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APRESENTAÇÃO

O Seminário de Línguas Estrangeiras (SELEs) é um evento acadêmico-científico
promovido pelo Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras da Faculdade de
Letras da UFG que é a unidade acadêmica que mais qualifica docentes para as diversas
áreas da educação básica em Goiás. Tem como objetivo a discussão de temas
relacionados à formação de professores de línguas estrangeiras e ao ensinoaprendizagem de francês, espanhol, inglês e italiano bem como a divulgação de
trabalhos nessas áreas. Sua primeira edição foi em 1995 e, desde então, mediante seu
crescimento, podemos afirmar que esse evento está plenamente consolidado na nossa
instituição e região.
Estes anais referem-se à oitava edição do evento que foi realizado em Goiânia
no período de 24 a 26 de outubro de 2012 – ano em que o Curso de Letras da UFG
completa 50 anos. A temática abordada - A Formação e a Prática de Professores de
Línguas Estrangeiras – foi proposta tendo em vista duas grandes preocupações em
relação à carreira de professor: a baixa atratividade da carreira docente que vem
deixando de ser uma opção profissional procurada pelos jovens e também as más
condições de trabalho, a pouca satisfação profissional e os baixos salários que em nada
contribuem para manter os profissionais na carreira docente.
No VIII SELEs, tivemos a participação de estudantes, professores e
pesquisadores das áreas de espanhol, francês, inglês e italiano tanto da instituição que
sediou o evento quanto de outras instituições em Goiás e de outros estados. Merece
destaque a informação de que, durante o evento, tivemos a primeira reunião para a
efetiva criação da ramificação da Rede Nacional de Formação Continuada de
Professores de Inglês como Língua Estrangeira/Adicional em Goiás. Rede esta que é
uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação
Básica (SEB) e que tem como objetivo contribuir para a melhoria da formação de
professores e alunos de língua inglesa.

Os trabalhos, aqui publicados, são alguns dos que foram apresentados por meio
de palestras, de mesas redondas, de minicursos e de comunicações orais individuais e
coordenadas. A partir de diversos referenciais teóricos e metodológicos, os textos
apresentados nestes anais abordam diferentes temas pertinentes à temática do
Seminário. Optou-se por organizá-los em ordem alfabética de acordo com o título. O
conteúdo e a forma dos trabalhos submetidos são de inteira responsabilidade de seus
autores.
Agradecemos a participação de todos os envolvidos na organização do evento
bem como dos palestrantes convidados, dos apresentadores e dos ouvintes.
Esperamos que estes Anais ofereçam oportunidades de aperfeiçoamento à todos os
interessados nas questões teóricas e metodológicas da formação e da prática dos
profissionais de ensino de línguas estrangeiras.
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