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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar as atividades preliminares do grupo de 
Letras/Inglês da UFS vinculado ao Projeto Conexões de Saberes, programa de extensão 
universitária que, dentre várias metas, pretende contribuir para a interlocução entre as 
universidades brasileiras e as comunidades populares, a partir de ações desenvolvidas em 
comunidades carentes por alunos universitários. Enfatizamos os resultados das decisões do 
grupo, concernentes ao planejamento das ações que serão executadas nas escolas inseridas 
nestas comunidades. Um dos pontos centrais das discussões foi como ensinar o inglês como 
instrumento de desenvolvimento intelectual e do pensamento crítico/reflexivo de jovens de 
classes populares 

Palavras chaves: comunidades populares, língua inglesa, democratização. 

 

ABSTRACT 

This paper presents the preliminary activities of a group of students from the Department of 
Foreign Languages at Universidade Federal de Sergipe that is linked to the national project 
called Knowledge Connections. This university extension program intends to contribute to the 
dialogue between Brazilian Federal Universities and popular communities by offering several 
modalities of educational services that are done in the communities by college students from 
low social background. In this article we emphasize the results of the group decisions, 
concerning the planning of actions to be implemented in schools located in those areas. One 
of the main points of the discussions was how to teach English as a tool for promoting 
intellectual growth and developing the critical thinking in young people from low-income 
families.  
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1. INTRODUÇÃO 

  O Conexões de Saberes é um programa de extensão universitária, de âmbito nacional 

vinculado à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad), 

unidade do Ministério da Educação (MEC).  Criado em 2004, o projeto procura estimular uma 

maior articulação entre a instituição universitária e as comunidades populares. Inicialmente, 

contava com apenas cinco universidades, hoje o programa abrange 33 universidades públicas 

brasileiras. O projeto tem caráter de ação afirmativa, uma vez que uma de suas propostas é 

possibilitar o acesso, a permanência e o sucesso de alunos de origem popular, egressos de 

escolas públicas, nas universidades federais brasileiras. 

  A meta principal do projeto é a interlocução entre as universidades brasileiras e as 

comunidades populares, a partir de um debate acerca da democratização da universidade, com 

o objetivo de levantar discussões concernentes aos problemas e desafios da escola pública, e 

capacitar universitários para atuarem de forma crítica, reflexiva e construtiva no meio 

acadêmico, nas escolas, nas suas comunidades de origem, e nos demais setores da sociedade. 

Estes estudantes devem levar aos alunos de escolas públicas mecanismos geradores de 

mobilização escolar e suscitar expectativas de ascensão social, através do desenvolvimento 

intelectual e educacional.  

O programa oferece aos seus participantes, todos universitários de origem popular, 

apoio financeiro, através de bolsa de iniciação científica, como também oportunidades de: 

ampliar suas possibilidades de adquirir saberes específicos nas suas respectivas áreas de 

conhecimento, através de cursos e participação de grupos de estudo, seminários, e outros 

eventos; atuar numa perspectiva de investigação e ação transformadora, em contextos 

escolares desfavorecidos; desenvolver pesquisas científicas, orientadas por coordenadores, 

que auxiliam no planejamento das ações e direcionam as leituras de textos teóricos que dão 

suporte as atividades práticas desenvolvidas nas escolas; publicar artigos científicos em livros 

e revistas do projeto; participar de encontros de recreação e lazer. Assim, o jovem 

universitário vivencia o ensino, a pesquisa e a extensão de forma indissociável. Nesse sentido, 

ele torna-se o canal que possibilita o diálogo entre a universidade e as comunidades, pois o 

estudante faz um diagnóstico da conjuntura das comunidades e, a partir daí, propõe medidas 

que possibilitem viabilizar as demandas específicas dos alunos de escolas inseridas em 

comunidades populares. Portanto, através da interação entre alunos universitários, 

secundários, e de ensino fundamental, o Programa consegue subsídios dos próprios estudantes 

que possibilitam melhorar e ampliar o acesso dos alunos do Ensino Médio de escolas públicas 
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à universidade e, ao mesmo tempo, também contribui para a permanência dos alunos de 

origem popular nas instituições de ensino superior.  

Na UFS – Universidade Federal de Sergipe, o Programa Conexões de Saberes tem 

otimizado de forma muito eficiente e dinâmica os princípios e objetivos básicos do projeto. 

Desde 2006 bolsistas de diversos cursos vêm contribuindo, através de atividades pedagógicas 

desenvolvidas em diferentes escolas do estado, para o desenvolvimento intelectual e social de 

alunos de escolas públicas do Ensino Fundamental e Médio. Neste sentido, tem expandido o 

conhecimento acadêmico para além das fronteiras da universidade.  

No primeiro semestre de 2010 o programa incluiu, pela primeira vez, alunos do Curso 

de Letras/Inglês. Enfatizamos a relevância social e pedagógica deste projeto para a formação 

destes futuros professores, pois, a disponibilização de recursos financeiros e a oportunidade 

de treinamento pré-serviço constituem situações altamente positivas na preparação 

profissional dos acadêmicos. O planejamento das metas de trabalho e as decisões dos 

procedimentos de ação têm se constituindo em um grande desafio para o grupo. Através de 

nosso instrumento de trabalho, isto é, da língua inglesa, buscamos atingir as metas nacionais 

do projeto, ou seja, mobilizar alunos de escolas de comunidades carentes no sentido de ajudá-

los a descobrir o prazer de aprender e, portanto, desejar prosseguir seus estudos na 

universidade.  

Este artigo tem como objetivo sintetizar os resultados das discussões preliminares do 

grupo, concernentes à implementação das atividades nas escolas, o que exigiu que 

refletíssemos nossas próprias concepções e crenças relacionadas ao ensino da língua inglesa e 

do processo educacional como um todo. Inicialmente apresentaremos o perfil do grupo, o 

mecanismo escolhido para as tomadas de decisões e as primeiras decisões sobre as estratégias 

de trabalho que serão aplicadas nas instituições escolares. 

Em seguida, abordaremos duas questões fundamentais que ancoram nossas crenças e 

abordagens relacionadas ao ensino e aprendizagem da língua inglesa e que, por conseguinte 

terão implicações nas práticas pedagógicas que serão desenvolvidas nas escolas. A primeira 

questão está relacionada ao sentido da língua inglesa para estudantes de escolas públicas. A 

segunda diz respeito às reflexões sobre o quê e como ensinar inglês de forma significativa em 

um público constituído de jovens de famílias carentes.     
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2. METODOLOGIA 

O grupo de trabalho é composto de dez alunos, cuja maioria encontra-se no quarto e 

quinto período do Curso de Letras/Inglês e de três professoras: duas do Departamento de 

Letras Estrangeiras da UFS, que estão inseridas no projeto como coordenadoras voluntárias e 

uma supervisora contratada pelo projeto, que é mestranda do Curso de Pós-graduação em 

Letras, também, da UFS. Todos os bolsistas têm experiências como estudantes de escolas 

públicas, como exige o projeto. Este fato é muito favorável, pois antecipa problemas e 

dificuldades que serão enfrentados nas escolas. Ressaltamos ainda a importância desta 

identificação de experiências entre os estudantes universitários e os jovens das instituições 

escolares, pois, as diversas oportunidades de interação que serão viabilizadas entre eles 

proporcionarão situações geradoras de motivação e auto-estima.  

 Nos primeiros encontros, o grupo teve a preocupação de entender, discutir e refletir 

sobre os princípios norteadores do Projeto Conexões de Saberes como um todo. Neste 

sentido, foram utilizados livros publicados por bolsistas e professores que trabalharam 

anteriormente no projeto. Após o entendimento das diretrizes do programa e esclarecimento 

de todas as dúvidas, foi estabelecido que todas as decisões referentes às ações do grupo 

seriam tomadas de forma coletiva, onde todas as opiniões e idéias seriam devidamente 

respeitadas, valorizadas e apreciadas pela equipe. Foi acordado também que a equipe seria 

dividida em cinco pares, que atuariam em cinco escolas diferentes do Ensino Médio 

localizadas em Aracaju. Considerando as experiências positivas de outros grupos de 

estudantes e professores que participaram do Projeto Conexão de Saberes/UFS anteriormente, 

como os cursos populares de preparação para o vestibular, foi decidido que uma das 

possibilidades de atuação nas comunidades seria a implantação de cursos de inglês. Porém, 

como um dos princípios básicos da equipe é trabalhar de forma predominantemente 

democrática, foi determinado que não se levaria um plano pronto para ser executado, mas que 

teríamos uma proposta de ação a ser construída de forma coletiva pelos principais 

protagonistas do projeto: os membros da comunidade escolar. Ficou decidido, então, que 

nossa primeira tarefa será montar oficinas nas escolas, objetivando apresentar à comunidade 

escolar as diretrizes do Projeto Conexão de Saberes, e coletar dados referentes às suas 

necessidades e expectativas em relação ao nosso trabalho.          

Além dos encontros semanais para estudos de metodologia de ensino e pesquisa, os 

estagiários têm aulas de inglês para intensificar a prática de suas habilidades linguísticas na 

língua alvo.  



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

 

5 

3.  O SENTIDO DA LÍNGUA INGLESA PARA ESTUDANTES DE ESCOLAS 

PÚBLICAS DE COMUNIDADES CARENTES 

O ensino de inglês como língua estrangeira acarreta implicações políticas, culturais e 

sociais na formação do estudante brasileiro. Portanto, o professor deste idioma tem um 

relevante papel na vida dos jovens, pois ele não é simplesmente um transmissor de 

conhecimentos, mas é, principalmente, um educador. Aplicando a concepção de Paulo Freire 

de educação ao ensino de língua estrangeira, podemos ressaltar que ensinar o inglês é criar 

possibilidades de conscientização do indivíduo, processo que o leva à mobilização e, por 

conseguinte a sua autotransformação. 

Sendo o inglês a língua do mundo globalizado, sua aprendizagem não deve ser 

privilégio de um determinado público, detentor de poder aquisitivo, mas ao contrário o ensino 

deste idioma deve ser democratizado, pois, de uma forma ou de outra todos nós fazemos uso 

dele. A assimilação de vocabulários estrangeiros, principalmente da língua inglesa, pelos 

falantes do português falado no Brasil é um fato incontestável.  

Diariamente falamos, ouvimos e lemos palavras em inglês nos mais variados 

contextos. Elas estão presentes nas propagandas escritas e faladas, nas músicas, no cinema, 

nos canais de TV por assinatura, em adesivos de carros, em mensagens estampadas em 

camisetas, nos nomes de estabelecimentos comerciais como bares, restaurantes, lojas de 

roupas e sapatos, hotéis, nomes de condomínios, de diversos tipos de produtos consumidos no 

dia a dia (comidas e bebidas, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, objetos de uso 

pessoal como roupas e sapatos, brinquedos, aparelhos eletro-eletrônicos, etc.). No Brasil 

globalizado de hoje, não nos preocupamos mais em traduzir palavras como mouse, CD, DVD, 

Lanhouse, self-service, pen drive, happy hour, marketing, suite master com closed, flat 

service, hamburger, cheeseburger, milkshake, steak house, grill, pizza express, jeans, coffee 

break, workshop, TV de LCD, notebook, laptop celular touch screen; crianças lêem a 

Folhateen e jogam video games e cariocas torcem pelo Fluminense Football Club. Impossível 

alguém entrar em uma loja de informática e dizer ao vendedor, mesmo sendo alguém sem o 

mínimo conhecimento desta língua, que deseja comprar um “armazenador portátil de dados”. 

Naturalmente, que “pen drive” sai automaticamente, sem que sequer se pense estar usando 

um termo “estrangeiro”.  

 As tentativas de nossos parlamentares de transformar em lei a interdição de termos em 

inglês no Brasil são impossíveis de serem concretizadas, pois os fenômenos lingüísticos não 

são interrompidos ou alterados por leis. Esta questão nos remete ao problema do imperialismo 
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americano, que durante décadas vem impondo ao mundo sua língua e estilos de vida através 

de estratégias altamente eficientes. Este fato histórico, assim como outros que estão 

intrinsecamente associados à atual conjuntura mundial, deve ser estudado e analisado nas 

escolas. Neste sentido acreditamos que os professores de inglês têm excelentes oportunidades 

de explorar os diversos significados dos diferentes contextos históricos e econômicos junto 

aos seus alunos. Ou seja, não podemos nos furtar de usar estas questões para suscitar em 

nossas aulas questionamentos referentes às razões da supremacia desse idioma no cenário 

político, econômico social e cultural no mundo globalizado e questionar os possíveis efeitos, 

positivos e negativos dessa preponderância a fim de contribuir para a formação de cidadãos 

autônomos, críticos e reflexivos. Mas com o cuidado de não se deixar cair nas armadilhas de 

certas posições nacionalistas exacerbadas, que nos remetem a xenofobia. 

Independentemente das questões acima colocadas, a língua inglesa deve ser muito 

valorizada porque é através dela que temos acesso ao conhecimento em diferentes áreas do 

saber como na ciência e tecnologia, nas artes e no mundo do trabalho; e ela é o principal 

idioma na comunicação global entre os povos. Quem sabe inglês pode se comunicar com 

pessoas de qualquer parte do mundo. Este fato se constitui em um fenômeno novo, jamais 

imaginado em décadas passadas. Ressaltando a importância da função social do inglês hoje, 

Susan Holden coloca: 

“Aprender e usar outro idioma faz com que as pessoas entrem em contato, 

direto ou indiretamente, com diferentes sociedades e culturas. Isso as 

expõem a maneiras de pensar diferentes, a meios de comunicação 

diferentes, a valores diferentes, o que, por sua vez, as estimula a pensar em 

sua própria cultura, em seus valores e modo de vida. Elas percebem, então, 

que não existe uma única maneira de fazer algo, mas muitas outras 

diferentes” (Holden,  2009). 
 

      A concepção da importância da função social da língua estrangeira deve ser usada 

pelo professor como forma de resgatar, nas aulas de inglês, a importância da aprendizagem 

desta língua como forma real de comunicação.                                              

Os participantes do projeto Conexões de Saberes/Inglês da UFS têm buscado 

caminhos para quebrar com o paradigma de abordagens tradicionalistas aplicadas por muitos 

docentes onde o inglês é usado como instrumento de dominação cultural, ideológica, e de 

exclusão social. Assim, temos enfatizado a importância de ensinar inglês sem promover o 

imperialismo lingüístico ou cultural, buscando alternativas para substituir o ensino mecânico, 

desprovido de sentido por práticas que valorizem o conhecimento prévio dos alunos e a partir 

deles construir a aprendizagem da língua adicional de forma significativa. 
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 O nosso projeto pretende usar o conhecimento lingüístico informal, presente na vida 

das comunidades de todas as faixas sociais, como material didático e como forma de 

“promover uma discussão sobre as implicações sociais, culturais e ideológicas, contribuindo 

assim para o processo educacional global” (PROMODOU, 1988.). Esta é uma forma de 

ensinar que respeita os valores culturais e as identidades sociais dos alunos, onde eles 

aprendem a dominar a língua inglesa sem ser dominados por ela, sem deixar que a língua 

estrangeira domine “seus próprios modos de pensar” ( RAJAGOPALAN, 2005). 

Aprender línguas estrangeiras não é um fenômeno recente e a função social do ensino 

de uma língua estrangeira em geral está ligada ao contexto sócio- histórico dos aprendizes. No 

contexto internacional globalizado em que vivemos atualmente, a língua inglesa é a principal 

ferramenta de comunicação social utilizada e é de suma importância que todo jovem estudante 

brasileiro perceba tal valor. O ensino desta língua deve, portanto, ser relevante e significativo 

para o estudante, ou seja, o aluno deve perceber que há uma relação real entre o conhecimento 

trabalhado na sala de aula e a sociedade onde vivemos e atuamos. 

 De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, a escola deve visar à formação 

de cidadãos críticos, reflexivos, capazes de atuar de forma construtiva e positiva na sociedade. 

Para que esta meta seja alcançada é essencial que as práticas pedagógicas dos professores 

privilegiem a participação do aluno em todas as atividades desenvolvidas na aula. Assim, o 

aluno deixa de ser um mero espectador, alguém que simplesmente “assiste a uma aula” 

passivamente e passa a construir ativamente seus saberes através de interações dinâmicas 

oportunizadas na aula, onde ele elabora, transforma, reflete e constrói novos significados. 

Segundo Paulo Freire, ensinar não significa transferir saberes, mas criar as condições para a 

sua produção ou sua construção (Freire, 2000). Nesta perspectiva, a escola deixa de ser uma 

mera reprodutora do sistema neoliberal e passa a ser um instrumento de libertação. Porém, 

apesar da pertinência do documento que data de 1998, a instituição escolar brasileira ainda 

mantém fortes resquícios de modelos obsoletos de ensino onde, tradicionalmente, o professor 

assume um papel autoritário de detentor da palavra e do conhecimento. A voz do aluno ainda 

não se faz presente de forma significativa nas escolas brasileiras.  

Este fato é, sobretudo, preocupante quando se trata de aulas de línguas. A língua 

inglesa é o instrumento através do qual podemos interagir com pessoas em qualquer parte do 

mundo. Na maioria das aulas de inglês ainda predominam procedimentos ineficazes de ensino 

de língua onde o ensino limita-se a memorização de regras gramaticais e listas de 

vocabulários. É verdade que a aprendizagem de uma língua adicional requer muito esforço, 
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precisa de prática, estudo de gramática e de atividades de memorização. Mas, as atividades 

comunicativas, colaborativas, interativas e criativas são essenciais para que esta língua seja 

percebida como um veículo real de comunicação.  

Certas práticas pedagógicas do professor levam muitos alunos à conclusão de que o 

inglês é algo abstrato, teórico, sem nenhum uso real. Pesquisas que tratam da formação de 

professores mostram que uma das barreiras para que o docente adote atividades inovadoras e 

criativas na aula, são suas crenças sobre o ensino e aprendizagem, originadas do senso 

comum. Esses estudos mostram que os professores têm idéias, atitudes e práticas 

pedagógicas, elaborados durante o período em que foram alunos, assimilados de forma não-

reflexiva, como modelos ideais de ensino. Moita Lopes coloca que uma pesquisa avaliativa de 

um programa de ensino de inglês evidenciou uma série de julgamentos negativos por parte 

dos docentes em relação aos estudantes. Ele registra frases como: “coitadinhos, são muito 

fraquinhos; eles não aprendem português quanto mais inglês” (LOPES, 2000). Crenças 

oriundas de idéias pré-concebidas levam à desmobilização e a concepções deterministas de 

ensino, que desmobilizam o próprio professor e são fontes de obstáculos para a aprendizagem 

e o desenvolvimento dos estudantes.  

4. RESULTADO 

De forma consensual, ficou decidido que, antes do início das atividades nas escolas, 

haveria uma etapa de planejamento das atividades e um treinamento intensivo de capacitação, 

abrangendo o estudo da língua inglesa, e a metodologia de ensino de língua estrangeira. Como 

no final do projeto o grupo deve apresentar resultados de pesquisas desenvolvidas nas escolas 

e escrever artigos científicos para publicação de mais um livro do projeto, ficou acordado que 

seria preciso incluir na programação leituras concernentes a metodologia cientifica. 

Essa primeira etapa do trabalho está sendo desenvolvida durante dois encontros 

semanais na UFS. Buscamos, através de leituras e discussões sobre os problemas da 

aprendizagem do inglês e das dificuldades encontradas pelos estudantes no cotidiano escolar, 

construir uma fundamentação teórica essencial para a prática pedagógica dos bolsistas nas 

escolas públicas. Acreditamos que a participação nos grupos de discussões têm possibilitado 

ao estagiário não só aprofundar o pensamento crítico/reflexivo, através do engajamento 

discursivo, mas também a assumir posturas solidárias e colaborativas, que são elementos 

essenciais ao processo educativo. Além disso, o estagiário tem tido a oportunidade de 

exercitar o uso do diálogo como forma de tomar decisões democráticas, percebendo-se como 

agente transformador da escola brasileira como aluno universitário e futuro professor. Nos 
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nossos debates temos contemplado questões referentes aos diversos tipos de discriminações 

baseados em diferenças socioculturais, de crenças religiosas, de etnia, de gênero, etc. Assim, o 

grupo está sendo capacitado para lidar com estes temas junto aos adolescentes.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Neste artigo apresentamos as nossas primeiras experiências relacionadas ao processo 

de planejamento e preparação de alunos do Curso de Letras/Inglês vinculado ao Projeto 

Conexão de Saberes na Universidade Federal de Sergipe. Os resultados obtidos até o 

momento são bastante satisfatórios, pois todos os envolvidos estão contribuindo de forma 

muito positiva para o sucesso das atividades que serão implantadas nas escolas. Assim, nossa 

expectativa é que as próximas etapas do projeto continuem motivando tanto os universitários, 

nossos alunos, quanto os do Ensino Médio, que participarão, em breve, do programa. Desta 

forma, estaremos contribuindo para a discussão e reflexão do ensino de inglês numa 

perspectiva democrática e inclusiva de ensino, onde o inglês deixa de ser percebido como uma 

“disciplina teórica” e restrita apenas a públicos seletos para se tornar uma língua real, 

interessante, significativa, fundamental para a educação e formação do jovem brasileiro de 

comunidades populares.    

Fátima Bezerra Negromonte é Mestre em Letras pela Universidade Federal da Paraíba e 
professora do Departamento de Letras Estrangeiras da Universidade Federal de Sergipe.  

Maria Luiza Washington Batista é Mestre em Educação pela Universidade Federal de Sergipe e 
professora de inglês do Departamento de Letras Estrangeiras da mesma universidade, onde 
leciona desde 1996.  
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