
 

 
Alguns pesquisadores, como Gil (2004), usam os termos foco-na-forma e foco-na-comunicação. 

 

 

 

 

 Prática como Componente Curricular 

ÁREA DE CONHECIMENTO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

PROJETO 2: Teaching: implicit or explicit grammar?  
Professora: Grace Teles          Gabinete: 56         Área de Inglês             e-mail: grace_pinheiro_teles@ufg.br 

Lembrete: Os alunos interessados em realizar esta PCC devem verificar com a professora responsável a disponibilidade 

de vagas e enviar por e-mail o nome completo, número de matrícula, e endereço eletrônico para contato. 

A- Introdução  

    Atualmente, muitos pesquisadores têm-se questionado sobre o fato de considerar o ensino de gramática de forma 

explicita ou se seria melhor deixar os alunos, por si mesmos, descobrirem as regras gramaticais apresentadas em sala de 

aula de língua estrangeira. Entende-se por explicito aqui quando as regras gramaticais são ressaltadas ou dispostas para os 

alunos ao longo da aula. Apesar de não haver acordo, muitas pesquisas apontam para os benefícios da apresentação de 

gramatica explicita para alunos adultos.  

     Dentro do ensino explicito da gramatica, Long (1991) faz distinção entre duas formas: “focus on form” e “focus on 

formS”. A abordagem focus on formS e´o modo tradicional de ensinar gramatica, onde os alunos “spend much of their 

time in isolated linguistic structures in a sequence predetermined externally and imposed on them by a syllabus 

designer or textbook writer.” Nesta abordagem o significado e´ ignorado. De modo contrário, a abordagem focus on 

form enfatiza a forma e o significado e os professores ensinam gramatica priorizando o contexto linguístico do item 

gramatical e as atividades comunicativas. 

B- Objetivos:  

       Os objetivos deste projeto são: 

1- O objetivo principal desta pesquisa e´ observar aulas de língua estrangeira com o intuito de descrever se os 

professores usam focus on form ou focus on formS para explicação de gramatica. 

C- Justificativa:  

       Esta pesquisa e´ importante porque alunos da graduação de inglês/licenciatura precisam saber qual abordagem e´ mais 

usada e qual eles acham que e´ mais eficaz. 

D- Perguntaa de pesquisa 

1-O professor de LE usa focus-on-form ou focus-on-formS? Descreva a parte da aula em que explicaçoes gramaticais 

emergem. 

E- Metodologia: 

       No período destinado à realização da Prática como Componente Curricular, os alunos-pesquisadores vão observar 

aulas e descrever momentos em que o foco e´ a gramatica explicita. 

D- Discussão de resultados 

      Ao redigir o relatório final apresente sua pesquisa em um texto que contenha as seguintes informações: 

1- O que seus dados revelam sobre o uso de focus on form e focus on formS? 

H- Reflexão crítica: Escreva uma conclusão para o seu relatório utilizando as perguntas abaixo como guia. 

• Como você acha que um professor de língua estrangeira pode usar as abordagens focus on form e focus on formS para 

ensinar grammatica? 
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J- Cronograma: 

Inscrições por e-mail (enviar nome complete, numero de 

matrícula, endereço eletrônico, e título do projeto que 

deseja realizar) 
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 I- Assinatura da Profa. Responsável:_____________________________________________________ 
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