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RESUMO – O presente trabalho, o qual foi desenvolvido nas áreas da Linguística Aplicada e da 
Educação, tem por objetivo principal apresentar a prática extensionista “Cursos de Línguas 
Estrangeiras para a Comunidade - CLEC-UEPG”, desenvolvida na Universidade Estadual de Ponta 
Grossa - UEPG onde seu primordial propósito se alinha em propiciar um espaço de formação, 
reflexão e pesquisa da prática docente do professor de língua estrangeira aos acadêmicos dos cursos 
de Letras e do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Linguagem, Identidade e Subjetividade da 
mesma universidade. Não obstante, busca-se oferecer cursos de alta qualidade com baixo custo de 
investimento para a comunidade ponta-grossense e de cidades circunvizinhas da região dos Campos 
Gerais do Paraná. Para tanto, serão apresentados os principais objetivos constituintes do projeto, 
bem como as metodologias utilizadas e a abordagem adotada para o desenvolvimento das atividades 
dos professores em formação, aqui denominados de professores-clec, os quais foram selecionados a 
partir de certame avaliativo com aplicação de avaliações escrita e didático-pedagógica, as quais 
tinham por função a meta de avaliar as competências linguísticas na língua alvo, além de colherem 
elementos técnicos suficientes que julgassem aptos a atuarem como mediadores desses saberes 
linguísticos os acadêmicos e mestrandos candidatos a professores-clec. Sendo assim apresentar-se-
á a relevância para a comunidade da relação entre teoria-pesquisa-prática do curso de Letras para o 
ensino de língua estrangeira.  
 
 
PALAVRAS CHAVE – CLEC-UEPG. Ensino de línguas. Professores-clec. 
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Introdução 

 
O CLEC é ofertado desde 1986, na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 

Atualmente possui como coordenadora a Profª Ms. Melissa Andres Freitas. Este projeto é realizado 
pelos acadêmicos dos cursos de LETRAS e do Programa de Pós-Graduação Mestrado em 
Linguagem, Identidade e Subjetividade da UEPG. Esses participantes, aqui denominados 
professores-clec, são responsáveis por ministrar aulas de língua estrangeira para a comunidade 
inscrita. Além de participarem de um projeto de extensão e receberem também uma bolsa/auxilio, os 
professores-clec têm a oportunidade de vivenciar dia a dia a docência de forma orientada. 

 Para ter a oportunidade de lecionar neste projeto de extensão, faz-se necessária a realização 
de avaliações escrita e didática elaboradas pelos professores-supervisores de cada idioma, lotados 
no Departamento de Línguas Estrangeiras Modernas.  

O CLEC é uma proposta de ensino-aprendizagem que desenvolve teoria e prática 
apreendidas nas disciplinas da graduação em Letras. 

As línguas ofertadas são as respectivas das habilitações ofertadas na graduação, podendo, 
eventualmente, serem ofertados outros idiomas.  

O curso tem duração de 4 (quatro) anos, subdividido em 8 (oito) níveis de 42 horas, 
perfazendo um total de 336 horas. Assim como preveem as Diretrizes Curriculares da Educação 
Básica: Línguas Estrangeiras Modernas (2008, p. 31) “no processo educativo, a avaliação deve se 
fazer presente, tanto como meio de diagnóstico de processo ensino-aprendizagem quanto como 
instrumento de investigação da prática pedagógica”, são desenvolvidas atividades individuais e em 
grupo, visando o desenvolvimento das habilidades comunicativas (compreensão e expressão 
oral/escrita) e avaliações oral e escrita.  

 
Objetivos 
 

São objetivos dos Cursos de Línguas Estrangeiras para a Comunidade, CLEC-UEPG:  
 

 Oferecer aos acadêmicos um espaço para que coloquem em prática 
os conhecimentos teóricos adquiridos na graduação, mantendo um contato 
real com a prática docente e se envolvendo com as questões didático-
pedagógicas inerentes à prática, permitindo-lhes vivenciar a experiência de 
trabalho para o qual estão sendo preparados; 

 Oferecer cursos de línguas de alta qualidade e com baixo custo de 
investimento; 

 Estimular o interesse e entusiasmo pelas línguas e civilizações; 

 Desenvolver a compreensão e produção de textos orais e escritos no 
desenvolvimento da competência comunicativa – habilidade de se 
comunicar em uma língua estrangeira de acordo com a situação, o 
propósito e o papel dos participantes; 

 Dar a conhecer as variedades linguísticas em função da sociedade 
falante da língua em questão. (FREITAS, M. A.  

http://www.pitangui.uepg.br/clec-uepg/conhecaoclec.php) 

 
 

 
Metodologia 

 
Os professores-clec são responsáveis pela organização do material didático, bem como o 

planejamento das aulas, táticas e soluções adequadas às turmas trabalhadas, recebendo orientação 
didático-pedagógicas dos professores supervisores das suas respectivas línguas estrangeiras. 

As aulas são presenciais e expositivas, fazendo uso da abordagem comunicativa com 
ênfase na prática significativa; integração de forma e função da língua.  

A pesquisa se dá através de encontros de reflexão com os professores orientadores, nas 
quais se busca analisar a prática efetiva da abordagem escolhida, a pesquisa é realizada refletindo-
se o ensino de línguas especificamente. 
 

 

http://www.pitangui.uepg.br/clec-uepg/conhecaoclec.php
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Conclusões 

 
Ser um professor de língua estrangeira não é uma tarefa fácil, exige do profissional uma 

série de afazeres, dentre eles o de estar em constante busca de conhecimentos; orientar-se sobre 
determinados assuntos; planejar aulas; elaborar provas; estar atento ao aprendizado efetivo dos seus 
alunos e conjugar todos estes afazeres de maneira harmônica.  

Para os acadêmicos do curso de Letras é de extrema importância não estar apenas em 
contato com a teoria em sala de aula, mas poder vivenciar a prática da docência de língua 
estrangeira como proposto nas teorias. 

Além dos inúmeros ganhos com as atividades desenvolvidas no decorrer deste projeto de 
extensão, os professores-clec saem da universidade com um currículo enriquecido pela experiência 
de trabalho, haja vista que os Cursos de Línguas Estrangeiras para a Comunidade funcionam como 
uma espécie de laboratório de práticas de ensino de línguas.  

O CLEC - UEPG permite ao graduando de Letras ampliar a sua visão e conhecimento das 
relações sociais reputada a participação imprescindível da comunidade em seu desenvolvimento.  

 Ao deparar-se com os estágios supervisionados obrigatórios de língua portuguesa e literatura 
e de língua estrangeira integrados à grade curricular da licenciatura em Letras, o professor-clec 
chega com uma bagagem que o permite enfrentar com maior naturalidade as situações vividas no 
seu futuro espaço de trabalho, a sala de aula, por trazer consigo a experiência da interação 
professor-aluno. 
 Vale ressaltar que a prática do ensino só se torna efetiva quando além da relação entre teoria 
e prática, o acadêmico se torna também um professor pesquisador, como afirma BORTONI-
RICARDO (2008, p.48) “Uma grande vantagem do trabalho do professor pesquisador é que ele 
resulta em uma ‘teoria-prática’, ou seja, em conhecimento que pode influenciar as ações práticas do 
professor: permitindo uma operacionalização do processo ação-reflexão-ação.” (grifo nosso). De 
fato, aos professores-clec não cabe apenas aplicarem o que aprenderam/aprendem com as teorias 
de ensino, mas também se tornarem possíveis pesquisadores refletindo sobre suas ações enquanto 
desempenham o papel de mediadores do conhecimento. 

Através do presente trabalho buscou-se ressaltar algumas das atividades propostas pelo 
CLEC - UEPG, sendo possível concluir que a experiência obtida durante a prática no projeto de 
extensão não se rompe da teoria tão válida estudada durante os anos da graduação. 

 Percebe-se assim, que a grande importância dos Cursos de Línguas Estrangeiras para a 
Comunidade se apresenta como uma oportunidade de troca de saberes entre alunos e professores, 
pois a inserção do acadêmico de Letras no âmbito da docência se dá na reflexão sobre alguns 
aspectos no processo de sua formação acadêmica:  

 
Formação é diferente: busca a reflexão e o motivo porque uma ação é feita 
da maneira como é feita. Há, assim, uma preocupação com o embasamento 
teórico que subjaz à atividade do professor. Enquanto que o treinamento 
limita-se ao aqui e agora, a formação olha além (LEFFA, 2006, p.335 apud 
CORRÊA). 

 
Dada à necessidade dos professores de línguas estrangeiras se tornarem compromissados 

com o ensino, não lhes basta apenas ter o treinamento da língua estrangeira escolhida (conhecer a 
língua e sua estrutura), mas também a formação necessária que o permita olhar além, de acordo com 
a afirmação acima elencada. 
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