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RESUMO

O propósito deste trabalho é compartilhar as experiências vivenciadas no Colégio de Aplicação da
UFS, a partir do projeto English with Fun, ação vinculada ao Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência da UFS (Pibid). A proposta primeira do projeto é contribuir para a formação
dos alunos participantes do programa, provenientes dos cursos de Licenciatura em Letras Inglês e
Letras Português-Inglês, por meio da utilização de uma metodologia colaborativa, que compreende a
pesquisa, o planejamento, o desenvolvimento de práticas docentes, as discussões e reflexões
mediadas pelo registro das ações em diários de campo. Nesse contexto, buscou-se suporte teórico nos
estudos sobre o desenvolvimento de pesquisa científica (TELLES, 2002) e sobre políticas
linguísticas (ALMEIDA, 2010); nas pesquisas sobre metodologia do ensino de Língua Inglesa
(MONTEMOR, 2013; JORDÃO, 2014), dentre outros. A análise dos resultados preliminares já
aponta um desenvolvimento significativo da autonomia dos alunos, a exemplo de uma intervenção
pedagógica a partir da Abordagem Baseada em Projetos (ABP).

ABSTRACT

The purpose of this paper is to share the experiences of the Colégio de Aplicação da UFS, a High
School located at the Federal University of Sergipe, based on the Project English with Fun, an action
linked to the Institutional Program of Scholarships for Teaching Initiation of UFS (Pibid, in
Portuguese). The first objective of the project is to contribute to the formation of the students
participating in the program, coming from the undergraduate course of Modern Languages in English
and Portuguese/English, through the use of a collaborative methodology which includes research,
planning, the development of teaching practices, discussions and reflections mediated by the
recording of actions in their field diaries. In this context, theoretical support was sought in studies on
the development of scientific research (TELLES, 2002) and on language policies (ALMEIDA,
2010); in research on methodology of English language teaching (MONTEMOR, 2013; JORDÃO,
2014), amongst others. To this respect, the analysis of the preliminary results already points to a
significant development of students&39; autonomy, such as a pedagogical intervention based on the
Project Based Approach (PBA).

RÉSUMÉ

Le but de cet étude est de partager les expériences vécues au Colégio de Aplicação (CODAP) de
l’Univertité Fédérale de Sergipe (UFS), à partir du projet English with Fun, action liée au
Programme Institutionnel de Bourses d’Initiation à l’Enseignement de l’UFS (Pibid). La proposition
initiale du projet est de contribuer à la formation des Étudiants des Cours de Licence en Lettres
(Anglais et Portugais-Anglais) qui participent au programme, en utilisant une méthodologie
collaborative qui comprend la recherche, la planification, le développement des pratiques
d’enseignement, les discussions et les réflexions arbitrés par l’enregistrement des actions sur des
carnets d’observation. Dans ce contexte, on a cherché un support théorique dans les études sur le
développement de la recherche scientifique (TELLES, 2002); sur les politiques linguistiques
(ALMEIDA, 2010) et dans les recherches sur la méthodologie de l’enseignement de la Langue
Anglaise (MONTEMOR, 2013; JORDÃO, 2014), parmi d’autres. À cet égard, l’analyse des résultats
préliminaires indique un développement significatif de l’autonomie de ces élèves, à l’exemple d’une
intervention pédagogique à partir de l’approche par projet (APP).
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INTRODUÇÃO

O projeto English with Fun é uma ação de ensino proposta pelo Pibid Inglês do Colégio de
Aplicação, que compreende a oferta de cursos de inglês para os alunos da escola, ministrados pelos
discentes bolsistas e voluntários de ID, com um foco nos aspectos interacionais e interculturais da
língua. O objetivo principal do projeto é proporcionar a estes discentes em situação de formação
inicial para a docência a experiência de elaborar propostas de ensino a partir da análise do perfil e
das necessidades de uma determinada comunidade escolar. Objetiva-se, também, propiciar um
ambiente privilegiado, no qual os futuros professores podem exercitar os conhecimentos
metodológicos adquiridos no curso de licenciatura e, assim, desenvolver as habilidades necessárias
para exercer sua futura profissão com maior segurança e eficiência, vez que terão contato com a
realidade onde atuarão, já na primeira fase da formação. Pretende-se, ainda, através do projeto
aprimorar os conhecimentos dos alunos do CODAP na língua inglesa, com um foco na ampliação do
vocabulário e na produção e compreensão oral.

Nesse contexto, a proposta foi elaborada a partir do contato dos discentes de ID com a comunidade
discente do CODAP, através das observações de aulas nas turmas da professora supervisora e,
também, com o levantamento de dados sobre as dificuldades, potencialidades e interesses dos alunos,
por meio da aplicação de um questionário. A partir das respostas obtidas, foi possível concluir que a
maior dificuldade declarada pelos alunos do ensino fundamental e médio entrevistados era no
aspecto da fala e que gostariam de desenvolver tal habilidade através de atividades lúdicas que
envolvessem jogos didáticos, músicas e filmes. Desta forma, o tema English with Fun foi escolhido,
com o propósito de promover a familiarização do aluno com a língua inglesa, de forma descontraída
e leve, permitindo que eles interajam entre si. Segundo Brown (2001), um dos princípios afetivos que
influenciam a aprendizagem de uma língua é a conexão com a cultura desta língua. Para o autor, a
aprendizagem de uma língua está intimamente ligada à aprendizagem de aspectos culturais da
comunidade que fala a outra língua, sendo um dos possíveis benefícios deste contato a geração de
uma compreensão intercultural.

Nesse ínterim, outra meta do projeto é desenvolver a criticidade dos alunos do ensino básico, a partir
da discussão de diversas temáticas pertinentes à cultura dos países falantes da língua inglesa em
comparação à sua própria, visando despertar nele o interesse em expressar-se no outro idioma, mas
sem perder de vista as implicações sociais e políticas presentes nessas interações. Na sociedade cada
vez mais globalizada em que vivemos, saber se comunicar em outra língua, pode possibilitar o
acesso a bens culturais que promovem o indivíduo. Desta forma, faz-se necessário que o professor de
línguas, principalmente o de língua estrangeira, desenvolva um perfil profissional que privilegie não
apenas as habilidades técnicas, ou seja, os conhecimentos sobre o idioma e a didática para ensiná-lo,
mas, também é muito importante que ele tenha consciência sobre seu papel como agente de inclusão
de seus alunos na sociedade. Nesse sentido, Serrani (2005), apresenta o professor de língua como
interculturalista, que corresponde a um docente – de língua materna ou estrangeira – apto para
realizar práticas de mediação sócio-cultural, contemplando o tratamento de conflitos identitários e
contradições sociais, na linguagem da sala de aula.

JUSTIFICATIVA

Como explicitamos anteriormente, a proposta primeira do English with Fun é proporcionar aos
alunos graduandos em Letras-Inglês e Letras: Português-Inglês participantes do Pibid a possibilidade
de colocar em prática os conhecimentos desenvolvidos no curso de licenciatura. Nesse contexto, o
projeto atende às expectativas do Programa, que visa proporcionar aos discentes bolsistas e
voluntários da ID ainda na primeira metade do curso de licenciatura uma aproximação prática com o
cotidiano das escolas públicas de educação básica e com o contexto em que elas estão inseridas. Esta
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parceria pode possibilitar diversos benefícios para a sociedade – por um lado, as licenciaturas têm a
oportunidade de oferecer uma formação mais sólida aos futuros professores, através da possibilidade
que os alunos graduandos terão de desenvolver os conhecimentos teóricos associando à prática, com
a orientação do professor da educação básica e do professor da graduação. Por outro lado, a escola da
educação básica também se beneficia, visto que tem a possibilidade de contribuir para a formação
desses futuros docentes e construir coletivamente novos saberes que venham atender às suas
demandas.

Nesse sentido, cabe ressaltar que a presente proposta foi elaborada coletivamente pelos discentes
bolsistas e voluntários de ID, com a colaboração da supervisão e da coordenação de área, em
resposta às demandas apresentadas pela comunidade discente do CODAP no questionário de
levantamento de dificuldades, potencialidades e interesses e das observações de aula realizadas pelos
Pibidianos.

METODOLOGIA

Optamos por desenvolver uma pesquisa etnográfica, de cunho qualitativo,
construcionista-interpretativa (TELLES, 2002), onde tanto pesquisadores como colaboradores
participam das tomadas de decisão, bem como contribuem para a construção das práticas e usufruem
dos resultados alcançados. Nesse sentido, entendemos que a formação docente acontece de maneira
mais eficaz quando o aluno-professor constrói os conhecimentos técnicos e identitários em contato
com a realidade onde vai atuar, de forma compartilhada e participativa. Corroboramos com Telles
(2002), quando o autor fala sobre o papel do pesquisador e do professor na pesquisa em educação:

Enfim, o papel do pesquisador adquire a dimensão de mentor que
orienta, reflete e discute juntamente com um professor participante e
agente na construção do conhecimento sobre sua prática pedagógica –
um professor pesquisador. Trata-se do paradigma sócio-construcionista
e interpretativista da pesquisa em educação. Tanto o pesquisador
quanto o professor, em parceria, trabalham engajados na produção de
sentidos sobre a prática pedagógica. (p. 98)

Os colaboradores da pesquisa são 7 discentes da graduação em Letras Inglês e Letras:
Português-Inglês da Universidade Federal de Sergipe, cursando até o 4º período. Todos participaram
da seleção para o Programa Institucional de Distribuição de Bolsas para a Iniciação à Docência
(Pibid) e foram lotados no CODAP, que é uma escola de ensino fundamental e médio pública, de
âmbito federal, localizada na UFS. O colégio tem a função principal servir como laboratório humano
da universidade, recebendo vários alunos dos cursos de licenciatura, bacharelado e pós-graduação
para realização de estágio supervisionado e pesquisas de outra natureza. Cabe também ressaltar que,
em relação ao ensino de línguas estrangeiras, os alunos do CODAP têm aula de inglês, francês e
espanhol ao longo do ensino fundamental e optam por uma das 3 línguas quando vão para o ensino
médio.

No que diz respeito aos instrumentos de pesquisa, inicialmente, foram realizadas reuniões com a
participação de membros de todas as escolas do núcleo da UFS, para a discussão de textos abordando
diversas temáticas pertinentes ao universo docente da educação básica, a saber: metodologias de
ensino, políticas educacionais, documentos e leis que normatizam o ensino em nível básico, o
desenvolvimento de pesquisa científica, dentre outras. Estas reuniões tiveram o propósito de oferecer
aos alunos os conhecimentos introdutórios necessários para compreenderem melhor a realidade da
escola pública de educação básica e, consequentemente, prepará-los para a proposição de ações mais
eficazes na comunidade escolar. Atualmente, estas reuniões continuam a acontecer quinzenalmente,
em caráter obrigatório, envolvendo os discentes bolsistas e voluntários de ID e supervisores das
escolas ligados à cada coordenação de área, com a discussão de textos que são escolhidos a partir das
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demandas apresentadas por estes alunos no desenvolvimento das ações realizadas nas escolas.

Além das discussões de textos, desde o início, os alunos também observam aulas nas turmas dos
supervisores, o que contribuiu significativamente para que eles tomassem conhecimento do perfil dos
alunos e das potencialidades e demandas da comunidade escolar. Estas informações foram essenciais
para a elaboração da ação intervencionista que está sendo desenvolvida no CODAP. É no
acompanhamento dessas aulas que os discentes Pibidianos têm a oportunidade de observar e discutir
junto com a professora supervisora as práticas pedagógicas que foram utilizadas no intuito de atender
às necessidades dos alunos e para superar as dificuldades que, por vezes, surgiram inesperadamente,
ao longo da aula. Jordão (2014) postula que as identidades de alunos e professores são construídas
discursivamente ... e são desse modo narrativas, práticas de si e do outro. A autora ainda acrescenta
que, alunos e professores sempre entendem de alguma maneira aquilo com que se deparam na escola
e que tais entendimentos se tornam significativamente produtivos quando discutidos em seus
pressupostos e implicações. (JORDÃO, 2014, p. 23). Outro recurso metodológico que foi importante
para a elaboração do projeto intervencionista foi o questionário para levantamento de dados e
interesses da comunidade discente do CODAP. Os discentes Pibidianos, sob a orientação da
supervisão e coordenação de área, foram protagonistas na concepção das questões, aplicação dos
questionários e análise dos resultados. Para a elaboração do questionário os discentes de ID criaram 8
questões com o objetivo de verificar a concepção de aprendizagem de língua que alunos do CODAP
tinham e sua opinião a respeito do nível de aprendizagem (potencialidades e dificuldades), além das
habilidades comunicativas que gostariam de desenvolver (compreensão e produção oral,
compreensão e produção escrita, pronúncia, vocabulário) e que gêneros discursivos despertava mais
seu interesse (jogos, filmes, músicas, literatura, ou outro que eles quisessem sugerir). A análise dos
dados mostrou que grande parte dos alunos considerava que tinha necessidade de desenvolver a
comunicação oral, através de jogos, músicas e filmes.

Nesse contexto, foi criado o projeto de ensino English with Fun pelos discentes bolsistas e
voluntários de ID e pela professora supervisora, para atender aos anseios da comunidade discente do
CODAP de desenvolver a comunicação oral em Língua Inglesa. A proposta compreende a oferta de
cursos de inglês, com aulas planejadas e ministradas pelos alunos-professores, sob a orientação da
professora supervisora, em encontros semanais, com duração de uma hora/aula, no turno oposto ao
das aulas regulares dos alunos. O processo de formação das turmas se deu através da demonstração
de interesse dos alunos ao se inscreverem nas turmas. No ato da inscrição, os alunos foram
submetidos à uma avaliação diagnóstica (entrevista), para determinar seu nível de proficiência na
língua inglesa (iniciante ou intermediário). Foram inscritos 40 alunos do ensino fundamental,
distribuídos em 4 turmas (3 de nível iniciante e 1 de nível intermediário). Os cursos tiveram início
em julho, com aulas às quartas ou quintas, no turno vespertino.

Outro instrumento metodológico que está sendo utilizado são os diários de campo, também em
caráter obrigatório, onde os discentes bolsistas e voluntários de ID devem registrar suas reflexões
acerca das ações desenvolvidas e das experiências vivenciadas por meio destas. O uso deste recurso
tem se mostrado bastante eficiente no processo de amadurecimento profissional dos discentes de ID,
pois tem proporcionado uma melhor percepção da relação entre as temáticas discutidas nas reuniões
e as experiências vivenciadas nas ações na escola. Espera-se através dos relatos das experiências dos
alunos-professores obter dados que contribuam para um melhor entendimento de como se dá a
formação de diferentes aspectos da identidade profissional dos professores. Para Almeida Filho
(2009), “desenvolver-se é crescer na consciência de como se tem ensinado, de que tipo de ensino se
produz, com que efeitos e de que justificativas há para se ensinar assim”.

Por fim, os discentes de ID têm tido a oportunidade de compartilhar as experiências vivenciadas
através da participação em rodas de conversa e sessões de comunicação oral em eventos organizados
pela coordenação geral do Pibid. Esta é uma contribuição importante do programa, pois desperta no
futuro docente um olhar para a sala de aula como um local propício para o desenvolvimento de
pesquisa e do professor como um pesquisador da sua própria prática. A participação nesses eventos,
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tem estimulado os discentes de ID a procurar a orientação da supervisão e da coordenação de área
para submeter apresentações de suas experiências em outros eventos científicos locais, nacionais e
internacionais.

REFLEXÕES PRELIMINARES

Quando do início do Pibid, a discussão de textos teóricos versando sobre formação de professores,
ética profissional, políticas educacionais, documentos oficiais, metodologias, e outros aspectos
relacionados ao ensino-aprendizagem de língua inglesa, em particular, embora não somente, teve por
objetivos apresentar aos discentes bolsistas e voluntários de ID um panorama geral de questões
norteadoras do sistema educacional, familiarizá-los com questões voltadas aos procedimentos
adotados pelas escolas de educação básica nas quais atuariam, bem como com as possíveis ações a
serem nelas desenvolvidas. Nesse sentido, as discussões entre coordenadores de área, supervisores e
entre os discentes de ID de outros grupos visaram, portanto, prepará-los para a realidade que
vivenciariam nas escolas públicas de educação básica, a exemplo da elaboração de objetivos para as
atividades propostas, do desenvolvimento dos projetos em parceria com os supervisores e alunos, da
elaboração de aulas, do trato com os membros da comunidade escolar na qual atuariam, dentre outras
questões que fossem surgindo com o desenrolar dos planos e a partir do compartilhamento das
experiências positivas e negativas em relação ao andamento das atividades.

Até o momento, podemos afirmar que as experiências e os relatos dos nossos discentes bolsistas e
voluntários de ID, ora atuando no CODAP/UFS, têm nos revelado que o conhecimento teórico
inicialmente compartilhado entre todos os envolvidos no programa foi deveras positivo, pois lhes
possibilitou melhor desenvolver as práticas às quais se engajaram enquanto partícipes,
encorajando-os e habilitando-os a desenvolvê-las com maior autonomia, responsabilidade e
segurança, com vistas a ocuparem os espaços que lhes foram designados como palco das ações
escolares como atores protagonistas, e não apenas como coadjuvantes, de forma passiva.

Diante disso, insta ressaltar que as reuniões quinzenais, instituídas no grupo como obrigatórias desde
o início do programa, têm nos demonstrado serem de suma importância para o acompanhamento das
ações nas escolas, quer seja por parte dos coordenadores, dos supervisores ou dos próprios discentes
de ID. Nesses encontros, dada a significativa contribuição das discussões teóricas, estas foram
mantidas, embora mais ênfase tenha sido dada às ações dos discentes de ID e às necessidades que
surgem das suas práticas nas escolas, seja em relação ao desenvolvimento das ações, seja no tocante
às novas etapas dos seus projetos. Isso, por conseguinte, tem nos levado à escolha dos textos a partir
dos relatos de experiência dos discentes de ID, cujos registros são feitos em seus diários de campo,
este também quesito obrigatório no grupo.

Ressaltamos, ainda, que as experiências dos nossos discentes de ID nas escolas têm ido além do
esperado, o que atribuímos ao fato de serem estas experiências práticas - nas escolas e em suas salas
de aula, atreladas ao convívio semanal com a comunidade escolar - imprevisíveis e, por vezes,
surpreendentes, findando por complementar e/ou solucionar questões de ordem teórica e técnica que
não conseguem ser resolvidas satisfatoriamente nas disciplinas de estágio supervisionado, legislação
e metodologias do ensino, por exemplo, dada as suas especificidades e a exiguidade do tempo em
que devem ser ministradas.

Mediante o exposto, o impacto do programa, visto ser este mais prolongado que um ou dois
semestres de aulas, e sobretudo no que concerne à sua práxis, é indiscutível, pois permite aos
discentes de ID irem além da tecnicidade e das questões exclusivamente teóricas que embora
reconhecidamente importantes, não lhes permitem transitar com a maturidade, a segurança e a
autonomia que as instituições demandam de um licenciado, principalmente quando do seu ingresso
no ofício da docência.
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Outro ponto que merece ser destacado versa sobre a diversidade de atividades oferecidas aos
discentes de ID por intermédio do programa, a exemplo de encontros do Pibid reunindo todas as
áreas de conhecimento e as especificamente relacionadas à língua inglesa, rodas de conversa,
minicursos, oficinas pedagógicas, palestras, seminários, etc., permitindo que eles deem os passos
iniciais em relação às pesquisas, produzindo e compartilhando conhecimentos advindos das suas
experiências ainda enquanto professores em formação, cujas identidades profissionais também estão
sendo moldadas.

Em se tratando do CODAP/ UFS, a análise dos resultados preliminares aponta um desenvolvimento
significativo da autonomia e confiança dos alunos, a exemplo da intervenção pedagógica feita por
eles, a partir da Abordagem Baseada em Projetos (ABP), aqui objeto das nossas reflexões, como
também de ações voltadas à pesquisa, ainda que de cunho iniciático, a exemplo da escrita de artigos
científicos e a apresentação de comunicações em seminários e eventos locais, nacionais e
internacionais, sob a nossa orientação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, conforme relatos dos próprios pibidianos, em registros por nós observados em seus diários
de campo, as discussões teóricas, as trocas com supervisores e colegas e todas as experiências que
lhes têm sido proporcionadas pelo Pibid contribuíram, e continuam contribuindo, significativamente,
para a sua formação enquanto futuros docentes da educação básica.

Muitos discentes de ID revelaram, por exemplo, ter percebido que a docência é, de fato, o caminho
que desejam seguir posto que, antes de participarem do programa, tinham muitas dúvidas em relação
ao que realmente gostariam de fazer após o término da sua graduação. Outros revelaram, ainda, que
desejam dar a sua contribuição, enquanto docentes, nas escolas públicas e, não mais, em instituições
privadas, a exemplo de cursinhos de inglês e de escolas regulares de educação básica, como
inicialmente haviam pensado, pois perceberam, com a atuação no Pibid, que o fato de terem sido
formados em instituições públicas de ensino implicava dizer que é também nesses espaços que eles
querem e carecem atuar.

Para outros, o fato de sempre serem incentivados a buscar, por si próprios, novas alternativas para
agir em relação ao que pensam ser melhor para os alunos com quem trabalham nas escolas e no que
diz respeito ao ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, particularmente a língua inglesa neste
estudo, tem lhes motivado a desenvolver propostas e estratégias para a sua atuação, encorajando-lhes
a tomar decisões juntamente conosco, coordenadora e supervisora.

Por esse motivo, há os que também se reportam ao seu protagonismo nas escolas, conforme já
mencionamos anteriormente, dizendo se sentirem muito importantes por poderem participar
ativamente das tomadas de decisão que norteiam os projetos e o que, segundo eles, aumenta a sua
auto-estima e a confiança, características estas que julgamos ser essenciais aos futuros docentes.

Alguns discentes também tratam do quanto aumentou o seu repertório de conhecimento acerca das
questões educativas, em particular as versando sobre os documentos oficiais e as políticas
lingüísticas, pontos que conheciam de forma muito superficial e que não julgavam ser suficientes
para a sua posterior atuação enquanto docentes em quaisquer que fossem as instituições.

Faz-se importante ressaltar, no entanto, que não tivemos o propósito de apresentar, nesta proposta,
excertos dos diários de campo dos discentes de ID. Entretanto, esses registros já estão sendo
analisados e serão, posteriormente, apresentados, visto que nos revelam haver uma plêiade de ricas
informações sobre o programa como um todo e que, portanto, há muito a ser desvelado a partir das
ações dos nossos alunos de ID não somente na instituição aqui trabalhada, mas em todas as demais
escolas contempladas com o trabalho dos pibidianos.
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Por fim, mas não menos importante, é possível afirmar que uma relevante contribuição do Pibid
reside em ser este um programa que promove, continuamente, reflexões sobre o processo
educacional, contribuindo, dessa forma, para que os discentes de ID e futuros professores possam
antever o que deles requererá o efetivo exercício da docência e que papéis eles desempenharão em
suas futuras práticas.
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