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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

ENSINO A DISTÂNCIA: UM NOVO DESAFIO

Renata Melissa dos Santos Gessi1

Valeska Gracioso Carlos2

Resumo: O  trabalho  a  seguir  é  referente  ao  projeto  de  extensão  Curso  de  Línguas  Estrangeiras  para  a
comunidade CLEC/UEPG que é executado na Universidade Estadual de Ponta Grossa. O trabalho mostra como
acontece  o projeto,  quais  são  seus objetivos com os alunos da comunidade e com os professores  que nele
trabalham. Bem como o levantamento da questão da mudança de cenário do ensino presencial para o ensino a
distância, e a reflexão sobre os novos desafios encontrados nessa forma de ensino-aprendizagem. Também tem o
objetivo de mostrar a importância da democratização do ensino de uma segunda língua, assim como a relevância
do próprio projeto para a comunidade em questão. 

Palavras-chave: Ensino de línguas. Ensino a distância. Educação. 

CURSO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA PARA A COMUNIDADE – CLEC

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO

FORMAÇÃO REFLEXIVA DE PROFESSORES DE LÍNGUA ESTRANGEIRA.

PROJETOS VINCULADOS

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).
1 Estagiária  do Curso de Línguas Estrangeiras  para  a  Comunidade;  Universidade  Estadual  de Ponta Grossa
(UEPG); Letras Português/Espanhol; email: gessirenata95@gmail.com

2 Coordenadora do Curso de Línguas Estrangeiras para a Comunidade; Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG); Letras Português/Espanhol; email: vgcarlos@uepg.br.
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PÚBLICO-ALVO 

O público alvo do projeto é toda a comunidade universitária e não universitária, desde

adolescentes do Ensino Médio, a partir de 17 anos, até senhores e senhoras com idade mais

avançada. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O  munícipio  mais  atingido  pelo  projeto  é  o  de  Ponta  Grossa,  mas  ele  alcança

munícipios vizinhos como o munícipio de Castro e Carambeí. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO

O local de execução do projeto no modo presencial é a própria Universidade Estadual

de Ponta Grossa, Campus Central, Bloco C. 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

A razão deste projeto é tornar a aprendizagem de Línguas Estrangeiras algo acessível à

comunidade, bem como facilitar o acesso de universitários e dos moradores do município a

uma segunda língua e uma segunda cultura.

Regina Fonseca (p. 5) em seu artigo defende a aquisição da Segunda Língua (SL)

como um processo estruturante da identidade social e diz que “segundo a teoria histórico-

cultural,  a aprendizagem e o desenvolvimento do ser humano se desenvolvem a partir das

práticas de seu cotidiano, em seu grupo social. São elas que efetivam os interesses, valores e

crenças de cada indivíduo na medida das relações interpessoais”.

Assim sendo, um projeto de ensino mais democrático que consiga alcançar uma gama

variada  de  pessoas,  com  uma  diversidade  considerável  de  classes  sociais  é  de  extrema

importância. E um dos intuitos no projeto em questão é esse, conseguir alcançar pessoas da

2



18º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG

3º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações,  atividades e pesquisas
advindas da extensão universitária”

comunidade que, se não fosse pelo projeto, talvez não tivesse a oportunidade de entrar em

contato com uma segunda língua. 

OBJETIVOS

Com as aulas de Língua Estrangeira para a comunidade pretendemos formar, num

viés social,  cada vez mais cidadãos com um maior conhecimento de mundo, expandido e

ampliando sua visão do mundo globalizado em que estamos inseridos. Outro fator importante

sobre a aprendizagem da segunda língua é “o mercado de trabalho, que devido à competição

cada  vez  mais  acirrada  entre  os  profissionais,  exige  que  eles  estejam  cada  vez  mais

qualificados.” (SILVA SOUZA, 2015, p. 2)

Além do foco na formação de alunos o CLEC/UEPG também foca na formação de

seus professores, pois o projeto tem como objetivo dar a oportunidade de experiência para

jovens profissionais, visto que os professores do projeto são graduandos e pós-graduandos do

curso de Letras – Português e Inglês da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

Hoje em dia muito se fala em qual é a metodologia ideal de ensino e vemos muito

teorização da prática, porém é em sala de aula que aprendemos realmente a pôr em prática

aquilo  que  estudamos.  Assim  sendo,  ser  um  professor  reflexivo  dos  seus  métodos  e

abordagens em sala de aula, para obter melhores resultados, é de extrema importância e que

deve ser recorrente na rotina profissional.

Daniela  Silveira  Rodrigues (2016,  p.  8)  nos  fala  “o conhecimento  de si  mesmo

através  da  reflexão  proporciona  o  desenvolvimento  pessoal,  no  sentido  que  o  educador

questiona  suas  atitudes,  seu  saber,  sua  experiência,  diante  de  situações  problemas  e  que

requerem uma ação inovadora”.  Desse modo, o projeto dando a oportunidade para jovens

professores e os guindo, incentiva a formação de professores mais reflexivos em suas práticas

em sala de aula.

Como  estamos  vivendo  em  um  contexto  pandêmico,  em  que  as  aulas  foram

transferidas ao modo online,  essa reflexão da prática é ainda mais recorrente. Visto que é a

primeira vez que muitos dos professores estão dando aula desse novo modo, a autoanálise dos

métodos e abordagens adotados deve ser constante. O que funcionaria em uma aula presencial

talvez no modo online não funcione, e vise e versa. E esse é novo desafio dos professores, não
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apenas no projeto, mas em num contexto geral: repensar suas práticas para obter resultados no

ensino à distância. 

 METODOLOGIA

Para alcançarmos os objetivos desejados do projeto há procedimentos como reuniões

entre  nós  professores  com  a  coordenação,  inscrição  dos  alunos,  assim  como  prova  de

nivelamento para os alunos que desejarem, duas aulas semanais da Língua escolhida pelo

aluno, no caso da Língua Inglesa utilizamos o material American English File dos autores

Christina Latham-Koenig, Clive Oxeden e Paul Seligson da Oxford. Devido à pandemia, no

momento estamos oferendo as aulas à distância, tudo ocorre da mesma maneira, porém as

aulas  são  dadas  pelo  computador  em  chamadas  de  vídeo  e  utilizando  plataforma  do

Classroom para passar atividades e postar materiais pertinentes.   

RESULTADOS

Nos resultados obtidos pelo projeto vemos a formação de professores profissionais

capacitados e com experiência para o mercado de trabalho, tanto no modo presencial quando

para o ensino a distância. Além de formar cada vez mais alunos fluentes em uma segunda

Língua Estrangeira. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluindo, vimos que o projeto Curso de Línguas Estrangeiras para a Comunidade –

CLEC/UEPG é um projeto que já faz parte da vida da universidade e da comunidade. Visto

que vemos um número crescente de inscrições e interessados no curso, mesmo em tempos de

pandemia, as expectativas para o futuro do projeto são positivas. 

Os desafios encontrados pela equipe de professores do projeto em relação à mudança

de cenário do ensino no ano de 2020 é também o fator que nos motiva, de modo que nos faz

cada vez mais pesquisar e melhorar na busca de obter uma melhor adaptação das nossas aulas,

visando sempre um ambiente de ensino-aprendizagem com resultados concretos tanto para o

aluno quando para nós professores. 
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APOIO

FAUEPG

REFERÊNCIAS

FONSECA,  Regina.  A  aquisição  da  segunda  língua  como  processo  estruturante  da

identidade  social.  Disponível  em:

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/producoes_pde/

artigo_regina_fonseca.pdf . Acesso em: 25/09/2020

SILVA SOUZA, Arlei.  O processo de aquisição de um segundo idioma em crianças e

adultos. Revista Estação Científica, Juiz de Fora, nº 14, Julho – Dezembro de 2015. 

SILVEIRA  RODRIGUES,  Daniela.  O  professor  reflexivo.  Disponível  em:

http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/10640/1/PDF%20-%20Daniela

%20Silveira%20Rodrigues.pdf. Acesso em: 26/09/2020. Campina Grande, 2016. 
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