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Justificativa 
 

Sabemos que o ensino de línguas, bem como a educação de modo geral, desde 

há muito não podem mais ser encarados como mera transmissão de saberes. Assim, o 

professor passa a assumir novos papéis no processo de construção do conhecimento. 

Diante de tantas responsabilidades e mudanças, surge a pergunta: como e onde formar 

esse professor consciente e comprometido. Volpi (2001) e Magalhães (2002) apontam a 

universidade como local da formação de professores por excelência, como a instituição 

capaz de oferecer uma formação sólida, integral, abrangente, contínua e auto-sustentada. 

Porém, a simples exposição a teorias e métodos, sem uma reflexão que leve à práxis, 

teorias e práticas entrelaçadas, o docente pode tornar-se um mero reprodutor do discurso 

alheio e perpetuar o habitus
1
. 

Após deixar a universidade, os professores precisam estar em constante 

formação, pois a formação não acaba ao recebermos o diploma de graduação. A 

                                                 
1
 Bourdieu (1991, apud BLATYTA, 1999) define a prática rotinizada e não reflexiva como habitus: um 

conjunto de tendências que predispõem os agentes a agir e reagir de determinadas maneiras, gerando 

práticas, percepções e atitudes que são regulares sem serem conscientemente coordenadas e governadas 

por regras. 
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experiência que os professores vivem no seu dia a dia na sala de aula após concluírem o 

curso superior , muitas vezes, faz com que estes professores não acreditem que a teoria 

e a prática estão interligadas e que não existe prática sem teoria e vive-versa. É preciso 

que estes professores em serviço tornem-se um grupo que estuda e discute sobre nossas 

práticas , desafios e perspectivas com relação ao ensino de Língua inglesa. 

No caso específico da LI, alguns fatores, como as questões sociopolíticas que 

envolvem o idioma, por exemplo, ampliam os conflitos e dificuldades que os 

professores enfrentam na construção do fazer docente. Santos (2005) trata das 

representações sociais projetadas sobre o ensino de LI e sobre o que significa ser 

professor desse idioma. Segundo o autor, espera-se que o professor de LI: 

 seja um intelectual crítico, ético, comprometido com a educação e com a 

transformação social; 

 seja responsável por si próprio, mas também zele pelo todo da 

comunidade escolar; 

 possua certificação, experiência e competência comunicativa; 

 seja criativo e tenha sede de conhecimento, buscando sempre fontes de 

aprimoramento e atualização; 

 seja consciente de seu valor, seus direitos e deveres como profissional e 

cidadão; 

 esteja sempre pronto a ajudar os alunos a se tornarem melhores 

aprendizes e pessoas.  

 

Analisando toda a complexidade de tantas incumbências que são atribuídas ao 

professor de LI, podemos ter uma noção da medida da responsabilidade que paira sobre 

este  professor . 

O Estado do Tocantins não possui, oficialmente, neste momento, curso de 

formação continuada para professores de Inglês em serviço. Apenas a Associação de 

Professores de Língua Inglesa do Tocantins- APLITINS- tem trabalhado com 3 

seminários semestrais- no intuito de juntar a classe e informar sobre as perspectivas e 

desafios no ensino e aprendizagem  de Língua inglesa no Estado. Portanto, este projeto 

–GEPLITO- configura-se como um curso de formação de 60 horas (40 horas de 

estudo e preparação de aulas + 20 horas de ação nas escolas) com encontros 

quinzenais, em parceria com a APLITINS (Associação de Professores de Língua 

Inglesa do Estado do Tocantins), DRE, SEDUC e UFT. 

 O projeto GEPLITO sugere como ponto de encontro a Diretoria Regional de 

Ensino, e as escolas onde, colaborativamente, iremos trabalhar com os participantes  
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para construirmos juntos nossos saberes e analisarmos o processo de ensino e 

aprendizagem na escola, região, estado e país onde atuamos como professores. Nosso 

intuito é que todos os professores da rede sejam convidados a participar deste projeto.  

 

Objetivo Geral: 

 
 Promover interação entre os professores participantes do curso visando  novas 

possibilidades nas aulas de  Língua Inglesa nas escolas; 

 Promover discussões sobre o contexto local e sua implicação no ensino de 

Língua inglesa; 

 Discutir sobre as orientações para o ensino de Língua Inglesa no país; 

 Avaliar o currículo local e suas implicações na prática dos professores de Língua 

inglesa; 

 Discutir sobre o livro didático nas aulas, criando novas possibilidades para seu 

uso; 

 Investigar sobre a identidade dos professores de LI do Estado e as teorias que 

regem suas práticas (onde trabalham, como trabalham, quem são seus alunos, de onde 

vem suas práticas); 

 

 

 

Objetivo específico: 

 
 Preparar aulas colaborativamente com base nos estudos sobre  letramento 

crítico; 

  Participar das aulas com os professores no intuito de contribuir para a melhoria 

do ensino de Língua Inglesa nas escolas públicas de Araguaína; 

 Produzir um material de apoio, para ser utilizado nas aulas, com base nos 

estudos feitos pelo grupo para ajudar os professores nas suas práticas e teorias; 

 Publicar o material produzido no portal da DREF e SEDUC para que outros 

professores possam utilizá-lo. 

 

        Fazer um breve estudo das orientações para o ensino de LI no Brasil e no 

Estado; 

 Apresentar a teoria do Letramento Crítico;  

 Ressignificar, colaborativamente, os pressupostos teóricos e as práticas 

pedagógicas que orientam a formação de professores de LI da escola pública no Estado ; 

 Elaborar aulas em conjunto e ir para as escolas trabalhar com os professores 
participantes do GEPLITO. 
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Etapas do projeto 

 
Primeira etapa 

 

Leitura de textos; 

Leitura e análise das orientações sobre o ensino de línguas no Brasil; 

Elaboração de aulas  e confecção de atividades; 

 
Segunda Etapa 

 

Aplicação das atividades feitas pelo grupo nas escolas dos participantes do 

grupo; 

Discussão no grupo para ver os resultados destas atividades; 

 
Terceira Etapa  

 

Elaboração de um material de apoio, contendo as atividades criadas pelo grupo; 

Hospedagem do material no site da DRE , SEDUC e APLITINS. 

 

CRONOGRAMA 

 

DIA 

 

                  ATIVIDADES 

 

08/08/2014 

 

4 hours 

Working on Teacher’s identity: Who are you? Who are your students? Where do 

you work? Why did you become an English Teacher? Do you like being an English 

Teacher? Why? 

__________________________________________________________________ 

 

Activity 1 

Preparing a class: the body/physical description 

 

 

22/08/2014 

 

4 hours 

Working on the curriculum- What is Brazil’s Curriculum for English Language? 

What is Tocantins’ Curriculum for English Language? Do you follow them? Why? 

Discussion 

__________________________________________________________________ 

Activity 2 

Preparing a class using a topic from the curriculum- Teachers will choose the topic  

 

 

05/09/2014 

 

4 hours 

 

Working on the Text Book: Do you use a Text Book? How do you use it? Why? 

Discussion 

__________________________________________________________________ 

Activity 3 

Preparing a class using the book- Teachers will choose the lesson  
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19/09/2014 

 

4 hours 

 

Working on the Concept of Critical Literacy. 

Reading an article- Discussion about the text 

__________________________________________________________________ 

Activity 4- Preparing a class: the body/physical description 

 

03/10/2014 

 

4 hours 

 

Activity 5- In groups 

Creating  activities – The same 3 lessons they chose before 

 

17/10/2014 

 

4 hours 

Activity 6-  

 Creating Activities using videos 

 

31/10/2014 

 

4 hours 

Activity 7- 

Creating Activities using pictures 

 

14/11/2014 

 

4 hours 

 

Creating Activities using poems 

 

28/11/2014 

 

4 hours 

 

Creating Activities using  songs and texts 

 

12/12/2014 

 

4 hours 

Final meeting- Teachers’ opinion about the course 

Final impression 

Sharing results 

 

40 hours 

 

 

20 hours at 

schools 

These hours will be during the gap, when the tutor is supposed to be with 

the teachers in their classrooms doing activities together. 

 

TOTAL 

    60 HOURS 

 

 

 

Local: Diretoria Regional de Gestão e Formação- Araguaína-TO 

Ministrante: Prof. Elisa Borges de Alcântara Alencar (UFT) 


