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Reconhecendo o papel das línguas estrangeiras (LE) na preparação básica do aluno para 

o exercício pleno da cidadania na sociedade contemporânea, o projeto em andamento 

visa fazer uma análise na produção oral de estudantes do ensino médio de uma escola 

pública do município de Arapiraca-AL. Este projeto tem como finalidade mostrar novos 

caminhos a serem percorridos para refletir sobre a metodologia usada na disciplina de 

Língua Inglesa (doravante LI). Amparado no aporte teórico do método comunicativo 

citado por Almeida Filho (2002), que tem o foco voltado para o sentido e a interação 

dos sujeitos falantes/usuários desta língua, e implementar, como preveem os PCNs – 

LE, uma experiência singular de construção de significado pelo domínio de uma base 

discursiva, analisaremos a maneira que os sujeitos envolvidos usaram a língua alvo para 

formar uma conversação; para exteriorizar o pensamento através da mesma. Como 

abordamos o método comunicativo, elaboramos atividades que tenham o intuito de 

levar o aluno a praticar a oralidade e propiciar o envolvimento no seu próprio processo 

de aprendizagem, que estimulem a conversação e que desenvolvem a capacidade 

cognitiva e a sensibilidade crítica do aluno ao ponto de fazer com que o mesmo se 
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identifique com a língua alvo e que tenha autonomia em seu aprendizado e se torne 

falante crítico da LI. Os resultados do projeto visam demonstrar que esta abordagem 

pode ser um meio de refletir no tratamento de habilidades orais em contextos 

institucionais como a escola pública. 

Palavras-chave: Ensino de inglês. Habilidade de expressão oral. Atividades de 

expressão oral. 

INTRODUÇÃO 

 

Este projeto tem como finalidade mostrar novos caminhos a serem percorridos 

para refletir, senão aperfeiçoar a metodologia usada na disciplina de LI. A fim de suprir 

algumas necessidades dos alunos em se tratando de incentivo a aprendizagem e 

autonomia é que demos início a tal projeto. 

É notória no Brasil uma percepção comum, por parte da sociedade, de que não é 

possível aprender inglês na escola regular, mais perceptiva ainda é quando se trata de 

escola pública onde o ensino é tido como ineficaz e os alunos são vistos como “fracos”, 

gerando o que Moita Lopes (1996, p.75) chamou de “profecia autorrealizadora”, ou 

seja, há por parte dos alunos uma crença comum de que ensino não obterá êxito.  

Tendo em vista os problemas que afligem o ensino de LI no Brasil, a falta de 

implementação de atividades que trabalhem as quatro habilidades por parte dos 

professores e o foco voltado à gramática, dezenas de regras, memorização do 

vocabulário e tradução (decodificação?), abordamos alguns meios para tentar mudar 

este quadro, fazendo com que o aluno adquira gosto pelo ensino e incite sua habilidade 

crítica. 

Diante das carências dos alunos do terceiro ano do ensino médio de uma escola 

pública e das limitações em se tratando de ensino de LE, em que ponto a oralidade ajuda 

a melhorar o processo ensino-aprendizagem? 

O projeto em questão visa buscar meios que aprimorem as aulas de LI da Escola 

Estadual Senador Rui Palmeira através da oralidade, uma vez que língua é um conjunto 

de várias habilidades, não podendo focar apenas em uma única. É necessário fazer uma 



melhor articulação entre a Linguística Aplicada e os contextos sociais. Desta forma, 

como preveem os PCNs-LE, 

é importante garantir ao aluno uma experiência singular de 

construção de significado pelo domínio de uma base discursiva, 

que poderá ser ampliada quando se fizer necessário em sua vida 

futura ou quando as condições existentes nas escolas o 

permitirem.  

Entende-se por base discursiva o domínio da capacidade que possibilita as 

pessoas se comunicarem umas com as outras por meio do texto escrito ou oral. (p.19-

20), concomitantemente com o que Paiva (2006) caracteriza como sendo um sistema 

complexo do aprendizado de línguas, faz-se necessário pensar em alternativas e formas 

de lidar com a realidade do ensino-aprendizagem de Língua Estrangeira (LE) no país. 

Partimos do princípio de que o ser humano, como um ser social, tem necessidade de 

comunicação, seja ela oral ou escrita. 

Diante disto, com o intuito de levar o aluno a praticar a oralidade e propiciar o 

envolvimento no seu próprio processo de aprendizagem, abordaremos atividades orais 

que farão o aluno se identificar com a língua alvo, tornando-se falante desta segunda 

língua (L2). O uso, voluntário ou involuntário, da língua trará ao aluno um melhor 

desempenho em se tratando de aquisição de L2. 

 

METODOLOGIA 

 

Este projeto configura uma investigação qualitativa de cunho etnográfico 

realizada junto com duas turmas de terceiros anos do ensino médio de uma escola 

pública de Arapiraca. 

Os participantes do projeto foram alunos de duas turmas do terceiro ano do 

ensino médio da Escola Estadual Senador Rui Palmeira, na cidade de Arapiraca. Os 

sujeitos envolvidos foram adolescentes entre 15 e 18 anos de idade. A escolha das 

turmas do terceiro ano foi feita devido a melhor compreensão dos alunos em se tratando 

de ensino, uma vez que os mesmos estão mais focados no vestibular e anseiam uma 

vaga no mercado de trabalho. 



A priori, foi encaminhado para os pais dos alunos (menores de idade) um termo 

de consentimento livre e esclarecido, onde os responsáveis legais iriam assinar dando o 

consentimento para o andamento desta pesquisa. Feito isto, foi realizado com ambas as 

turmas um questionário a respeito das crenças a respeito da importância do inglês no 

contexto social, o quão está presente na vida de cada aluno, além de que maneira uma 

L2 é adquirida. 

Depois do resultado adquirido no questionário, foi notório que todos sabiam a 

importância do inglês no contexto social, ambas as turmas priorizaram o argumento de 

que os melhores lugares no mercado de trabalho são para os que dominam o inglês, e 

todos souberam que era uma língua global; o nível de proficiência da primeira turma (B) 

foi entre básico e pré-intermediário, já o da segunda turma (D), o nível de proficiência 

foi iniciante ou básico. Depois do termo assinado, deu-se início a pesquisa. 

O projeto foi executado no período de 13 a 27 de agosto em ambas as turmas. 

Primeiramente, fizemos uma atividade de “quebra gelo” para os alunos se sentirem mais 

confiantes na hora de falar, e isto se deu através de uma atividade onde o professor 

contava uma história infantil em inglês (Teddy Bear Story) e mostrando as figuras com 

as situações que aconteciam no decorrer da história. Apesar da turma não ser fluente na 

língua, foi observado que todos entenderam a história devido às figuras e aos elementos 

não verbais
3
 que o professor utilizou. 

Vale salientar que resolvi aplicar o projeto em minhas próprias turmas, uma vez 

que já conheço as turmas e tenho a minha própria metodologia voltada para o método 

comunicativo e o fato deles me conhecerem e manterem uma boa relação comigo, foi o 

que facilitou mais o processo de “quebra gelo”, além da ludicidade aplicada por mim na 

sala de aula, o que fez eles se sentiram menos constrangidos com a presença do 

gravador, que era a maior preocupação deles já que tudo ia ser falado e alguns não se 

sentem muito confortáveis com sua fala sendo gravada, há o medo de falar errado. 

Assim, é constitutivo de um método comunicativo, ainda, a providência de oferecer 

situações de aprendizagem não-defensiva em ambientes o menos tensos possíveis 

(Almeida Filho, 2002) 
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Depois de entender a história passada pelo professor, foi a vez deles elaborarem 

a própria história do Teddy Bear e, usando apenas o seu léxico de palavras, os grupos 

escreveram pequenos trechos da história em seus cadernos para auxiliá-los na hora da 

fala, e então a comunicação oral entre os alunos e o professor se deu e foi observado um 

discurso coerente. 

Uma segunda atividade foi um quiz onde o professor fazia perguntas do dia a 

dia, como por exemplo: What is your favorite color? What is your favorite subject? Do 

you like romantic films? 

Com o nível básico e pré-intermediário, os alunos da turma B conseguiram 

responder as perguntas, uma vez que o empenho deles foi maior e as respostas tinham 

que ser breves. Já na turma D, alguns alunos se destacaram pelo fato de gostarem da 

matéria, outros não ficaram muitos envolvidos, mas o fato que mais chamou a atenção 

foi que os alunos interessados que tinham o nível de proficiência iniciante entenderam 

as perguntas pelo fato deles observarem as expressões faciais e gesticulação do 

professor e, mesmo não elaborando frases com perfeição gramatical, o discurso se deu 

pelo fato deles usarem as palavras corretas. 

A próxima atividade feita em sala de aula foi o “Englishbook”, um trocadilho 

para a rede social Facebook. Nesta atividade, o professor imprimiu um perfil 

semelhante ao de uma rede social e os alunos preencheram os espaços com suas 

informações pessoais, os alunos preencheram corretamente os espaços, os da turma B 

responderam apenas com as palavras que eles sabiam, mas responderam em grupos; a 

turma D não conseguiu finalizar a atividade e alguns que conseguiram fazer em equipes 

fez o uso do dicionário. 

Inicialmente priorizando a habilidade de leitura (reading), a próxima atividade 

foi o “walking gallery”, onde vários textos foram colocados nas salas e, depois de lê-los, 

os alunos teriam que, em equipes de 5 ou 6 pessoas, colocar o título correspondente a 

cada texto. A conversação teve início quando o professor perguntava o porquê do título 

se encaixar naquele texto, e como resposta, eles, ainda em equipes, elaboraram as 

respostas. 

Professor: Why did you choose this headline? 



Alunos: Teacher, because the headline is (+) Killer Bees, and this text talks 

about bees all the time. (alunos da turma B) 

Professor: Why did you choose this headline? 

Alunos: Lefties or Righties: Which Side Are You On? We chose this because 

[(incomp.)] the text have the word Left Hand and this picture (+) show the headline. 

(alunos da turma D) 

No diálogo acima a respeito da atividade textual, os alunos entenderam o que foi 

falado pelo professor e elaboraram as respostas de imediato, sem o auxílio de 

dicionários ou tradutores. Observamos no diálogo acima ilustrado que os alunos, na 

ausência de uma palavra, conseguiram falar outra palavra semelhante e com o mesmo 

sentido. 

Uma outra atividade foi o “Walking on the city”, onde um aluno teria que dar 

instruções para o seu parceiro para que ele chegasse no destino dado pelo professor. De 

início, o professor levou para a sala de aula o desenho de um mapa, com os principais 

pontos, então os alunos formavam duplas e apenas um iria ouvir o destino dado pelo 

professor. Nesta atividade, um iria falar e o outro iria ouvir e seguir as direções. 

Obedecendo a sinalização que havia no desenho, os alunos elaboraram frases como “Go 

ahead and turn left”, “turn right”, “come back” e o outro seguia as instruções. Em 

ambas as turmas as instruções foram seguidas corretamente e os alunos usaram apenas 

seu léxico de palavras, reforçado por uma atividade de vocabulário aplicada pelo 

professor uma semana antes do projeto. Nesta atividade de vocabulário, o professor 

mostrou as direções e as partes da cidade como praça, esquina, contra-mão, padaria, 

banco e etc. 

Nas atividades acima citadas, foi observado que os alunos envolvidos no projeto, 

com o método comunicativo abordado pelo professor, deram ênfase maior na produção 

de significados e que toda a comunicação oral dentro de sala de aula foi feita 

incentivando sempre o aluno a pensar e interagir na língua-alvo abrindo espaços para 

que ele aprenda e sistematize conscientemente aspectos escolhidos na nova língua 

(Almeida Filho, 2002). O professor buscou sempre métodos que instiguem a 

conversação entre os alunos e criou situações em que eles deviam fazer o uso da L2 para 

se fazer entender. Esta metodologia fez com que os alunos buscassem cada vez mais 



uma maneira de aperfeiçoar seu discurso buscando aumentar seu léxico de palavras 

procurando novas palavras correspondentes ao assunto abordado e novas expressões 

como gírias para uma conversa mais informal. 

 

O MÉTODO COMUNICATIVO 

. 

O método comunicativo tem o foco voltado para o sentido e a interação dos 

sujeitos falantes/usuários desta língua (Almeida Filho, 2002), desta forma, é priorizada 

a comunicação, o importante é se fazer entender e de que maneira o inglês é falado por 

um determinado grupo de pessoas. 

Este método tem como objetivo 

oferecer condições para aprendizagem subconsciente no trato de 

conteúdos relevantes que envolvem o aprendiz, para aprendizagem 

consciente de regularidades linguísticas e até para rotinização de 

subsistemas lingüísticos como pronomes e terminações verbais que 

embasam o uso comunicativo extensivo da nova língua. (Almeida 

Filho, 2002) 

Com os efeitos da globalização e com o inglês como língua global, oferecer 

estas condições de aprendizagem subconsciente é indispensável, e um dos melhores 

meios de disponibilizar ao aluno esta condição é através da oralidade, pois, como o 

inglês se tornou uma língua global, e amparado na teoria do método comunicativo e das 

teorias da linguística aplicada (LA), foi descartado a ideia de falar certo ou falar errado 

ou então um único inglês que é o mais correto que os outros. 

É através da oralidade que melhor se dá uma abordagem comunicativa, pois a 

conversa é o lugar canônico da expressão oral (Levelt, 1989), o falante lida com o 

contexto em que a fala é produzida e não apenas com a língua propriamente dita. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



Em suma, vimos a importância de usar a abordagem comunicativa, pois esta não 

se trata de mero exercício consciente de aprender formas codificadas numa sequência 

lógica, mas uma forma que instiga o aluno a aprender. Visamos também a importância 

da ludicidade e da necessidade de outras práticas em sala de aula. Na interseção dessas 

questões, temos refletido sobre como dimensionar o ensino desse idioma – fruto de uma 

prática teoricamente informada (Moita Lopes, 1996) para que ele assuma uma real 

função social para o aluno brasileiro. 

Diante do relato de experiência em turmas do terceiro ano do ensino médio de 

uma escola pública de Arapiraca, percebemos o quão importante é buscar meios para 

refletir sobre nossa metodologia em sala de aula e, principalmente, refletir o quanto o 

foco maior na oralidade pode ser importante no processo ensino-aprendizagem. 
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APÊNDICES 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA ALAGOAS – UNEAL (CAMPUS I) 

CURSO DE LETRAS/INGLÊS 

 

Questionário
4
 

 

Escola Estadual Senador Rui Palmeira 

 

3º ano Sexo: Idade 

Turma  “____” Matutino (M)         (F)  

 

O ensino de Inglês é importante pra você 

porque: 

A – (    ) facilita o meu ingresso no mercado de 

trabalho 

B – (   ) é uma língua global que está inserida em 

nosso meio social 

C – (    ) para o caso de eu ir aos Estados Unidos 

D – (    ) para eu ter mais prestígio social 

E – (    ) N.D.A. 

 

Você estuda inglês: 

A – (   ) somente quando faz as tarefas de casa 

B – (   ) em um curso de línguas 

C – (   ) em grupos de falantes (nativos ou não- 

nativos) 

D – (   ) em cursos online gratuitos 

E – (   ) Nunca 

 

Em seu dia a dia, o uso do inglês é mais 

frequente em: 

A – (   ) Redes Sociais 

B – (   ) Jogos 

C – (   ) Séries 

D – (   ) Filmes legendados 

E – (   ) N.D.A. 

 

Em seu contexto social, o inglês é mais presente: 

A – (   ) na internet – redes sociais, jogos, vídeos, 

séries, etc. 

B – (   ) somente na sala de aula 

C – (   ) em comerciais e outdoors 

D – (   ) músicas internacionais 

E – (   ) N.D.A. 

 

Você avalia seu nível de proficiência 

A – (   ) Iniciante “Starter” 

Das habilidades linguísticas, qual você considera 

mais importante para o ensino de inglês? 
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B – (   ) Básico “Basic” 

C – (   ) Pré – intermediário “Pre-intermediate” 

D – (   ) Intermediário “intermediate” 

E – (   ) Avançado “Advanced”  

 

A – (   ) Leitura “Reading” 

B – (   ) Escrita “Writing” 

C – (   ) Fala “Speaking” 

D – (   ) Audição “listening” 

 

Para cada uma das afirmações abaixo, indique a sua opinião numa escala que vai de 

(1) Concordo 

(2) Não sei 

(3) Discordo 

(    ) O professor de língua estrangeira precisa ensinar os aspectos culturais onde a língua é falada. 

(    ) Primeiro se aprende a gramática da língua para depois aprender a falar. 

(    ) A aprendizagem das línguas estrangeiras não interessa aos pobres. 

(    ) Por morarmos na cidade de Arapiraca, acho desnecessário aprender inglês, pois não vamos precisar 

aqui. 

(    ) Para saber  uma língua estrangeira basta saber o vocabulário e a gramática dessa língua. 

(    ) Para se adquirir fluência na língua inglesa, o indivíduo precisa morar no país onde a língua é falada. 

(    ) Não há outro meio de aprender inglês a não ser falando. 

(    ) A língua estrangeira se aprende através da repetição e da formação de hábitos. 

 

 

 

 

 

 

 

Arapiraca, ____ de agosto de 2013 

 

Assinatura (opcional) 



ANEXOS 

 

 

Fonte: http://esltopics.com/ 


