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RESUMO
O propósito deste trabalho é apresentar A Aula de Inglês para Iniciantes, um projeto de extensão que vem
sendo por nós desenvolvido, desde 2011, através do programa Pibix/UFS. O objetivo principal do projeto é
promover a formação didático-pedagógica dos alunos do Curso de graduação em Letras Inglês e Letras
Português/Inglês, além de proporcionar o contato direto entre os saberes gerados na Universidade Federal de
Sergipe e a sociedade por meio da oferta de cursos gratuitos de Língua Inglesa. Nesse contexto, é utilizada uma
metodologia colaborativa que compreende planejamento, discussões, reflexões e ações compartilhadas. A
proposta apoia-se, teórico-metodologicamente, em uma série de autores, que tratam de questões relativas à
formação de professores de língua estrangeira e à sala de aula de língua estrangeira, tais como: Gil e Abrahão
(2008), Celani (2008), Brown (2001), Almeida Filho (2008; 2009), dentre outros. Nessesentido, a análise das ações
realizadas ao longo dos 5 anos de desenvolvimento do projeto, tem demonstrado o fortalecimento da
autonomia dos discentes participantes, a consolidação dos conhecimentos adquiridos por estes na graduação,
além de uma maior conscientização em relação ao seu papel na sociedade.
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ABSTRACT
The purpose of this work is to present English Classes for Beginners, an extension project which we have
developed since 2011, through the sponsorship of the program PIBIX/UFS. The main objective of the project is
to promote the didactic-pedagogical formation of the students in the undergraduate course of Modern
Languages in English and Portuguese/English, besides to provide direct contact between the knowledge
generated in the Federal University of Sergipe and the society, by means of the offer of English courses free. In
this context, it is used a collaborative methodology which entails planning, discussions, reflections and shared
actions. The proposal seeks methodological support in a variety of authors who deal with issues related to
teacher formation and foreign language classroom, such as: Gil e Abrahão (2008), Celani (2008), Brown (2001),
Almeida Filho (2008; 2009), among others. In this sense, the analysis of the actions taken throughout the 5 years
of development of the project, has shown the empowerment of the participant students’ authonomy, the
consolidation of the acquired knowledge by them in their under graduation course, besides a higher
consciousness concerning their role in society.
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INTRODUÇÃO
 
O Projeto A Aula de Inglês para Iniciantes por nós apresentado, configura-se em uma ação universitária que congrega
os três focos centrais da vida acadêmica: o ensino, através da prática didático-pedagógica pelos alunos bolsistas e
voluntários; a pesquisa, em virtude da iniciação dos alunos à investigação científica, suscitada a partir das experiências
por eles vivenciadas no exercício da docência; e, por último, a extensão, considerando que oferece cursos de Língua
Inglesa às comunidades interna e externa à Universidade Federal de Sergipe/UFS tendo, portanto, como público-alvo,
membros da comunidade universitária (alunos e funcionários do Colégio de Aplicação e dos diversos departamentos da
UFS), bem como membros das comunidades adjacentes (alunos oriundos do Colégio Estadual Glorita Portugal, do
município de São Cristóvão, onde está  localizada a UFS e de outras instituições públicas de ensino da capital). Assim
sendo, esta proposta visa ao contato direto entre os saberes gerados dentro da Universidade e a Sociedade, a qual
passa a fazer parte do processo educativo, cultural e científico proporcionado pelo estudo de língua inglesa de maneira
integrada. A proposta primeira do projeto é a formação didático-pedagógica dos alunos do curso de graduação em
Letras Português/Inglês e Letras/Inglês, sob a supervisão de professores da habilitação referente à formação acadêmica
dos mesmos. Neste sentido, a comissão organizadora do projeto é formada por uma professora do Departamento de
Línguas Estrangeiras da UFS (DLES/UFS), uma professora do Instituto Federal de Educação (IFS/SE) e um professor
da Rede Pública Estadual de Educação (Colégio Glorita Portugal/SEED). O projeto visa, ainda, possibilitar aos alunos
selecionados como bolsistas e voluntários, a consolidação dos conhecimentos e competências linguísticas adquiridos
pelos mesmos nas disciplinas cursadas no decorrer da habilitação na área de Letras e habilitá-los a melhor se
prepararem para o mercado de trabalho externo, ora tão competitivo e cujas demandas se apresentam cada vez mais
desafiadoras. Conforme cita Passarelli (2008), a educação precisa ser vista pelos professores-educadores com base no
papel que desempenham no processo de transformação social, com a explicitação de conteúdos e tarefas próprias da
atuação profissional – o fazer pedagógico – uma vez que a aprendizagem e sua aplicabilidade à vida social estão
fundamentadas em reflexões pautadas em princípios de cidadania e liberdade. Ainda segundo a autora, a reflexão deve
ser vista não como um processo mecânico ou um mero exercício de construção de novas ideias, mas de uma prática
que revela “o nosso poder para reconstruir a vida social, ao participar na comunicação, na tomada de decisões e na
ação social” (Goméz, 1992:103), proposições essas que fundamentam a nossa proposta e evidenciam que a prática
pedagógica a ser desenvolvida no projeto resultará em importante trabalho no que se refere à formação de professores.
A presente proposta visa, ainda, atender às inúmeras solicitações feitas por discentes dos mais variados cursos da
Universidade, que frequentemente procuram os professores do Departamento de Letras Estrangeiras/DLES em busca
de um curso permanente de línguas. Segundo esses discentes, muitos cursos de inglês têm sido ofertados nos últimos
anos na UFS, entretanto, apesar de todos serem muito importantes por oportunizarem o acesso a novos
conhecimentos, nenhum deles, até a implantação deste Projeto, havia partido da iniciativa dos docentes de inglês do
referido departamento que, eles acreditam, podem melhor selecionar e estabelecer critérios para bem conduzir um
curso de idiomas e atender às expectativas por eles criadas. Por esses motivos, as solicitações que sempre foram
periódicas, continuam a existir mesmo com a execução da nossa proposta. Por último, mas não menos importante,
atender à comunidade externa à Universidade é também de grande relevância para todos os envolvidos no projeto e a
oferta de um curso de inglês certamente oportuniza à referida comunidade uma excelente oportunidade de aprendizado,
sobretudo por se tratar de uma oportunidade pautada em critérios e na competência linguística e pedagógica dos
professores formadores. Faz-se importante ressaltar, também, os objetivos que norteiam as ações de extensão desta
proposta. Como objetivo geral, possibilitar a formação didático-pedagógica dos alunos dos cursos de graduação em
Letras Português/Inglês e Letras Inglês é a nossa principal meta. Em se tratando dos objetivos específicos, destacamos:
oferecer cursos de língua estrangeira às comunidades interna e externa à UFS; propiciar à sociedade acesso ao saber
produzido na Universidade; contribuir para o maior envolvimento dos alunos do curso de graduação em Letras com a
realidade do ensino de língua inglesa; possibilitar que os alunos da graduação consolidem e aprofundem os
conhecimentos e as competências linguísticas adquiridos no decorrer do curso de graduação; contribuir para o
aperfeiçoamento acadêmico-profissional dos alunos e futuros professores em formação e testar materiais e técnicas que
possam vir a ser introduzidos nos cursos de graduação e/ou na educação básica. Em suma, a proposta é ofertar cursos
de língua inglesa de caráter permanente e gratuito na Universidade e no Colégio Glorita Portugal, possibilitando o
acesso da comunidade universitária, sejam eles professores, alunos e funcionários, e da comunidade externa. O curso,
que teve início em abril deste ano, terá a duração de dois semestres, nos quais os nossos alunos da graduação
trabalharão com o nível básico. Contudo, ainda pretendemos, posteriormente, oferecer cursos em todos os outros
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níveis, dando continuidade ao presente trabalho e até mesmo fazendo a inserção de cursos de outros idiomas, a
exemplo do francês, espanhol, alemão, dentre outros. 
JUSTIFICATIVA
 
Conforme já foi explicitado, demandas que partiram da comunidade universitária nos levaram a lançar a presente
proposta visando atender à solicitação dos que nos procuraram e dos que têm nos procurado em busca de cursos de
inglês que contem com a participação de discentes e docentes dos departamentos que atuam na formação docente em
Língua Estrangeira (DLES/UFS e CODAP/UFS). Mediante o exposto, ministrar cursos de língua inglesa a partir de uma
iniciativa dos docentes de Língua Inglesa do DLES e CODAP é uma das propostas do projeto. Além disso, a formação
didático-pedagógica dos alunos do curso de graduação em Letras Português/Inglês e Letras/Inglês, sob a supervisão
desses professores, constitui-se na proposta primeira deste projeto, sabendo da relevância das ações que advirão do
processo como um todo e da importância em melhor preparar para o mercado de trabalho externo os nossos alunos
que, por sua vez, anseiam por engajarem-se em oportunidades como essas. Desta forma, estamos, portanto,
contribuindo efetivamente para a formação dos discentes envolvidos, além de estarmos contemplando às comunidades
interna e externa à UFS. Outros benefícios também poderão advir das ações do projeto possibilitando, posteriormente,
que o Departamento de Letras Estrangeiras, de uma maneira colaborativa e integrada, venha a oferecer cursos em
todos os níveis e abrangendo outros idiomas, como o francês, espanhol, alemão, dentre outros. Mediante o exposto,
evidencia-se a relevância da nossa proposta e justifica-se o porquê de estarmos otimistas em relação às ações de
extensão ora em andamento no nosso Projeto.
METODOLOGIA
 
Inicialmente, os alunos escolhidos para atuar no Projeto PIBIX submetem-se à uma seleção e, aqueles que são
aprovados, passam a receber orientações dos professores responsáveis sobre como nortear as suas ações. As
orientações iniciais - as quais também fazem-se presentes durante todo o processo - são feitas por meio de leituras
versando sobre formação de professores, ensino e aprendizagem de línguas, questões metodológicas, documentos
oficiais tratando do ensino de línguas, dentre outras. Quinzenalmente, os encontros com os alunos, supervisionados
pelos professores coordenadores, têm como objetivo promover reflexões, gerar discussões e esclarecer eventuais
dúvidas, sejam elas de caráter teórico e/ou prático. No decorrer de todo o processo, o qual, nesta edição, foi iniciado em
abril e será concluído em novembro deste ano, os professores responsáveis e os alunos em formação
responsabilizam-se em fazer análises das ações em execução, a fim de explicitar os seus resultados.  A proposta de
desenvolver o trabalho inicialmente com o ensino de língua inglesa deve-se à preocupação sempre existente em
executar ações que promovam uma prática que permita contato individualizado com todos os envolvidos, com o intuito
de elaborar estratégias que permitam melhorar constantemente o processo educativo para, então, expandi-lo. As aulas,
atualmente, são ministradas aos sábados, no turno matutino, com turmas das 8h00min às 09h45min e das 10h00min às
11h45min; às segundas, das 18h30min às 20h30min e às terças, também das 18h30min às 20h30min. As turmas são
compostas por grupos de 25 (vinte e cinco) alunos aproximadamente, os quais não pagam quaisquer taxas durante todo
o período e cuja única obrigatoriedade refere-se à aquisição do material didático. Os objetivos norteadores das ações
têm se delineado através do contato estabelecido com os sujeitos participantes, visando satisfazer às necessidades de
cada um dos grupos de forma significativa. Uma vez definidos os objetivos, os alunos bolsistas e voluntários selecionam
materiais adequados às ações que pretendem executar, de forma que possam explorar as suas potencialidades e
permitir que os discentes também o façam. Os professores orientadores, por sua vez, acompanham todas as ações dos
alunos bolsistas e voluntários, sugerindo adequações às propostas, caso seja necessário, questionando-lhes sobre
procedimentos e fazendo com que reflitam sobre as ações executadas, sejam elas bem ou mal sucedidas. Além disso,
discussões travadas com colegas da área de educação, da pedagogia, da linguística aplicada, dentre outras, vêm somar
à proposta e constituem-se nos laços de interdisciplinaridade do projeto. Por sua vez, ações de cunho prático e teórico
que são desenvolvidas evidenciam a articulação ensino/pesquisa /extensão. O ensino é de responsabilidade de todos
os envolvidos no projeto, já que a troca de ideias, as discussões e as ressignificações das práticas são acordadas entre
todos. A pesquisa dá-se através da observação e análise das aulas e dos relatos dos alunos e dos discentes atuantes
no projeto, visando esclarecer o quanto foi aproveitado com o trabalho desenvolvido e o que ainda precisa ser
implementado para aprimorar as ações e transformá-las, efetivamente, em ferramentas que estimulem a criatividade e a
iniciativa dos discentes, dando-lhes maior autonomia e incentivando-os a adequá-las aos seus interesses e
necessidades, sempre partindo de análises críticas e reflexões permanentes em relação às ações executadas. A
extensão evidencia-se por intermédio da execução do projeto, o qual pretende agregar conhecimentos aos professores
em formação e beneficiar alunos de diferentes comunidades.
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No que diz respeito à fundamentação teórica, utilizamos autores como Gil e Abrahão (2008), que tratam de questões
relativas à formação de professores de língua estrangeira, à sala de aula de língua estrangeira, bem como às crenças
acerca do ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras e ao papel do professor-mediador no contexto de
aprendizagem; Celani (2008), que também aborda temas voltados à formação de professores de línguas; Gimenez
(2008) e Almeida Filho (2009), tratando de questões sobre ensino-aprendizagem e formação de professores; Almeida
Filho (1993), abordando questões da linguística aplicada e o ensino de línguas; Brown (2000), tratando de questões
metodológicas e formação de professores de línguas; Widdowson (1991), observando como se dá o ensino de línguas
para a comunicação, dentre muitos outros que ajudaram a nortear a elaboração desta proposta.
Na seção seguinte, apresentaremos uma análise das ações propostas, tomando por base os resultados alcançados,
bem como as dificuldades enfrentadas, nestes cinco anos de execução do projeto.
REFLEXÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
No que concerne ao objetivo principal do projeto de contribuir para a formação didático-pedagógica dos alunos do curso
de graduação em Letras Português/Inglês e Letras/Inglês, observa-se a consolidação dos conhecimentos adquiridos por
eles nas disciplinas da graduação, na medida em que eles demonstram uma crescente autonomia e segurança no
desempenho das tarefas referentes ao ensino da língua inglesa, ao longo do projeto.
Outra contribuição do projeto para a formação acadêmico-profissional dos alunos bolsistas é o desenvolvimento de uma
prática docente reflexiva, que pode ser verificada a partir das pesquisas realizadas por eles, mediante a observação,
reflexão e investigação acerca de questões metodológicas geradas no exercício da docência nos cursos de extensão
para a comunidade. Nesse contexto, algumas das temáticas pesquisadas e compartilhadas com a comunidade
acadêmica através das apresentações em eventos científicos e publicação de resumos e artigos são: o desenvolvimento
de múltiplas habilidades comunicativas em alunos iniciantes de língua inglesa; o uso de grupos e comunidades das
redes sociais, a exemplo dos blogs e do Facebook, como ferramenta para promover a autonomia e a cooperação na
aprendizagem de língua inglesa; o processo avaliativo como ferramenta de acompanhamento da evolução da
aprendizagem do aluno.
            Outro resultado positivo que tem sido proporcionado pelo projeto é o ingresso em grupos de pesquisa e
aprovação em seleções para programas de pós-graduação pelos alunos bolsistas, bem como a aprovação em exames
de proficiência dos programas de pós-graduação e bons resultados no componente Língua Inglesa do exame ENEM por
alunos dos cursos extensivos para a comunidade.
            No que concerne às dificuldades enfrentadas, destaca-se a quantidade numerosa de faltas de alguns alunos, por
vezes, chegando à evasão. Acredita-se que um dos fatores que contribuem para tal comportamento é a relação de não
comprometimento que algumas pessoas têm com as atividades que envolvem a gratuidade. Outra dificuldade é a
resistência de alguns partícipes dos cursos quanto à aquisição do material para acompanhamento das aulas. Dada a
não cobrança de mensalidades, esperava-se que um maior número de alunos se dispusesse a comprar o livro didático
adotado. Nos dois últimos anos, tem-se notado, também, uma menor procura por parte dos alunos graduandos aos
projetos de extensão. Quando questionados, muitos deles afirmam que é devido à existência de outros programas de
incentivo à formação docente com melhor remuneração.
Por fim, temos a intenção de dar continuidade à proposta, posto que os resultados alcançados sugerem que estamos
contribuindo efetivamente para suprir a carência da comunidade ofertando-lhe cursos de inglês gratuitos, bem como
consolidando o conhecimento linguístico, didático e pedagógico dos nossos alunos graduandos.  
 

INTRODUÇÃO
 
O Projeto A Aula de Inglês para Iniciantes por nós apresentado, configura-se em uma ação universitária que congrega
os três focos centrais da vida acadêmica: o ensino, através da prática didático-pedagógica pelos alunos bolsistas e
voluntários; a pesquisa, em virtude da iniciação dos alunos à investigação científica, suscitada a partir das experiências
por eles vivenciadas no exercício da docência; e, por último, a extensão, considerando que oferece cursos de Língua
Inglesa às comunidades interna e externa à Universidade Federal de Sergipe/UFS tendo, portanto, como público-alvo,
membros da comunidade universitária (alunos e funcionários do Colégio de Aplicação e dos diversos departamentos da
UFS), bem como membros das comunidades adjacentes (alunos oriundos do Colégio Estadual Glorita Portugal, do
município de São Cristóvão, onde está  localizada a UFS e de outras instituições públicas de ensino da capital). Assim
sendo, esta proposta visa ao contato direto entre os saberes gerados dentro da Universidade e a Sociedade, a qual
passa a fazer parte do processo educativo, cultural e científico proporcionado pelo estudo de língua inglesa de maneira
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integrada. A proposta primeira do projeto é a formação didático-pedagógica dos alunos do curso de graduação em
Letras Português/Inglês e Letras/Inglês, sob a supervisão de professores da habilitação referente à formação acadêmica
dos mesmos. Neste sentido, a comissão organizadora do projeto é formada por uma professora do Departamento de
Línguas Estrangeiras da UFS (DLES/UFS), uma professora do Instituto Federal de Educação (IFS/SE) e um professor
da Rede Pública Estadual de Educação (Colégio Glorita Portugal/SEED). O projeto visa, ainda, possibilitar aos alunos
selecionados como bolsistas e voluntários, a consolidação dos conhecimentos e competências linguísticas adquiridos
pelos mesmos nas disciplinas cursadas no decorrer da habilitação na área de Letras e habilitá-los a melhor se
prepararem para o mercado de trabalho externo, ora tão competitivo e cujas demandas se apresentam cada vez mais
desafiadoras. Conforme cita Passarelli (2008), a educação precisa ser vista pelos professores-educadores com base no
papel que desempenham no processo de transformação social, com a explicitação de conteúdos e tarefas próprias da
atuação profissional – o fazer pedagógico – uma vez que a aprendizagem e sua aplicabilidade à vida social estão
fundamentadas em reflexões pautadas em princípios de cidadania e liberdade. Ainda segundo a autora, a reflexão deve
ser vista não como um processo mecânico ou um mero exercício de construção de novas ideias, mas de uma prática
que revela “o nosso poder para reconstruir a vida social, ao participar na comunicação, na tomada de decisões e na
ação social” (Goméz, 1992:103), proposições essas que fundamentam a nossa proposta e evidenciam que a prática
pedagógica a ser desenvolvida no projeto resultará em importante trabalho no que se refere à formação de professores.
A presente proposta visa, ainda, atender às inúmeras solicitações feitas por discentes dos mais variados cursos da
Universidade, que frequentemente procuram os professores do Departamento de Letras Estrangeiras/DLES em busca
de um curso permanente de línguas. Segundo esses discentes, muitos cursos de inglês têm sido ofertados nos últimos
anos na UFS, entretanto, apesar de todos serem muito importantes por oportunizarem o acesso a novos
conhecimentos, nenhum deles, até a implantação deste Projeto, havia partido da iniciativa dos docentes de inglês do
referido departamento que, eles acreditam, podem melhor selecionar e estabelecer critérios para bem conduzir um
curso de idiomas e atender às expectativas por eles criadas. Por esses motivos, as solicitações que sempre foram
periódicas, continuam a existir mesmo com a execução da nossa proposta. Por último, mas não menos importante,
atender à comunidade externa à Universidade é também de grande relevância para todos os envolvidos no projeto e a
oferta de um curso de inglês certamente oportuniza à referida comunidade uma excelente oportunidade de aprendizado,
sobretudo por se tratar de uma oportunidade pautada em critérios e na competência linguística e pedagógica dos
professores formadores. Faz-se importante ressaltar, também, os objetivos que norteiam as ações de extensão desta
proposta. Como objetivo geral, possibilitar a formação didático-pedagógica dos alunos dos cursos de graduação em
Letras Português/Inglês e Letras Inglês é a nossa principal meta. Em se tratando dos objetivos específicos, destacamos:
oferecer cursos de língua estrangeira às comunidades interna e externa à UFS; propiciar à sociedade acesso ao saber
produzido na Universidade; contribuir para o maior envolvimento dos alunos do curso de graduação em Letras com a
realidade do ensino de língua inglesa; possibilitar que os alunos da graduação consolidem e aprofundem os
conhecimentos e as competências linguísticas adquiridos no decorrer do curso de graduação; contribuir para o
aperfeiçoamento acadêmico-profissional dos alunos e futuros professores em formação e testar materiais e técnicas que
possam vir a ser introduzidos nos cursos de graduação e/ou na educação básica. Em suma, a proposta é ofertar cursos
de língua inglesa de caráter permanente e gratuito na Universidade e no Colégio Glorita Portugal, possibilitando o
acesso da comunidade universitária, sejam eles professores, alunos e funcionários, e da comunidade externa. O curso,
que teve início em abril deste ano, terá a duração de dois semestres, nos quais os nossos alunos da graduação
trabalharão com o nível básico. Contudo, ainda pretendemos, posteriormente, oferecer cursos em todos os outros
níveis, dando continuidade ao presente trabalho e até mesmo fazendo a inserção de cursos de outros idiomas, a
exemplo do francês, espanhol, alemão, dentre outros.
 
 
JUSTIFICATIVA
 
Conforme já foi explicitado, demandas que partiram da comunidade universitária nos levaram a lançar a presente
proposta visando atender à solicitação dos que nos procuraram e dos que têm nos procurado em busca de cursos de
inglês que contem com a participação de discentes e docentes dos departamentos que atuam na formação docente em
Língua Estrangeira (DLES/UFS e CODAP/UFS). Mediante o exposto, ministrar cursos de língua inglesa a partir de uma
iniciativa dos docentes de Língua Inglesa do DLES e CODAP é uma das propostas do projeto. Além disso, a formação
didático-pedagógica dos alunos do curso de graduação em Letras Português/Inglês e Letras/Inglês, sob a supervisão
desses professores, constitui-se na proposta primeira deste projeto, sabendo da relevância das ações que advirão do
processo como um todo e da importância em melhor preparar para o mercado de trabalho externo os nossos alunos
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que, por sua vez, anseiam por engajarem-se em oportunidades como essas. Desta forma, estamos, portanto,
contribuindo efetivamente para a formação dos discentes envolvidos, além de estarmos contemplando às comunidades
interna e externa à UFS. Outros benefícios também poderão advir das ações do projeto possibilitando, posteriormente,
que o Departamento de Letras Estrangeiras, de uma maneira colaborativa e integrada, venha a oferecer cursos em
todos os níveis e abrangendo outros idiomas, como o francês, espanhol, alemão, dentre outros. Mediante o exposto,
evidencia-se a relevância da nossa proposta e justifica-se o porquê de estarmos otimistas em relação às ações de
extensão ora em andamento no nosso Projeto.
 
 
METODOLOGIA
 
Inicialmente, os alunos escolhidos para atuar no Projeto PIBIX submetem-se à uma seleção e, aqueles que são
aprovados, passam a receber orientações dos professores responsáveis sobre como nortear as suas ações. As
orientações iniciais - as quais também fazem-se presentes durante todo o processo - são feitas por meio de leituras
versando sobre formação de professores, ensino e aprendizagem de línguas, questões metodológicas, documentos
oficiais tratando do ensino de línguas, dentre outras. Quinzenalmente, os encontros com os alunos, supervisionados
pelos professores coordenadores, têm como objetivo promover reflexões, gerar discussões e esclarecer eventuais
dúvidas, sejam elas de caráter teórico e/ou prático. No decorrer de todo o processo, o qual, nesta edição, foi iniciado em
abril e será concluído em novembro deste ano, os professores responsáveis e os alunos em formação
responsabilizam-se em fazer análises das ações em execução, a fim de explicitar os seus resultados.  A proposta de
desenvolver o trabalho inicialmente com o ensino de língua inglesa deve-se à preocupação sempre existente em
executar ações que promovam uma prática que permita contato individualizado com todos os envolvidos, com o intuito
de elaborar estratégias que permitam melhorar constantemente o processo educativo para, então, expandi-lo. As aulas,
atualmente, são ministradas aos sábados, no turno matutino, com turmas das 8h00min às 09h45min e das 10h00min às
11h45min; às segundas, das 18h30min às 20h30min e às terças, também das 18h30min às 20h30min. As turmas são
compostas por grupos de 25 (vinte e cinco) alunos aproximadamente, os quais não pagam quaisquer taxas durante todo
o período e cuja única obrigatoriedade refere-se à aquisição do material didático. Os objetivos norteadores das ações
têm se delineado através do contato estabelecido com os sujeitos participantes, visando satisfazer às necessidades de
cada um dos grupos de forma significativa. Uma vez definidos os objetivos, os alunos bolsistas e voluntários selecionam
materiais adequados às ações que pretendem executar, de forma que possam explorar as suas potencialidades e
permitir que os discentes também o façam. Os professores orientadores, por sua vez, acompanham todas as ações dos
alunos bolsistas e voluntários, sugerindo adequações às propostas, caso seja necessário, questionando-lhes sobre
procedimentos e fazendo com que reflitam sobre as ações executadas, sejam elas bem ou mal sucedidas. Além disso,
discussões travadas com colegas da área de educação, da pedagogia, da linguística aplicada, dentre outras, vêm somar
à proposta e constituem-se nos laços de interdisciplinaridade do projeto. Por sua vez, ações de cunho prático e teórico
que são desenvolvidas evidenciam a articulação ensino/pesquisa /extensão. O ensino é de responsabilidade de todos
os envolvidos no projeto, já que a troca de ideias, as discussões e as ressignificações das práticas são acordadas entre
todos. A pesquisa dá-se através da observação e análise das aulas e dos relatos dos alunos e dos discentes atuantes
no projeto, visando esclarecer o quanto foi aproveitado com o trabalho desenvolvido e o que ainda precisa ser
implementado para aprimorar as ações e transformá-las, efetivamente, em ferramentas que estimulem a criatividade e a
iniciativa dos discentes, dando-lhes maior autonomia e incentivando-os a adequá-las aos seus interesses e
necessidades, sempre partindo de análises críticas e reflexões permanentes em relação às ações executadas. A
extensão evidencia-se por intermédio da execução do projeto, o qual pretende agregar conhecimentos aos professores
em formação e beneficiar alunos de diferentes comunidades.
No que diz respeito à fundamentação teórica, utilizamos autores como Gil e Abrahão (2008), que tratam de questões
relativas à formação de professores de língua estrangeira, à sala de aula de língua estrangeira, bem como às crenças
acerca do ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras e ao papel do professor-mediador no contexto de
aprendizagem; Celani (2008), que também aborda temas voltados à formação de professores de línguas; Gimenez
(2008) e Almeida Filho (2009), tratando de questões sobre ensino-aprendizagem e formação de professores; Almeida
Filho (1993), abordando questões da linguística aplicada e o ensino de línguas; Brown (2000), tratando de questões
metodológicas e formação de professores de línguas; Widdowson (1991), observando como se dá o ensino de línguas
para a comunicação, dentre muitos outros que ajudaram a nortear a elaboração desta proposta.
Na seção seguinte, apresentaremos uma análise das ações propostas, tomando por base os resultados alcançados,
bem como as dificuldades enfrentadas, nestes cinco anos de execução do projeto.
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REFLEXÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
No que concerne ao objetivo principal do projeto de contribuir para a formação didático-pedagógica dos alunos do curso
de graduação em Letras Português/Inglês e Letras/Inglês, observa-se a consolidação dos conhecimentos adquiridos por
eles nas disciplinas da graduação, na medida em que eles demonstram uma crescente autonomia e segurança no
desempenho das tarefas referentes ao ensino da língua inglesa, ao longo do projeto.
Outra contribuição do projeto para a formação acadêmico-profissional dos alunos bolsistas é o desenvolvimento de uma
prática docente reflexiva, que pode ser verificada a partir das pesquisas realizadas por eles, mediante a observação,
reflexão e investigação acerca de questões metodológicas geradas no exercício da docência nos cursos de extensão
para a comunidade. Nesse contexto, algumas das temáticas pesquisadas e compartilhadas com a comunidade
acadêmica através das apresentações em eventos científicos e publicação de resumos e artigos são: o desenvolvimento
de múltiplas habilidades comunicativas em alunos iniciantes de língua inglesa; o uso de grupos e comunidades das
redes sociais, a exemplo dos blogs e do Facebook, como ferramenta para promover a autonomia e a cooperação na
aprendizagem de língua inglesa; o processo avaliativo como ferramenta de acompanhamento da evolução da
aprendizagem do aluno.
            Outro resultado positivo que tem sido proporcionado pelo projeto é o ingresso em grupos de pesquisa e
aprovação em seleções para programas de pós-graduação pelos alunos bolsistas, bem como a aprovação em exames
de proficiência dos programas de pós-graduação e bons resultados no componente Língua Inglesa do exame ENEM por
alunos dos cursos extensivos para a comunidade.
            No que concerne às dificuldades enfrentadas, destaca-se a quantidade numerosa de faltas de alguns alunos, por
vezes, chegando à evasão. Acredita-se que um dos fatores que contribuem para tal comportamento é a relação de não
comprometimento que algumas pessoas têm com as atividades que envolvem a gratuidade. Outra dificuldade é a
resistência de alguns partícipes dos cursos quanto à aquisição do material para acompanhamento das aulas. Dada a
não cobrança de mensalidades, esperava-se que um maior número de alunos se dispusesse a comprar o livro didático
adotado. Nos dois últimos anos, tem-se notado, também, uma menor procura por parte dos alunos graduandos aos
projetos de extensão. Quando questionados, muitos deles afirmam que é devido à existência de outros programas de
incentivo à formação docente com melhor remuneração.
Por fim, temos a intenção de dar continuidade à proposta, posto que os resultados alcançados sugerem que estamos
contribuindo efetivamente para suprir a carência da comunidade ofertando-lhe cursos de inglês gratuitos, bem como
consolidando o conhecimento linguístico, didático e pedagógico dos nossos alunos graduandos.  
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