você vai não somente
construir um relacionamento positivo, mas também uma oportunidade de ouro para estabelecer um
entendimento claro de como você espera que as coisas sejam.

os três “r” – regras, rotinas e responsabilidades:

• regras: estabelecer claramente para as crianças, é sensato ter menos regras possíveis, mas tenha
certeza de que sempre você aplica a eles com justiça e com firmeza.

• rotinas: estabelecer padrão familiar, manter atitudes que ajudem as crianças a se sentirem
protegidas. Elas fornecem um conveniente corte para receber instruções. Rotinas podem incluir
atividades como sentar no chão num semi-circulo para contar uma história, começar uma lição com
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um aquecimento físico, parar atividades dando um sinal, dar materiais extras ou esclarecer algo.
• responsabilidades: pode ser demonstrada com materiais extras, organizando o quadro, dividindo giz

de cera ou outros materiais, ouvir sem falar. A maneira mais fácil de criar um relaxamento, a
criança centrada num ambiente ensinando e aprendendo é trabalhando sistematicamente e
persistentemente, estabelecendo parâmetros claros para atitudes. É importante que a criança sinta
que você cuida delas individualmente. Perguntar algumas coisas pessoais para tentar saber mais
sobre elas. Fazer coisas como ouvir o que as crianças têm para falar e decorar a sala com trabalhos
feitos por elas, vai ajudar você a realçar a auto-estima delas, e contribuir para o sucesso dos
sentimentos. Isto tem uma influência positiva para a motivação e nível das atividades, melhor que a
disposição delas para cooperar e fazer um esforço para mostrar a aprovação pelo trabalho e pelo
esforço é importante encontrar oportunidades para elogiar as crianças com boas atitudes. Isto evita
a impressão que elas possam chamar a atenção somente fazendo coisas negativas, deve reprimir
quando elas têm atitudes negativas.

Alguns princípios de aprendizado:

• piaget: crianças aprendem fazendo. Para o aprendizado a criança dever estar centrada.
• vigosky: crianças aprendem socializando e interagindo, colaboração é importante, “O que a criança

faz na colaboração de hoje, ela irá aprender a fazer sozinha amanhã”
• margareth: (aluna de Piaget) é justamente um elemento para a linguagem infantil, crianças não

prestam atenção em formas lingüísticas.
• bruner: o processo de aprendizado é tão importante quanto o produto final, erros são oportunidades

de aprendizado, deve ser dado espaço para as crianças desenvolverem suas próprias estratégias de
aprendizado, algumas crianças aprendem melhor de forma visual, outras ouvindo e outras fazendo.
(knoestético)

Conclusão

Como citado desde o tema, ensinar inglês para crianças torna-se um desafio. Não pelo fato de ter
conhecimento do assunto proposto ao ensino, mas pela maneira que será ministrado. Ao trabalhar com
adolescentes e adultos, encontramos como professores, diversas barreiras – cultural, física, social,
intelectual... – as quais devem ser quebradas aos poucos para que haja um processo de aprendizado de
ambas as partes. No entanto, ao que se refere a crianças a problemática ganha atenção especial. Devido a
faixa etária não ter noção de mundo como nós adultos temos. Os estados físico, psicológico, emocional,
educativo, estão em formação e a inclusão de mais uma atividade no roteiro de uma criança pode ser
positivamente importante no processo da educação infantil.

No entanto, se não for trabalhado de forma adequada, esse processo educativo pode causar traumas,
barrando deste modo não somente o aprendizado do idioma, mas o desenvolvimento de habilidades que
se estendem a outras áreas diferentes.

Observa-se então, ao fim deste conjunto de dados, que o papel do professor vai além do que
simplesmente transmitir conteúdo. Exige-se muito uma postura profissional ainda bastante desconhecida
para alguns professores ao trabalhar com crianças, e esse fator pode torna-se um ponto negativo no
aprendizado da criança e no desempenho da função do profissional.

Obter informações a cerca do mundo em que elas vivem nos aproxima mais do que se tentarmos forçá-las
a entrarem no mundo em que vivemos, o qual muitas vezes nós mesmos nos perdemos!Acompanhar o
desenvolvimento de cada faixa etária é extremamente importante para resultar um aprendizado eficaz.

Além de auxiliar no processo de educação infantil, onde a criança poderá desenvolver inúmeros pontos
positivos, a importância do ensino correto pode evitar traumas (que muitas vezes são carregados por toda
a vida)
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