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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo apresentar o projeto English With Fun,
desenvolvido no Colégio de Aplicação, na Universidade Federal de Sergipe, como uma das ações do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). O projeto tem como base
norteadora a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), sob a perspectiva de Bender (2014). Foram
apresentados, em ordem cronológica, os primeiros passos do projeto, desde as reuniões e discussões
teóricas até a experiência prática realizada nas salas de aula e as adaptações que se mostraram
necessárias na metodologia. Buscando ensinar os alunos de uma forma diferenciada do ensino
tradicional, o projeto tem como objetivo familiarizá-los com a língua inglesa, utilizando práticas
voltadas ao lúdico e a exercícios em grupo.

ABSTRACT: This article aims to present the project English With Fun, which is developed at
Colégio de Aplicação, located in the Federal University of Sergipe, as one of the actions of the
Institutional Program of Teaching Initiation (PIBID). The project is based on the Project-Based
Learning (PBL), as proposed by Bender (2014). The first steps of the project are presented in a
chronological order, from the meetings and theoretical discussions to the practical experience in the
classrooms as well as to the necessary adaptations in its methodology. Aiming to teach students in a
different way from what is preached in the traditional teaching, the project aims to familiarize them
with the English language, using playful practices and group exercises.

RESUME: L’article présent a l’objectif de présenter le projet English With Fun, en dévellopé au
Collège d’Aplication, à la Université Fédéral du Sergipe, comme un des actions du Program
Institutionnel de Bourse de l’Initiation d’Enseignant (PIBID). Le projet a comme base de guidage
l’Apprentissage Basée en Projets (ABP), sous la perspective de Bender (2014). Les premiers pas en
ont été dans l’ordre chronologique, depuis les réunions et discussions théoriques jusqu’à cet
expérience pratique déjà faites dans les classes et les adptations qu’en se montraient nécessaires dans
la méthodologie. En cherchant d’enseigner aux élèves une forme differente de l’enseignement
traditionnel, son objectif est les familiariser avec la langue anglaise et toutes les autres modalités
impliquées à utilisé des pratiques plus destinée au ludique et des activités en groupe.
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INTRODUÇÃO

Quando iniciamos as nossas ações no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID),
previamente ao início da ida às escolas, tivemos um vasto suporte teórico sobre metodologias, perspectivas
e métodos de aprendizagem. Todo este apanhado teórico teve o intuito de nos preparar para a realidade que
iríamos vivenciar na experiência prática na educação básica. A experiência no programa, portanto, desde o
seu início, permitiu - e permite ainda - que alunos consigam unir o conhecimento teórico adquirido por
intermédio das discussões levantadas e das experiências particulares vivenciadas com a prática real de estar
em sala e conduzir uma turma, desenvolver atividades, criar laços e compartilhar juntamente com
supervisores, professores e colegas o aprendizado desenvolvido.

A escola onde realizamos a atividade descrita neste artigo é o Colégio de Aplicação (CODAP), que fica
localizado dentro da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Em relação ao corpo docente e discente, o
colégio conta com trinta e nove professores, duzentos e trinta e oito alunos do Ensino Fundamental e cento
e setenta e oito alunos do Ensino Médio. Os professores, em sua maioria, possuem mestrado ou doutorado,
sendo que alguns têm pós-doutoramento. Em termos de estrutura, a escola conta com laboratórios de
línguas (inglês e francês), laboratório de música, doze salas de aula, uma Biblioteca Comunitária
(BICOM), além do acesso aos ambientes da UFS, como Restaurante Universitário (RESUN), quadras
esportivas e a Biblioteca Central (BICEN). Os alunos, desde o ensino fundamental, contam com atividades
complementares no contraturno, além de receberem alunos da graduação que fazem parte de projetos como
PIBID, PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica), PIBIX (Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Extensão), Apoio Pedagógico, entre outros programas que beneficiam tanto alunos
da graduação quanto estudantes da própria escola. Ao iniciarmos as visitas à escola, já havia projetos em
andamento, estes caminhando para a finalização, uma vez que era o mês de novembro e os alunos já
haviam concluído a maior parte das atividades avaliativas. Portanto, começamos as discussões e
planejamentos dos projetos que pretendíamos desenvolver tão logo o ano letivo começasse.

Tanto nas reuniões com as coordenadoras de área do PIBID, quanto nos encontros semanais com a
supervisora do CODAP, discutimos diversas questões educacionais e uma das pautas foi a tão propalada
ideia da impossibilidade de se aprender inglês nas escolas públicas, sendo necessário aos alunos recorrerem
a cursos particulares para enxergar o inglês como idioma, ao invés de somente uma disciplina escolar.
Pensando nessa problemática, tivemos a ideia de desenvolver um "English Club", que seriam aulas de
inglês, com temas variados, explorando com mais profundidade a cultura e com uma abordagem mais
próxima da comunicação, visando unir diversão e aprendizado. A nossa supervisora nos instruiu acerca das
necessidades dos alunos e compartilhou o que ela já conhecia das turmas, de modo que pudéssemos criar
um projeto que atendesse às demandas específicas dessas turmas e que seguisse o nosso objetivo
desenvolvido após as reuniões, que era o de criar um projeto que ensinasse inglês de uma forma
diferenciada da tradicional, ora presente na sala de aula e na qual podemos encontrar variáveis como notas,
avaliações tradicionais e escritas, que findam por causar cansaço e desmotivação por parte dos alunos,
segundo eles mesmos relatam. No início das reuniões contávamos com dez pibidianos: dois voluntários e
oito bolsistas. Foi orientado que nos dividíssemos em duplas para as observações das aulas, de modo que
tivéssemos um contato mais próximo com a turma. Após todas as observações e discussões na turma, foi
criado o projeto English With Fun, que tem o intuito de ensinar a língua inglesa utilizando brincadeiras,
jogos, literatura, filmes, música e projetos. O objetivo geral do projeto é familiarizar o aluno com a língua
inglesa, fazendo com que ele se identifique com o idioma, desenvolva o seu potencial na língua, reconheça
suas capacidades e trabalhe a comunicação sem perder de vista o aspecto estrutural da língua, porém sem
que este seja o foco do trabalho.

O PROJETO ENGLISH WITH FUN: CONCEITUAÇÃO E METODOLOGIA

Para iniciar o projeto e as aulas, fez-se necessário conhecermos os alunos interessados em participar, uma
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vez que nos deparamos com a problemática de que não conhecíamos o seu perfil e que, portanto, talvez não
conseguíssemos prender sua atenção da maneira desejada e, consequentemente, seu envolvimento com o
aprendizado da língua não nos seria assegurado. Para resolver essa questão, criamos um questionário que
serviu como instrumento de pesquisa para mapear as dificuldades, habilidades, interesses e os aspectos que
os alunos gostariam de desenvolver na Língua Inglesa. O questionário por nós elaborado (TABELA 01)
serviu para que, desde os primeiros passos do projeto, os alunos estivessem envolvidos e inteirados acerca
das propostas, pois a partir dele seria possível pensarmos em que tipo de atividades seriam criadas.

TABELA 01

Questionário de levantamento de dados

O PIBID Inglês tem como objetivo desenvolver projetos para potencializar os conhecimentos dos alunos
do Codap na língua-alvo no ano letivo de 2019. Para tanto, gostaríamos de contar com a sua colaboração
na elaboração das propostas, respondendo as questões abaixo sobre seus interesses, potencialidades e
dificuldades.

1. Nome (opcional):
2. Idade:
3. Série em que estuda:

1. Considerando os aspectos da Língua Inglesa descritos abaixo, em quais você acredita que tem mais
habilidade?

( ) Ouvir ( ) Falar ( ) Ler ( ) Escrever

1. Considerando os aspectos da Língua Inglesa descritos abaixo, em quais você acredita que tem mais
dificuldade?

( ) Ouvir ( ) Falar ( ) Ler ( ) Escrever

1. Que aspectos da Língua Inglesa você gostaria de desenvolver?

( ) Compreensão oral (ouvir)

( ) Conversação

( ) Leitura e compreensão de texto

( ) Produção textual

( ) Pronúncia

( ) Vocabulário

1. Das opções abaixo, quais você considera mais interessantes para desenvolver suas habilidades na
Língua Inglesa?

( ) Desenho animado
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( ) Filmes

( ) História em quadrinhos

( ) Jogos

( ) Música

( ) Literatura

( ) Outros: ____________________________________________

_____________________________________________________

1. De que forma você acredita que aprende melhor a Língua Inglesa?

____________________________________________________

____________________________________________________

Aplicamos o questionário nas turmas do 7°b, 8°b, 9°a, 9°b, do Ensino Fundamental, e nos 2° e 3° anos do
Ensino Médio (TABELA 02), explicando o seu propósito e divulgando o projeto. Analisamos as respostas
e observamos que a modalidade em que os alunos possuíam mais dificuldade era no falar, revelando-nos
portanto que, uma vez iniciado o projeto, deveríamos direcionar o foco das nossas atividades para
exercícios onde prevalecesse a comunicação. Em segundo lugar, em grau de modalidade, destacou-se o
processo da escrita. No entanto, como demonstrado na TABELA 03, onde os alunos precisam descrever
qual aspecto têm interesse em aprimorar, a quantidade de alunos que optaram por desenvolver a produção
textual foi inferior à quantidade de alunos que possuíam essa dificuldade. Exemplificando, ao analisar a
turma do 2º ano do Ensino Médio, 05 alunos demonstraram dificuldades com a escrita. Todavia, somente
01 aluno demonstrou interesse em melhorar a produção escrita, e nenhum aluno manifestou desejo de
melhorar a habilidade de leitura. Porém, na TABELA 03, é possível notar que boa parte dos alunos optou
por mais de uma modalidade, o que mostra que os objetivos do projeto English With Fun deverão estar
intercalados e trabalhar os aspectos em união: fala, escrita, leitura e escuta.

TABELA 02

Considerando os aspectos da Língua Inglesa descritos abaixo, em quais você acredita que tem mais
dificuldade?

Série Ouvir Falar Ler Escrever Nenhuma das
opções

Mais de uma
opção

Todas as
opções Total

7° b 3 9 3 8 0 2 0 25
8° b 4 3 2 4 0 10 0 21
9° a 4 9 1 2 1 11 0 28
9° b 4 5 0 4 0 10 0 23
2°E.M. 2 6 0 5 1 10 0 24
3°E.M. 3 5 0 2 0 11 2 23
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TABELA 03

Que aspectos da Língua Inglesa você gostaria de desenvolver?

Série Comp.
Oral Conversação Leitura Prod.

Textual Pronúncia Vocabulário
Nenhuma
das
opções

Mais
de
uma
das
opções

Todas
as
opções

Total

7° b 7 4 3 2 2 3 0 3 1 25

8° b 3 1 0 1 2 0 0 12 2 21

9° a 1 1 1 0 1 0 0 16 3 23

9° b 1 2 2 0 0 0 0 20 3 28

2°

E.M
1 1 0 1 1 0 0 17 3 24

3°
E.M 0 2 0 0 0 0 0 18 3 23

Ensino médio.

Após a análise dos questionários, já com os resultados em mãos, demos início às inscrições para a
participação no projeto. Decidimos nos dividir em duplas e realizar uma entrevista (TABELA 02) com
cada aluno para dividi-los por nível de proficiência. A entrevista consistia em perguntas de nível básico
avançando para o intermediário com o objetivo de, além de conhecer melhor os alunos e o seu nível de
proficiência, estreitar os laços da relação aluno-professor. Tendo isso em vista, durante esse processo,
buscamos dialogar com os alunos, compartilhando ideias e interesses em relação ao idioma. As perguntas
eram todas em inglês e a maioria dos alunos apresentou bastante dificuldade em compreender ou falar em
inglês. Nesses casos, tentávamos explicar com outras palavras, ainda em inglês e, apenas em último caso,
traduzir. Foi interessante observar que alguns alunos não conseguiam compreender a pergunta mais básica
‘What is your name?’; no entanto, conseguiam responder perguntas um pouco mais complexas como
‘Have you ever attended an English course?’. Por isso, mesmo quando o aluno apresentava dificuldades de
compreensão nas questões mais básicas, continuávamos perguntando em inglês, recorrendo à tradução
apenas quando a dificuldade impossibilitava a prossecução da entrevista. Visto que a entrevista foi
realizada em dupla, enquanto uma fazia as perguntas, a outra analisava as respostas e classificava o aluno
no nível mais adequado, baseando-se nos critérios pré-definidos (TABELA 04). Contudo, mesmo antes de
criar as perguntas e os níveis, tínhamos a ciência de que esses critérios não seriam suficientes para definir
com precisão o conhecimento dos alunos, já que avaliavam apenas as competências de compreensão e
expressão oral na Língua Inglesa. Considerando os diversos fatores que poderiam interferir no desempenho
dos alunos nessa etapa inicial, pensamos na possibilidade de remanejar aqueles que demonstrassem um
nível de proficiência mais avançado ao longo das aulas, tão logo elas fossem iniciadas.
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TABELA 04

INSCRIÇÕES

What is your name?

How old are you?

What is your grade at Codap?

Tell me about your family. Do you have brothers? What are their names?

What do you like most in learning English? Reading, listening, speaking,
writing?

What do you usually do in your free time? Do you watch Tv? What
programs do you like?

Have you ever attended an English course?

Níveis:

1 Couldn’t understand the question, even with the examples.

2 Understood when we gave examples, but didn’t answer in English.

3 Understood the question, but didn’t answer in English.

4 Understood and answered in English.

Finalizadas as inscrições, analisamos as fichas e dividimos os alunos por nivelamento em três turmas de
nível básico e uma de nível intermediário, de modo que cada turma conta, no momento da escrita deste
texto, com dois pibidianos como docentes. A partir de então, o projeto ganhou forma e é aplicado
semanalmente. Tendo escolhido a nossa turma, a de nível básico, iniciamos o planejamento das aulas. O
primeiro passo foi definir o tema e a abordagem, considerando o nível de inglês e a faixa etária dos alunos
(entre dez e treze anos). O tema escolhido foi greetings, pois o objetivo da aula inicial era conhecer melhor
os alunos, nos apresentar e explicar um pouco mais sobre a proposta do projeto, a de ensinar inglês de uma
forma mais divertida. Sendo assim, organizamos a sala em um círculo para promover a interação entre
todos os participantes como um só grupo, evitando a separação por idade ou afinidade, e iniciamos com
uma dinâmica de apresentação, na qual cada um deveria dizer seu nome, seu contato com o inglês, o
motivo de estar no projeto e algo que gostasse de fazer, conforme o exemplo que déramos ao nos
apresentarmos. A supervisora participou dessa primeira aula, porém somente observando e analisando a
condução das dinâmicas. Após as apresentações, escrevemos na lousa os greetings enquanto
perguntávamos se eles estavam familiarizados com as frases. Surpreendentemente, eles sabiam quase
todas, portanto, apenas revisamos, lendo coletivamente em inglês, e traduzindo para o português. Em
seguida, introduzimos também algumas frases a serem usadas em sala de aula, como “I didn’t understand.
Can you repeat, please”, “Can I go to the bathroom” e “Attention, please”, “Sit Down”,
&39;&39;Silence”, por exemplo. Como uma forma lúdica de fixar o conteúdo, aplicamos duas dinâmicas.
A primeira consistia em dar a cada um deles um pedaço de papel com um greeting, uma pergunta ou uma
resposta, e eles tinham que ler a dos colegas para encontrar a frase correspondente à sua. No espaço da sala
de aula, eles começaram a procurar o seu par. Ao encontrar, eles leram em voz alta. Alguns tiveram
dificuldades para pronunciar ou timidez ao falar na frente dos colegas, o que foi solucionado com nossa
ajuda na pronúncia e um pouco de incentivo para os mais tímidos. Foi necessário que lêssemos em

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/uso_da_aprendizagem_baseada_em_projetos_voltada_para_o_ensino_da_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.7-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



conjunto uma primeira vez para que eles pudessem ler sozinhos. Para a segunda dinâmica, relembramos as
apresentações no início da aula e explicamos o uso do “I like...” e “I don’t like...”. Distribuímos pedaços
de papel para que eles escrevessem duas verdades e uma mentira à respeito do que gostavam ou não. Para a
parte escrita, foi necessário que andássemos pela sala e os auxiliássemos falando como era determinada
palavra em inglês, ou mesmo ditando uma palavra. O substantivo mais utilizado pelos alunos foi Music (I
like music/I don’t like music). Ou animais, especificamente cat/dog. A escolha pelo substantivo mais
simples não exigia dos alunos muita habilidade, uma vez que eram palavras que eles comumente vêem nos
livros didáticos ou exemplos estudados desde os anos iniciais.

Instruímos-lhes a dobrar o papel e colocar na caixa e explicamos que, conforme a música tocava, eles
deveriam passá-la adiante; quando a música parasse, o aluno que ficasse com a caixa deveria pegar um
papel, ler em voz alta e, junto com os colegas, descobrir sobre quem eram aquelas informações. Essa
dinâmica durou até todos os alunos terem lido todos os papéis. Ainda que alguns alunos tenham lido de
forma equivocada, fazer com que eles lessem e traduzissem junto conosco essa atividade permitiu que eles
ultrapassassem uma barreira com a língua, uma vez que a comunicação ainda foi clara para nós e para a
turma. Insta destacar que, apesar dos equívocos cometidos, o objetivo de normalizar o idioma para eles foi
exitoso, mesmo que em pequena escala.

As impressões que pudemos ter com essa primeira aula foi que alguns alunos apresentavam certa timidez
com relação ao uso da língua, ainda que estivessem com colegas que possuíam o mesmo nível. Findo este
primeiro momento, notamos que eles se mostraram mais engajados com as dinâmicas e brincadeiras,
tornando-se mais colaborativos. A surpresa maior foi o tema da aula, quando eles manifestaram ter um
conhecimento da língua que não esperávamos que tivessem. Ainda que greetings fosse um assunto inicial,
a ideia que tínhamos durante as entrevistas orais era a de que precisaríamos começar com a temática mais
básica possível. Dessa forma, finalizamos a primeira aula e começamos a preparar a segunda.

Na segunda aula, revisamos o conteúdo aprendido escrevendo no quadro conforme eles falavam e
introduzimos as cores em inglês utilizando canetas coloridas. A única dificuldade observada nesta
atividade foi a pronúncia, sendo necessárias algumas correções apenas quando o erro afetava a
comunicação, usando cautelosamente a técnica do eco, que consiste em repetir a palavra ou frase
pronunciando-a corretamente, sem expor os alunos, pois acreditamos que excessivas correções poderiam
inibi-los. Mais uma vez, com o objetivo de fixar o conteúdo de maneira lúdica, ao invés de fazê-los repetir
exaustivamente, utilizamos as dinâmicas. Distribuímos os pincéis e, conforme escolhíamos cores
aleatoriamente, ditando em inglês, o aluno que estivesse com o pincel da cor correspondente, vinha até a
mesa e escrevia uma frase do conteúdo aprendido na cartolina. Foram duas cartolinas: uma para os
greetings e outra para as frases a serem usadas na comunicação em sala. Em seguida, conforme
escolhíamos as cores em inglês, o aluno pronunciava a frase que escrevera. Feito isso, fizemos uma
brincadeira chamada Wireless Phone (telefone sem fio), na qual uma frase é transmitida oralmente ouvido
a ouvido até a última pessoa, que deve dizer em voz alta como recebeu a frase, a qual geralmente está
incorreta, o que gera humor. Tivemos que adaptar a frase “I see trees of green and red roses in the
garden” (que traduzida significa “Eu vejo árvores verdes e rosas vermelhas no jardim”) para “I see trees of
green and red roses” (“Eu vejo árvores verdes e rosas vermelhas”), pois a primeira aluna não conseguiu
repetir. A frase chegou errada, como esperado, e nós a corrigimos. Encerramos a aula pedindo para que
cada aluno dissesse algo que aprendera e informamos o recesso do colégio e, consequentemente, do projeto
presencialmente. Ao final da aula, alguns alunos decidiram permanecer em sala para decorar os cartazes
produzidos. Estes estariam dispostos no laboratório de língua inglesa, local onde eram ministradas as aulas.

A APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS

A partir das discussões com a nossa supervisora, fomos apresentados à Aprendizagem Baseada em Projetos
(ABP), sob a perspectiva de Bender (2014), e pensamos na possibilidade de aplicá-la, ou pelo menos tê-la
como uma base norteadora nas aulas do English With Fun. Vale apontar que certa quantidade de aulas já
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havia sido planejada e duas já haviam ocorrido antes de sermos apresentadas à metodologia. Inicialmente,
nosso intuito era, conforme apontado, ir além do ensino tradicional e proporcionar aos alunos uma
experiência descontraída, com um teor mais voltado ao lúdico. Alguns jogos já haviam sido formulados e
testados nas reuniões com os colegas pibidianos. No entanto, à medida em que fomos progredindo nas
pesquisas sobre a ABP, percebemos que seriam necessárias reformulações acerca das aulas, especialmente
por ser o nosso primeiro contato, tanto em sala de aula, quanto com essa metodologia. Ainda pensando nas
discussões do PIBID, fomos apresentados a perspectiva de Clarissa Jordão (2014) acerca da Pedagogia de
Projetos, que diz:

No entanto, pensar sobre a utilização de projetos em salas de aula de língua
estrangeira(LE) também se faz importante pela visão diferenciada que o trabalho
com projetos costuma trazer em relação a elementos fundamentais do trabalho com
LE na escola, como, por exemplo, as concepções de língua, escola/educação e suas
funções sociais.” o que nos possibilitou um olhar mais amplo para essa abordagem.
(p.17)

Conforme apontado por Bender (2014), os professores, inicialmente, precisam considerar como ela se
adequa ao ensino: se como um suplemento de ensino baseado em unidades ou como um substituto para o
planejamento de ensino baseado em unidades. Bender (2014) defende que a ABP é um caminho para o
ensino diferenciado, este altamente recomendado para as salas de aula do século XXI. Essa metodologia
tem o propósito de ensinar pela via de resolução de problemas do mundo real, fazendo com que os alunos
se engajem, desenvolvam e realizem projetos e dessa forma consigam absorver o conhecimento proposto.
Outra proposta da ABP é aumentar a motivação do aluno e desenvolver habilidades colaborativas com as
realizações dos trabalhos em equipe. Porém, como apontam Larmer e Mergendoller (2010 apud Bender,
2014), os alunos devem perceber o projeto de ABP como lhes sendo pessoalmente significativo, a fim de
que alcancem o máximo de envolvimento na resolução do problema. Portanto, tivemos que pensar na
temática das aulas com o foco em problemas que os alunos vivenciam, com vistas a lhes provocar interesse
e engajamento. Para tanto, nos reunimos com a nossa supervisora neste projeto e também professora de
Língua Inglesa dos alunos, para que ela pudesse nos orientar com relação às temáticas sociais que
poderiam ser abordadas. Alguns temas propostos neste encontro foram: conceitos de família, que já foi
realizado; o ensino público da educação básica; racismo; padrões de beleza. Todos os temas são de cunho
social e afetam direta ou indiretamente os alunos. O uso dessas temáticas foi uma forma que encontramos
de envolver os alunos na resolução de questões propostas sobre a questão motriz, que é explicada por Grant
(2002 apud Bender, 2014) como:

Na aprendizagem baseada em projetos, os alunos recebem ou desenvolvem uma
tarefa desafiadora e complexa, que se parece com tarefas que os adultos podem
enfrentar no mundo real. Na maior parte dos projetos, essa questão motriz não terá
uma solução simples e é possível que várias soluções aceitáveis sejam geradas
pelos diferentes grupos que estão trabalhando no projeto (2014, p. 23 e 24).

Porém, por estarmos trabalhando com alunos de dez a treze anos, cujo repertório linguístico na Língua
Inglesa não é vasto, tivemos que adaptar os projetos para que atendessem às suas especificidades. Como as
atividades nesta turma foram, também, nosso primeiro contato em sala de aula, buscamos agir
primeiramente com responsabilidade, de modo que foram organizados planos de aula, especificando o que
seria discutido em sala de aula e quais materiais seriam utilizados para que a supervisora pudesse nos
orientar acerca da melhor abordagem a ser utilizada.

Na terceira aula, cujo tema foi Family Conceptions, já fomos introduzindo um pouco da ABP. Iniciamos a
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aula perguntando aos alunos o que significava família para eles, de modo que pudéssemos introduzir a
questão principal: a diversidade familiar, ensinando pela via da escrita na lousa, discussão em sala e a
tradução falada. Colocamos no quadro a versão escrita e trabalhamos a tradução em conjunto com a turma.
Solicitamos que os alunos falassem sobre sua própria família usando os termos em inglês. Foram
apontados somente “father”, “mother”, “sister” e “brother”, salvo poucas exceções onde foi questionado
como se falava: madrinha, ou avó e avô. De um modo geral, houve muita dificuldade ao pronunciar cousin,
ainda que reforçássemos a pronúncia e este estivesse escrito na lousa. Foi reproduzido o trecho de uma
série da Netflix: One Day at a Time, que retrata a vida de uma mãe solo que cria dois filhos com a ajuda da
mãe e de um vizinho que aparece na cena mostrada. Quando solicitamos que os alunos retratassem quais
family members eram mostrados na série, eles responderam: mother, daughter, son, grandmother and
father (referindo-se ao vizinho), demonstrando conhecimento do conteúdo dado. Ao final da discussão, os
alunos concluíram que a única coisa que une todas as famílias apresentadas na sala e por nós, era o
sentimento. A proposta do projeto, a partir daí, foi criar uma árvore genealógica, onde os familiares
deveriam estar ligados somente pelo sentimento. A ideia sugerida foi que, ao dividir os três grupos, cada
grupo deveria criar uma própria família, partindo de um personagem central que deveria ser inventado por
eles em conjunto. A proposta de trabalho em grupo surgiu mediante a ótica de Bender (2014) que diz:

Saber trabalhar coletivamente na resolução de problemas é, de muitas maneiras,
uma das mais importantes habilidades que qualquer jovem pode desenvolver, já que
se trata de uma habilidade crucial para praticamente todos os trabalhos do século
XXI. Conforme os alunos ganham experiência em ensino na ABP, eles também
tornam-se mais experientes no trabalho em grupo. (p.49)

Dois alunos não quiseram participar da brincadeira em grupo, então foi dado a eles uma folha de ofício A4
para que fizessem sozinhos. Já nos grupos, os alunos se empenharam em mostrar uma família composta
com muita diversidade. O grupo 01 decidiu criar “The Family Marvel”, onde só havia personagens do
universo dos quadrinhos e das quais todos os participantes gostavam. O grupo 02 demorou para iniciar os
desenhos, uma vez que não entravam em consenso sobre a história da família. O grupo 03 desenhou a
família de um personagem principal composta por mother, stepfather, dog/cat (que foram representados
como friend), brother, sister, cousin e grandmother (que foi representado como neighbor, pela justificativa
que o personagem tratava a vizinha como sua avó). O objetivo da aula com relação à língua foi concluído,
assim como o objetivo da ABP, o de criar um projeto e deixar que os alunos o realizassem em grupo e com
autonomia.

Algumas adaptações se mostraram cruciais na hora de aplicar a metodologia à sala de aula, o que pôde ser
reforçado, em especial quando Cote (2007 apud Bender 2014, p.10) aponta que a ABP, inicialmente, não
foi criada para a aplicação nas escolas públicas, mas no ensino de medicina. Em alguns pontos foi preciso
adaptar pela falta de recurso, em outros devido ao perfil da turma. De todo o modo, as adaptações que se
tornaram necessárias estão abaixo descritas.

A primeira versou sobre o uso da tecnologia, pois Bender (2014) sugere que o seu uso é essencial para
todos os alunos atualmente. Em uma escola pública, ou mesmo particular, não é comum ter computadores
disponíveis para consulta por parte dos alunos durante as aulas, de modo que o uso da tecnologia, que se
mostrou tão necessário para a aplicação de projetos, não pôde ser considerado. Ainda que usássemos os
computadores particulares, não seria viável que em todas as aulas eles estivessem à disposição dos alunos.
Ao invés disso, nos foi sugerido pela supervisora que usássemos dicionários de idiomas que ficassem
disponíveis para os alunos em todas as aulas, além de utilizar, quando fosse possível, o próprio celular dos
alunos que estivessem com acesso à internet durante a realização das aulas;

A segunda adaptação versou sobre a realização dos projetos, pois se espera, na ABP, que os alunos criem
projetos que se assemelhem com o mundo real. Conforme pontuado por Larmer e Mergendoller (2010
apud Bender, 2014, p. 17):
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Os estudantes precisam planejar cooperativamente as ações (...) desenvolvendo um
plano de ação e começando a elaborar uma descrição ou diretrizes para o
desenvolvimento de seus produtos e artefatos. A pesquisa e o desenvolvimento
desses produtos e artefatos podem levar muitos dias e, tipicamente, envolvem a
criação de apresentações multimídia, demonstrações práticas, talvez um modelo
funcional, um portfólio, um podcast.

Devido à impossibilidade de criar projetos com essa magnitude, visto que dispomos de pouco tempo com
os alunos (1h semanal), além da falta de recursos, adaptamo-os para mini-projetos que podem ser
realizados em até 02 aulas.

E, por fim, a terceira adaptação versou sobre a autonomia do aluno. Bender (2014) explicita que a forte
ênfase no envolvimento dos alunos em problemas e projetos que eles considerem válidos, faz com que o
papel do professor seja predominantemente o de facilitador. No que concerne ao respeito aos alunos, nós
não conseguimos deixar o papel do professor como somente o de facilitador, uma vez que os alunos se
dispersam muito facilmente, além de já estarem inseridos no modelo tradicional de professor ativo e aluno
passivo. Todavia, tentamos durante as aulas permitir que os alunos exponham suas vontades e aspirações,
bem como ideias para as próximas aulas, para que possamos trabalhar em conjunto. Conforme expressado
por Arato (2011) a professora atua não só como monitora, mas também como disciplinadora quando
presente em sua sala de aula.

Com relação às próximas aulas a serem ministradas no projeto, e ainda pensando nas adaptações que foram
necessárias para a aplicação da metodologia da ABP, já foram programadas as discussões que as nortearão.

A primeira tratará do Ensino Público na educação básica: o planejamento inicial é trazer a problemática
dos privilégios que o CODAP possui enquanto escola pública. Para tanto, pensamos em promover um
“presidential debate”. Onde inicialmente, em uma primeira aula, os alunos nos trariam suas visões sobre o
ensino público (no Brasil). A partir daí, será proposto que os alunos sejam divididos em dois grupos com
um representante de cada grupo que será um(a) candidato(a) à presidência do País. No debate, seriam
propostas referentes à educação pública. O assunto que será abordado em inglês será pronomes pessoais e
seus usos. E os alunos terão que elaborar cartazes de campanha feitos totalmente em inglês para trazer na
próxima aula, juntamente com a realização do debate. Não será possível realizar o debate todo em inglês,
devido ao vocabulário dos estudantes que não é muito extenso. Promover o debate e o cartaz é uma forma
de fazer com que os alunos trabalhem a língua com mais autonomia, fazendo uso de dicionários, pesquisas
e em grupo.

A segunda aula abordará padrões de beleza e a proposta inicial é discutir sobre o que é o “corpo perfeito”.
Levando a música da Beyonce – Pretty Hurts e o clipe da música. Ao discutir com os alunos sobre esse
conceito, esperamos enfatizar uma questão que pode atingi-los, em especial por conta da idade e do
ambiente escolar. Para essa aula, pensamos em trabalhar partes do corpo e solicitar que os alunos, após o
debate, tentem desenhar (em grupo) um “corpo perfeito”, sendo que todos os participantes do grupo terão
que entrar em consenso no desenho. Ao final da aula, a ideia é entregar sketchbooks (pequenos cadernos),
para que os alunos levem para casa e criem uma história bilíngüe (de um lado a história em português, do
outro lado a tradução). Os alunos poderão usar dicionários e o uso da internet. Esse projeto foi pensado
para ser individual.

CONCLUSÃO

Em suma, aqui finalizamos a descrição da nossa proposta, dizendo que o projeto English With Fun está em
andamento e pretende cumprir com seus objetivos unindo diversão e aprendizado no ensino inglês.
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Ademais, objetiva apresentar uma abordagem diferenciada da comparada à sala de aula tradicional,
promovendo a reflexão crítica sobre os problemas sociais vivenciados pelos alunos, através da
Aprendizagem Baseada em Projetos, proposta por Bender (2014).

A partir dos resultados obtidos da análise dos questionários, pudemos conhecer melhor nossos alunos e,
portanto, mapear suas habilidades, dificuldades e interesses, o que serviu como orientação para o
desenvolvimento do projeto e que muito tem nos auxiliando na definição dos objetivos e na elaboração das
aulas. Dessa forma, podemos continuar planejando cada atividade a fim de que essas sejam voltadas aos
interesses e necessidades dos nossos alunos. Através dos mini-projetos, estes apresentados nos planos de
aula a serem aplicados, pretendemos auxiliar os alunos a desenvolver tanto as suas potencialidades quanto
uma nova visão acerca do idioma e do mundo, a fim de contribuir com a sua formação enquanto cidadãos.

Por fim, podemos afirmar que as discussões e experiências práticas proporcionadas pelo Pibid têm
favorecido significativamente a nossa formação inicial como docentes.

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/uso_da_aprendizagem_baseada_em_projetos_voltada_para_o_ensino_da_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.12-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



REFERÊNCIAS

ARATO, M. A. O. O Ensino de Inglês na Escola Pública, A Abordagem Comunicativa e a
Educação na Pós Modernidade: Um trabalho colaborativo. 2011. 177 f. Dissertação em Letras.
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2011. Disponível em:
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/34934/R%20-%20D%20-%20MARIA%
20AUGUSTA%20DE%20OLIVEIRA%20ARATO.pdf?sequence=1&isAllowed=y . Acesso em: 19
ago. 2019.

BENDER, William N. Aprendizagem Baseada em Projetos: Educação Diferenciada para o Século
XXI. Porto Alegre: Penso, 2014.

EL KADRI, M.S.; PASSONI, T.P.; GAMERO, R. Tendências Contemporâneas para o Ensino de
Língua Inglesa Vol 7: Propostas didáticas para a educação básica: 1. Ed. São Paulo: Editora Ponte,
2014.

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/uso_da_aprendizagem_baseada_em_projetos_voltada_para_o_ensino_da_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.13-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio


