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Resumo: 

 

Pensar em ações possíveis para o ensino eficaz de línguas no contexto da escola pública faz parte do 

cotidiano de milhares e milhares de professores, em todos os níveis de ensino em nosso país. Para 

haver mudanças significativas no ensino de Inglês, por exemplo, nesse contexto escolar, é necessário 

um novo agir pedagógico, flexível e criativo, que promova autonomia e cooperação na formação de 

um novo cidadão/educador e, de igual modo, do cidadão/educando.  Sendo assim, à luz das 

abordagens de ensino de línguas estrangeiras, este projeto pretende investigar ações teórico-práticas 

de iniciativas de pesquisa-ação desenvolvida em sala de aula, por professores de Inglês da rede 

pública. Essa iniciativa tem, também, a finalidade de divulgar as experiências realizadas e viabilizar o 

acesso de outros ao conhecimento produzido.   
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