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RESUMO

O Brasil é considerado um dos países com piores níveis de proficiência na língua inglesa. Sob a reflexão deste fato e levando em consideração o 
ensino desta língua nas escolas brasileiras de ensino regular, este estudo objetiva investigar como professores e alunos podem utilizar estratégias 
específicas para efetivamente atingir um aprendizado consolidado do inglês como segunda língua (L2), além de analisar os atuais métodos 
encontrados nas salas de aula. Como forma de coletar dados para a identificação dos reais fatores que hoje contribuem para este baixo índice, 
inicialmente uma pesquisa online foi conduzida. Esta pesquisa contou com a participação de 92 pessoas provenientes de 4 diferentes regiões 
brasileiras, sendo estas de grupos etários distintos. Entre os principais fatores declarados pelos entrevistados, destacam-se: a falta de equilíbrio na 
abordagem feita pelos professores, onde algumas habilidades recebiam maior atenção que outras; falta de dinamismo durante as aulas, causando 
uma desmotivação generalizada e falta de empatia entre docentes e discentes, resultando na crença que não se é possível aprender o idioma na 
escola. Após a avaliação das informações obtidas, um projeto de pesquisa foi desenvolvido e aplicado. O projeto, que teve uma duração de 2 
meses, incluiu o uso de técnicasespecíficas provenientes da Neurociência associada a Programação Neurolinguística (PNL) e o uso assertivo de 
tecnologias digitais no ensino de língua inglesa a 60 estudantes do ensino fundamental maior. Após a aplicação do projeto, como forma de validar 
a aplicabilidade das ferramentas escolhidas, uma nova pesquisa online foi realizada, desta vez somente contando com alunos participantes. Os 
resultados obtidos superam as expectativas, pois além do notório avanço no aprendizado da língua inglesa, a grande maioria dos envolvidos 
evidenciaram uma mudança em seu ponto de vista referente ao idioma e um maior entusiasmo para com a educação de modo geral. Todas as 
análises, resultados, e discussões também são baseadas nos estudos e experimentos de respeitados autores e pesquisadores acadêmicos.
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