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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções)

(    )  COMUNICAÇÃO

(    )  CULTURA

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

(  X  )  EDUCAÇÃO

(    )  MEIO AMBIENTE

(    )  SAÚDE

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

(    )  TRABALHO

Inglês como segunda língua, expandindo horizontes.

Matheus Ramon de Macedo 1

Valeska Gracioso Carlos2

Resumo: Trabalhando com alunos das mais diversas idades, opiniões, condições e objetivos, percebe-se o quão 
complexa é a tarefa de ensinar uma segunda língua. Alguns alunos buscam apenas  interação, outros um melhor 
entendimento para acompanhar seus filmes e séries favoritas, outros procuram aperfeiçoar seu conhecimento 
gramatical para trabalhos e testes de suficiência ou visando viagens ao exterior. Em meio a isso surge a pergunta 
: como é possível propiciar à esta variada gama de estudantes as condições necessárias para que alcancem seus 
objetivos? Um ensino que vise solucionar esta questão parece necessitar de recursos variados, professores 
atualizados e cientes da necessidade de seus alunos, assim como das constantes mudanças no uso da língua e das 
relações de poder que através dela se colocam em jogo. 
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O Curso de Línguas Estrangeiras para a Comunidade (CLEC-UEPG) está vinculado 

ao projeto “Formação reflexiva de professores de língua estrangeira” coordenado pela 

Professora Valeska Gracioso Carlos. O projeto, por sua vez, está vinculado ao PROGRAMA 

Laboratório de Estudos do Texto (LET).

PÚBLICO-ALVO 

Comunidade interna e externa à UEPG.

MUNICÍPIOS ATINGIDOS

Ponta Grossa e região.

LOCAL DE EXECUÇÃO

Originalmente os professores estagiários do CLEC-UEPG ministravam as aulas nas salas 

cedidas pelo Departamento de Estudos da Linguagem (DEEL), todavia, dado ao novo 

contexto de pandemia que nos encontramos, causado pela COVID-19, desde o primeiro 

semestre de 2020 as aulas ocorrem de maneira remota. 

JUSTIFICATIVA

O presente trabalho mostra-se relevante devido às inúmeras dificuldades encontradas por 

docentes no ensino de inglês como segunda língua. As observações referentes ao material 

utilizado, objetivos e condições dos alunos e atualização dos professores mostra-se importante 

para uma melhor compreensão das dificuldades que podem se fazer presentes e da prática do 

ensino de língua estrangeira como um todo.

OBJETIVOS

O principal objetivo do trabalho é elucidar adversidades encontradas na prática de professores 

do projeto de extensão de formação reflexiva de professores de língua estrangeira, assim 

como propor algumas soluções possíveis para as mesmas.
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METODOLOGIA

Para se alcançar os objetivos propostos, o trabalho utiliza de análise do material didático 

utilizado (livro American English File, Oxford), e de análise bibliográfica de autores da área 

da linguística e do ensino, como Marcos Bagno em preconceito linguístico: o que é, como se 

faz (1999) e Antonieta Mergale em Educação bilíngue no Brasil (2009).

RESULTADOS

Os resultados do presente trabalho demonstram a necessidade de uma reflexão cuidadosa 

acerca da prática de ensino da língua estrangeira. Percebeu-se que, por muitas vezes, o 

material didático não dá conta de variedades presentes na língua em uso, e que, em detrimento 

a normas gramaticais da língua, muitas vezes se excluem características culturais dos povos 

que as falam. Como dito anteriormente no trabalho, os alunos possuem as mais diversas 

motivações quando buscam conhecimento em língua estrangeira, motivações estas que 

extrapolam a modalidade formal da língua. O que acontece é que as regras e até mesmo 

pronúncias, propostas pelo material didático, entram constantemente em conflito com certos 

usos percebidos pelos próprios alunos. O material não abrange a ideia de variedade 

linguística, recaindo assim sobre o professor a tarefa de proporcionar uma visão de língua 

mais ampla, o que parece ser possível por meio da arte, em forma de filmes, séries e músicas 

que representam diferentes culturas e consequentemente usos da língua. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim como a educação se mostra sempre como um interminável processo de aprendizagem, 

este trabalho espera dar vazão à reflexão crítica acerca de meios padronizados de ensino da 

língua, mantendo se aberto a novos elementos e questionamentos que possam surgir da prática 

docente. Ele também parece fornecer ao público alvo reflexões acerca do aprendizado de 

línguas estrangeiras, já que busca incluir modalidades da língua que por vezes são ignoradas, 

propiciando assim, tanto aos estudantes de licenciatura em letras, quanto à comunidade 

externa, novas perspectivas sobre o processo de ensino/aprendizagem. A esperança é de que 
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discussões como estas ganhem cada vez mais relevância no cenário educacional e social atual, 

proporcionando novos métodos e materiais para a concretização de um ensino mais inclusivo 

e consciente da rica variedade que se pode encontrar entre povos que falam a mesma língua.
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