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RESUMO

Este projeto tem o objetivo de investigar a metodologia de ensino da Língua Inglesa, em cursos de graduação a distância, além de investigar os 
princípios pedagógicos que orientam a escolha de determinados procedimentos metodológicos pelos docentes dessa área. O questionamento 
inicial parte da seguinte indagação: a aquisição e o domínio da Língua Inglesa como segunda Língua é um processo que precisa de empenho e 
vivência do idioma? O curso de Letras Inglês EaD proporciona autonomia linguística aos futuros profissionais com suporte de conceitos de 
metodologia ativa?  Para realizar essa investigação, inicialmente teve-se o intuito de refletir sobre alguns métodos mais utilizados no ensino de 
Línguas. Em seguida, teve-se a intenção de elaborar uma discussão acerca de as contribuições que cada um desses métodos proporciona aos 
estudantes e aos professores. Como objetivo específico, pretende-se apontar os métodos mais adequados ao ensino a distância. Como 
pressuposto teórico utilizou-se as premissas que orientam o professor por meio da perspectiva do pós-método na literatura em Linguística 
Aplicada que está sustentada em três pilares: particularidade, prática e possibilidade. Como coleta de dados serão realizadas entrevistas 
semiestruturadas com professores do curso de Letras em Inglês. Para coletar dados com os alunos, serão utilizados questionários respondidos por 
eles em sala de aula. Em ambos os instrumentos de pesquisa se tem o intuito de investigar: quais métodos e abordagens são utilizados pelos 
professores? e ainda: como os estudantes recebem esses métodos? Entende-se que os métodos de ensino devam funcionar como referenciais 
que podem ser adaptados pelos docentes em relação a cada turma ou contexto, mas sempre fazendo a ligação entre o conteúdo acadêmico e o 
conteúdo social de maneira a tornar significativo o aprendizado das disciplinas e da Língua Inglesa no curso de Letras a distância. Outro aspecto 
importante nesse projeto é a investigação sobre os temas “autor” e “autoria” nos fóruns de discussão. Para observar esse fato, escolhe-se dentre 
os autores que trabalham esse tema, as ideias de Bakhtin, porque sua teoria se empenha em estudar as particularidades da linguagem, a partir do 
enfoque dialógico e compreender o discurso na sua integridade concreta e viva.
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