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compartilhá-la com as pessoas que me ajudaram nessa
caminhada. Deus, sem dúvida é o centro desta conquista,
sem Ele, nada do que hoje é teria sido. Dedico este
trabalho aos meus pais, Jaime e Raimunda, a eles eu
dedico a realização desse sonho, de mais essa conquista
em minha vida.
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RESUMO
As crenças e as emoções são ações que influenciam na construção das
identidades e no modo como os professores e aprendizes se comportam diante
do desafio de ensinar e aprender inglês (Barcelos, 2007, 2013; Aragão, 2010,
2011). Dessa forma, o objetivo desse trabalho é investigar, por meio de
narrativas produzidas por cinco professores de inglês, estudantes do Plano
Nacional de Formação de Professores (PARFOR) Inglês da UESC, qual é a
identidade assumida por eles durante a participação no curso, considerando
suas experiências e os sentimentos da vida pessoal e profissional desses
professores. Pesquisas como estas revelam que professores em formação, na
condição também de aprendizes de inglês, ao refletir sobre suas experiências
têm a oportunidade de identificar e distinguir suas próprias crenças. Por meio
dessas ações, os professores podem elaborar mecanismos que expliquem seu
processo de aprendizagem para que possam dar sentido às suas experiências
e fazer escolhas que enriqueçam a sua prática de ensino (ARAGÃO, 2008). Ao
realizar este trabalho, usamos narrativas escritas, entrevistas gravadas e
transcritas, observação e colagem (TELLES, 2002; ARAGÃO, 2008). Diante da
análise qualitativa do material coletado, os resultados apontam que ao
ingressarem no PARFOR/Inglês da UESC os professores foram capazes de
reconhecer as suas limitações, as dificuldades e as crenças sobre o que é ser
professor, ensinar e aprender inglês nas escolas. Os resultados apontam,
ainda, que os professores refletiram sobre suas histórias de formação pessoal
e profissional e projetaram identidades que indicam possíveis mudanças nas
maneiras que acreditam e sentem ser professores de inglês nas escolas que
atuam.
PALAVRAS- CHAVE: Crenças e emoções. Identidade. Formação de
professores de Inglês no PARFOR/UESC.

Xii

ABSTRACT
Beliefs and emotions are actions that influence in the identity construction and
how the teachers and learners behave before the challenge to teach and learn
English (Barcelos, 2007, 2013; Aragão, 2010, 2011). Thereby, the aim of this
research is to investigate, produced by five English’ teachers, students of the
Plano Nacional de Formação de professors (PARFOR/Inglês) UESC, what is
the identity assumed during their participation in the course, the experiences
and feelings of the live's personal and professional considering of each one of
these teachers. Researche like this me show that teachers in training, in the
position also of English learners, when reflecting on their experiences they have
the opportunity to identify their can beliefs. Through these, teachers can
develop mechanisms that explain their learning process so that they can make
sense of their experiences and make choices that enrich their teaching practice
(Aragão, 2008). To this aim, we used research instruments such as written
narratives, recorded interviews, observation and collage (Telles, 2002; Aragão,
2008). After analyzing the date material, the results show that when teachers
began to study in the PARFOR/Inglês UESC, they were able to recognize their
limitations, difficulties and beliefs about being a teacher as well as, teaching and
learning English in the schools. The results also indicate that teachers reflected
about their personal and professional stories, they projected their identities that
showing possible changes in the their beliefs and feelings being English
teachers in the schools where they teach.
Key-words: Beliefs and emotions. Identity. English teacher training in
PARFOR/UESC.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A formação de professores de inglês ao mesmo tempo que contribui
para sua qualificação, possibilita também a oportunidade de refletir sobre as
crenças em relação ao ensino e aprendizagem de inglês (BARCELOS, 2004;
ARAGÃO, 2010). Isso porque, as crenças dos professores contribuem para a
formação de sua identidade e estão relacionadas à relação com alunos, com
colegas de trabalho, com a disciplina que lecionam, com a política e a cultura
da escola, com seus valores e crenças pessoais. Além disso, os ambientes de
formação de professores constituem-se como espaços de apoio para
compartilhar as experiências, sentimentos e discutir sobre as emoções que
permeiam as aulas de inglês.
Através da convivência dos professores nesses cursos, os sentimentos
de frustração, insegurança e medo podem ser superados no contato coletivo
entre os colegas da profissão (BARCELOS, 2013). Sentimentos como esses
são recorrentes em ambientes de ensino e aprendizagem de línguas e têm sido
o objeto das discussões de trabalhos sobre crenças, emoção, sentimento e
identidade de aprendizes e professores de inglês (BARCELOS, 2007, 2013;
ARAGÃO, 2010).
O conceito de crenças, na Linguística Aplicada LA auxilia na
identificação de sensações e conflitos, tais como: emoção, satisfação, medo e
angustia, vivenciadas pelos aprendizes de inglês. De acordo com Barcelos
(2013) o estudo das crenças está relacionado com a investigação sobre o
modo como o indivíduo se constitui, ou seja, a sua formação familiar, religiosa,
escolar e profissional.Para a autora, o modo como os indivíduos se constituem
revela também a sua identidade por meio da exposição de suas emoções,
sentimentos e como se comportam diante das situações à que são expostos.
Nos últimos anos as pesquisas no campo da LA sobre o ensino e a
aprendizagem de inglês desenvolvidas no Brasil (BARCELOS, 2003, 2004,
2011; ARAGÃO, 2010) discutem sobre as crenças que professores e alunos
têm sobre o modo de aprender e ensinar inglês e como eles se comportam
diante desse desafio. Ao serem desafiados a aprender e usar a língua, os
aprendizes experimentam sensações conflitantes de emoção e medo,
(ARAGÃO, 2010; BARCELOS, 2013). Esse tipo de sensação tem sido um dos
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objetivos mais expressivos nas discussões de Aragão (2008; 2010; 2011) sobre
ensino de aprendizagem de inglês. Trabalhos como esses têm contribuído
também para a ampliação das discussões sobre formação e (re) construção da
identidade dos professores que ensinam inglês nas escolas públicas.
Como colaboração a esses trabalhos mencionados anteriormente, esta
pesquisa busca fundamentos para responder os seguintes questionamentos:
a) Qual o significado do PARFOR/Inglês da UESC para a vida
profissional e pessoal dos professores?
b) Quais as crenças sobre o ensino e aprendizagem de inglês
construídas por esses professores antes e depois do curso?
c) Quais os sentimentos e emoções vivenciados por esses professores
durante o período de convivência e de trocas de experiências entre os colegas
do curso?
d) De que maneira os professores constroem e desconstroem a sua
identidade?
e) Quais as perspectivas desses professores sobre a continuidade da
sua formação profissional/acadêmica?
1.1 Objetivos
1.1.1 Objetivo geral
A partir das discussões apresentadas anteriormente, o desenvolvimento
dessa pesquisa é mais uma contribuição para os trabalhos sobre formação de
identidade profissional de professores de língua, no campo da LA. O objetivo
geral desse trabalho é investigar as identidades constituídas pelos professores
de inglês durante o processo de formação no PARFOR/Inglês da UESC.

1.1.2 Objetivos específicos
Para tentar entender o processo de construção de identidades no
contexto citado acima, os objetivos específicos desse trabalho são:
a)

Identificar

as

crenças

construídas

pelos

professores-alunos

do

PARFOR/Inglês da UESC durante o processo de formação.
b) Analisar as identidades construídas pelos professores alunos do
PARFOR/Inglês da UESC.
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c) Interpretar a relação entre crenças, identidade e emoções dos professoresalunos do PARFOR/Inglês da UESC.
1.2 Justificativa
Apesar do conceito de crenças não ser próprio da LA, ele se faz
presente nos trabalhos sobre ensino e aprendizagem de línguas. No Brasil as
pesquisas sobre crenças no ensino começaram a surgir no momento em que a
LA passou a desenvolver pesquisas com foco no sujeito em decorrência da
língua que usa.
De acordo com Paiva (2009) é possível definir a LA em dois momentos.
O primeiro momento advém de estudos desenvolvidos na Universidade de
Michigan (1946), onde autores como Charles Fries e Robert Lado, professores
do primeiro curso independente de LA, entendiam a LA como uma abordagem
científica ao ensino de LE. Isso configurava uma preocupação com a aplicação
da linguística sobre o ensino e aprendizagem de línguas (PAIVA, 2009).
Ainda de acordo com a autora, o segundo momento da LA é marcado
pelo seu caráter transdisciplinar, isto é, o resultado do diálogo com outras
ciências, possibilitando a geração de teorias e o uso de métodos de pesquisa
sobre aspectos da linguagem como prática social. O objetivo desses novos
estudos está na aprendizagem de língua materna ou outra língua, não apenas
no contexto educacional, mas sim em qualquer outro contexto onde surjam
questões relevantes sobre o uso da linguagem. A partir desse segundo
momento da LA, o professor e o aluno enquanto aprendizes de LE passaram a
ser o foco das pesquisas nessa área.
Nesse sentindo, o estudo sobre a formação de professores, sobretudo
nos cursos de formação continuada, passa a ser o foco dessas pesquisas,
pois, por meio da continuidade de sua formação, os professores podem refletir
sobre o modo como eles aprenderam e ensinam inglês. Além disso, a
continuidade

da

formação

do

professor

possibilita-o

vivenciar

novas

experiências, identificar as crenças relacionadas ao ensino e aprendizagem de
inglês.
De acordo com Barcelos (2004) é no ambiente escolar que professores
e alunos vivenciam e compartilham experiências individuais, possibilitando
assim a formação de crenças. As crenças podem ser interpretadas como um
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conjunto de valores, concepções pessoais ou coletivas sobre qualquer aspecto.
Para Barcelos (2007) as crenças são fluidas, dinâmicas, que podem ser
mudadas ou reconfiguradas à medida que os indivíduos têm a oportunidade de
refletir sobre elas. Ainda sobre crenças a autora também considera que elas
podem ser apresentadas como centrais e periféricas.
Barcelos (2007; 2013) considera que as crenças centrais são mais
difíceis de ser mudadas, pois elas são relacionadas com outras crenças e com
as questões de identidade, emoção e sentimento. De acordo com Barcelos
(2013), Dewey (1933) chamaria isso de “crenças de estimação”, devido ao
apego do indivíduo por meio do cultivo e grande apreço por elas. Já as crenças
periféricas são menos centrais e podem ser consideradas como arbitrárias
mais flexíveis a mudanças, sem conexões com as outras. Para Breen (1985),
conforme Barcelos (2004), toda instituição ou relacionamento humano só pode
ser adequadamente entendido, se forem considerados suas expectativas,
valores e crenças.

1.3 Organização da dissertação
Para dar continuidade a discussão apresentada até aqui esse trabalho
foi organizado em seis capítulos que dialogam entre si, para que se possa
compreender a escolha e delimitação do corpus e o objetivo de investigação da
pesquisa. O primeiro capítulo baseia-se nessa discussão introdutória, para
situar o leitor acerca da proposta de trabalho.
O segundo capítulo nos traz reflexões sobre a importância das
pesquisas em LA e o seu compromisso social, tendo como fundamento as
discussões em Moita Lopes (2008; 2013). Ainda neste capítulo é apresentado o
conceito de crenças sobre ensino e aprendizagem de inglês, e sobre a
identidade e emoções dos professores em formação, conforme Barcelos(2004;
2006; 2013) e Aragão (2007; 2010).
O terceiro capítulo tem como objetivo apresentar o objeto de estudo,
nesse caso alunos do PARFOR/Inglês. Além disso, esse capítulo apresenta
uma breve discussão sobre o contexto de implantação e atuação do
PARFOR/Inglês da UESC.
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O quarto capítulo trata da descrição metodológica com base nos
instrumentos de coleta de dados e os procedimentos para a análise do material
coletado, com base em Telles (2002).
O quinto capítulo apresenta os resultados de análise de dados do
material coletado. A análise do material foi realizada de acordo com os
procedimentos das pesquisas etnográfica (compreensão das relações entre
grupos de pessoas) e narrativa (produção de histórias pessoais) apresentados
por Telles (2002).
O sexto capítulo trata das considerações finais resultantes da
interpretação feita por meio do olhar do pesquisador com base na observação
e interpretação dos dados coletados. A interpretação das narrativas produzidas
pelos professores-alunos do PARFOR/Inglês foi feita à luz do corpo teórico
base que norteia as discussões nesse trabalho, Aragão (2008; 2010; 2011),
Barcelos (2004; 2007; 2013), Telles (2002) e Cavalcante (2013), entre outros.
A última parte desse trabalho constitui as referências que foram
utilizadas para fundamentar e apoiar as discussões aqui desenvolvidas. Como
elemento pós-textual, ao término do trabalho estão os apêndices, sendo que os
anexos

foram

gravados

em

um

CD

que

acompanha

o

trabalho.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esse capítulo foi dividido em cinco seções com o objetivo de apresentar
a pesquisa em LA, suas contribuições para a formação de professores de
línguas e sobre o ensino de inglês na escola pública. O desenvolvimento desse
capítulo, bem como o trabalho como um todo, é baseado no cenário
educacional, mais especificamente sobre formação

da

identidade

de

professores de inglês à luz da LA. Dentro desse contexto, será apresentada
também nesse capítulo a relação que existe entre as crenças, identidade,
emoções dos professores de inglês e os desafios enfrentados por estes
professores em formação.
2.1 A Linguística Aplicada e o compromisso social

Existem muitas definições para a Linguística Aplicada (MOITA LOPES,
2008, 2013; DUTRA & MELLO, 2009; PAIVA, 2009; LEFFA, 2005), porém
estas propostas se alinham ao entendê-la como uma área de estudo
transdisciplinar que se preocupa em compreender a língua em uso. Dentre
seus objetos de estudo se encontra o ensino e aprendizagem de línguas. De
acordo com Moita Lopes (2008) a LA é uma área de pesquisa que se destina
aos estudos linguísticos de maneira a contemplar as questões sociais,
psicológicas, identitárias e cognitivas que permeiam o universo do aprendiz de
línguas, mais especificamente, LE.
De início, o compromisso social da LA, de acordo com Moita Lopes
(2008), gerou um equívoco de interpretação da nomenclatura, assim, o autor
esclarece que esse termo não está relacionado à aplicação das teorias
linguísticas, ao contrário disso, a LA se dedica a um estudo investigativo da
língua e o seu comportamento na sociedade.
A interdisciplinaridade colocada por Moita Lopes (2008) diz respeito a
dinamicidade e fluidez dos estudos em LA, que permitem o diálogo constante
com outras áreas do conhecimento tais como biologia, sociologia, antropologia,
filosofia, psicologia, conferindo à LA uma área de estudos rodeados por outros
saberes (MOITA LOPES, 2013). Isto é, com o objetivo de dar ênfase à
linguagem humana com base nas práticas sociais e culturais em que se insere.
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No Brasil, os estudos em LA passaram a ser disseminados a partir do
momento em que buscava-se entender quais eram as dificuldades encontradas
no ensino de línguas, principalmente da LI, enquanto língua estrangeira
ensinada nas escolas públicas. Nesse momento reintegra-se à LA uma
preocupação de pesquisa que envolvesse teoria e prática e que analisasse
especificamente as vozes daqueles que viviam as práticas sociais que se
queria investigar (LEFFA, 2005).
Apesar das pesquisas em LA não terem nascido no Brasil, é aqui que
esses estudos se institucionalizam e ganham grandes dimensões, sobretudo
na década de 60 com os estudos iniciais de Maria Antonieta Alba Celani, ao
fundar o Programa de Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas PUC/SP
(MOITA LOPES, 2013). Isso possibilitou mudanças de pensamento dos
pesquisadores em relação ao modo de fazer pesquisa, sobretudo nas escolas,
e tem sido um fator de fundamental importância para os avanços dos estudos
devido ao novo olhar direcionado ao sujeito, como foi dito acima.
Em relação às pesquisas na escola, ao identificar o seu contexto social,
a LA procura entender as dificuldades que permeiam a vida do professor e do
aprendiz de línguas. Isso pode permitir aos professores e alunos fazer de suas
experiências nas aulas um laboratório de pesquisa e torná-los pesquisadores
da sua própria prática, por meio das questões sociais que os constituem o
sujeito, assim,
a pesquisa na LA em seu desenvolvimento no Brasil o coloca
como crucial em sua subjetividade ou intersubjetividade,
tornando-o inseparável do conhecimento produzido sobre ele
mesmo assim como das visões, valores e ideologias do próprio
pesquisador. Em decorrência, questões de ética, poder e
política se tornam inerentes à produção do conhecimento.
(MOITA LOPES, 2013, p. 17).

Esse olhar do pesquisador sobre a subjetividade do sujeito trouxe
contribuições favoráveis para a educação, pois o ambiente escolar é carregado
de situações adversas. A precariedade dos espaços físicos, a inadequação dos
materiais didáticos e a falta de professores habilitados para o exercício da
função são apenas alguns fatores inquietantes abordados pelas pesquisas em
LA e é um desafio para os pesquisadores no mundo moderno, conforme
Cavalcante (2013).
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Embora isso aconteça, esses desafios têm impulsionado o estudo
investigativo nas escolas, pois, segundo Moita Lopes (2013, p. 19) “a sala de
aula, os professores, os alunos e os materiais de ensino como produtos e/ ou
produtores de tal modernidade precisam ser compreendidos como tais na
pesquisa”. Essa concepção também é reafirmada por Telles (2002) e Miccoli
(2007) quando argumentam que as pesquisas no ambiente escolar devem ser
desenvolvidas em forma de parceria. Dito em outras palavras, os professores e
os alunos não podem ser vistos como fontes para coleta de dados, ao contrário
disso, eles devem ser agentes e conscientes de suas próprias práticas.
As pesquisas em LA, voltadas para a formação de professores da
educação básica se baseiam em pesquisas narrativas e relatos de
experiências, com o objetivo de dar mais autenticidade aos trabalhos por meio
das vozes dos envolvidos (BARCELOS, 2007; ARAGÃO, 2010). Nesse sentido,
todos os envolvidos nesse ambiente de pesquisa, professores e alunos podem
ser beneficiados ao superarem as dificuldades do ensino e aprendizagem de
inglês na escola pública.
2.2 O ensino e aprendizagem de inglês nas escolas públicas
Diante das contribuições das pesquisas em LA para o aperfeiçoamento
do ensino e aprendizagem de inglês apresentadas anteriormente, nessa seção,
fizemos um paralelo a essa discussão de forma breve, uma apresentação
sobre a trajetória do ensino de inglês na escola pública brasileira. Para tanto,
nos baseamos em autores como Paiva (2003), Santos (2009) e Rajagopalan
(2010) para fundamentar essa discussão.
A Língua Inglesa está presente como disciplina obrigatória no currículo
escolar brasileiro desde 1809. Inicialmente esse ensino passou a fazer parte
das escolas públicas brasileiras por estratégia política, quando Dom João VI
decretou a obrigatoriedade do ensino dessa língua por questões políticas e
econômicas.
Nesse período da história, a Inglaterra era um dos maiores parceiros
comerciais do Brasil e por isso havia necessidade de comunicação usando a
LI, porém de acordo com Santos e Oliveira (2009), o objetivo da implantação
desse idioma nas escolas era o desenvolvimento da oralidade e da escrita.
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Para tanto os professores aplicavam o Método Clássico ou Gramáticatradução, que era o único método de ensino de línguas estrangeiras de que se
conhecia na época (SANTOS, OLIVEIRA, 2009).
Ainda de acordo com o autor, com o passar do tempo, esses métodos
de ensino continuaram a fazer parte da didática dos professores. Porém, o
desenvolvimento comercial, político e cultural e as necessidades de uso da
língua foram se intensificando e os aprendizes passaram a demonstrar
necessidades de aprendizagem da língua que iam além das questões
linguístico-comunicativas nas quais o ensino de inglês estava inserido. Por
meio da necessidade dos aprendizes em conhecer a língua inglesa e interagir
com as práticas culturais em que a língua está inserida, algumas ações
passaram a ser questionadas por parte dos aprendizes de acordo com Celani
(2002).
Nesse sentido os métodos tradicionais de ensino (repetição de
estruturas gramaticais), atrelados à falta de formação adequada para o
professor, à precariedade dos espaços físicos das escolas, além da falta de
recursos pedagógicos pertinentes ao ensino de inglês, passaram a ser um dos
maiores problemas desse ensino nas escolas públicas brasileiras (PAIVA,
2005).
De acordo Rajagopalan (2013), outro fator considerado também
importante foi a dimensão econômica, política, e social, que a cultura
angloamericana passou a incidir nas práticas social e cultural brasileira, devido,
sobretudo ao processo de globalização. Isso fez com que o ensino de inglês
nas escolas públicas, isoladamente, não tivesse condições de dar conta das
necessidades funcionais que o inglês enquanto língua e prática social passou
assumir no mundo, mais especificamente no Brasil.
De acordo com Paiva (2003), por meio dessa necessidade, o ensino de
inglês nas escolas públicas passou a ser alvo de algumas pesquisas em LA,
conforme referenciado nessa sessão, e atrelado a isso, o MEC começou a
direcionar algumas reformas nesse ensino. Segundo a autora, a mudança na
carga horária semanal da disciplina, a produção de material de orientação
específica para o professor, a produção do livro didático também para o aluno e
a chegada dos recursos digitais na educação básica, são alguns exemplos de
transformações sobre o ensino de inglês nas escolas públicas brasileiras.
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Além disso, o reconhecimento de que a LI é a língua mais falada no
mundo, presente em publicações anteriores (PAIVA, 1997, 2003; BARCELOS,
2007), e também em trabalhos publicados nos últimos anos (RAJAGOPALAN,
2010; MOITA LOPES, 2013) despertou um olhar significativo e diferenciado
sobre a presença do inglês no Brasil.
Sobre essa influência do inglês em outras culturas Moita Lopes (2013)
afirma que a intensidade da presença da língua inglesa em determinado país,
na maioria das vezes, é resquício da colonização inglesa que alguns países
tiveram e/ou o resultado da influência da política, da econômica e da cultural
desse idioma, frente aos demais (PAIVA, 2003).
Apesar do Brasil não ter sido colonizado pelos ingleses, a presença
dessa língua enquanto sistema comunicativo e também cultural é considerado
elevado, de acordo com Paiva (2005) “estudar inglês tornou-se um fenômeno
mundial”.
Nesse sentido, são muitas as razões que as pessoas têm para estudar
inglês no Brasil, entre elas estão: o desejo de fazer viagem turística, ganhar
bolsa de estudos, de assumir um determinado cargo em uma empresa
multinacional, essas são só algumas possíveis razões da LI ser influente no
Brasil. De acordo com Paiva (2003),
o interesse pelas línguas estrangeiras (LE) se faz presente ao
longo do percurso da humanidade. A história demonstra que,
desde as antigas civilizações até o mundo globalizado, os
homens sentem necessidade de aprender outros idiomas com
finalidades bélicas ou pacíficas. As línguas servem de
mediadoras para ações políticas e comerciais, além de
veicularem o conhecimento científico e a produção cultura.
(PAIVA, 2003. p. 53).

Colaborando ainda com essa ideia, Cavalcante (2013), considera que o
cotidiano da vida dos brasileiros é marcado pela presença da LI. Os produtos
(gênero alimentício, vestuário, beleza e outros), algumas frases ditas em
novelas e em outros programas de TV são alguns dos motivos de uso dessa
língua no Brasil. Além disso, a presença de termos técnicos utilizados,
sobretudo em cursos de informática e o crescente números de rede sociais,
como,

facebook,

whatsapp,

outlook,

fazem

com

que

os

brasileiros

especificamente os jovens, recorreram com frequência ao uso de palavras em
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inglês.
Com o advento da globalização e, mais ainda, da internet, essa
influência da LI no Brasil cresceu e tem crescido de forma rápida e dinâmica.
As pessoas têm interagido de forma recorrente com a cultura americana,
incorporando algumas práticas culturais e linguísticas e por isso têm tido a
necessidade cada vez mais urgente de aprender inglês.
Partindo do ponto de vista social e funcional do inglês atualmente no
Brasil, transportado para o ambiente escolar, as pesquisas em LA apontam
para a necessidade do professor de inglês considerar como objetivo central do
ensino desse idioma nas escolas, a língua como prática cultural (PAIVA, 2003).
Para Paiva (2005, p. 9), confirma que o “ensino de inglês como língua
estrangeira, traz implicações sociais e políticas”. Isso implica dizer que a língua
inglesa deve ser uma disciplina que atenda às necessidades do ambiente
escolar no qual os alunos estão inseridos. Os professores precisam ministrar
suas aulas tendo como objetivo preparar o seu aluno tanto para o mercado de
trabalho, quanto para atuar politicamente na sociedade em que vive.
Para tanto, a escola precisa contar com investimentos governamentais
satisfatórios no que diz respeito aos materiais didáticos como também com a
participação de professores formados e capacitados, com formação acadêmica
adequada e com desenvolvimento linguístico-comunicativo para atuar de forma
consciente e dinâmica (PAIVA, 2003). Além disso, é importante que esses
professores de inglês sejam capazes de mobilizar conceitos, refletir sobre as
crenças e suas implicações para a sua formação enquanto professor de inglês
na escola pública.
Diante desses fatos que justificam a necessidade do ensino de inglês
nas escolas e reavaliação constante sobre as crenças nesse ensino, foi
organizada uma seção baseada em autores que nos últimos anos têm
desenvolvido trabalhos nessa área, conforme veremos posteriormente.
Apesar dos investimentos financeiros e do suporte dado ao professor
para o aperfeiçoamento de sua formação e sua prática de ensino, este é um
trabalho que exige dele autonomia e desejo de mudanças além de um olhar
específico para as necessidades da área em que ele atua, como adverte
Barcelos (2004).
Sobre as práticas de ensino do professor de inglês, no mundo moderno,
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é importante que o professor considere não apenas as questões estruturais da
língua. É preciso que ele entenda que as questões políticas, econômicas e
culturais da LI estão presentes nas práticas culturais da sociedade brasileira e
precisam ser percebidas.
Essa postura esperada do professor de inglês é um assunto recorrente
nas pesquisas em LA, (algumas delas, apresentamos neste trabalho), pois
envolve um conjunto de crenças que esses educadores têm sobre o ensino
aprendizagem de inglês conforme veremos na sessão seguinte.

2.3 Crenças sobre o ensino e aprendizagem de inglês
Nessa seção, baseando-se na trajetória do ensino de inglês no Brasil e
na importância dos cursos de formação para professores discutidos
anteriormente nesse trabalho, serão apresentados alguns aspectos pontuais
sobre as crenças que os aprendizes e os professores de língua desenvolvem
ao ter contado com uma LE, sobretudo a língua inglesa. Essa seção é
considerada uma das partes centrais deste trabalho porque norteará a escolha
dos principais teóricos, justificará o uso da metodologia utilizada e auxiliará
também na compreensão das próximas seções.
O estudo sobre as crenças tem sido um tópico recorrente das
discussões em LA, pois seus estudos têm contribuído para identificação das
dificuldades de ensino aprendizagem apresentadas por professores e alunos
ao terem contato com uma LE. Atualmente, diante do crescente número de
pesquisas em LA, a exemplo de Barcelos (2004); Aragão (2007) e Silva (2000)
há um consenso em relação ao fato de que falar sobre o ensino e
aprendizagem de inglês é falar sobre as crenças, sobre as experiências e a
influência delas na vida de professores e alunos enquanto aprendizes dessa
língua. Como exemplo, podem ser citadas as publicações de Aragão (2007;
2008; 2010) e Barcelos (2004; 2007).
O conceito de crenças tem origem na antropologia, na sociologia e na
filosofia, e foi trazido para o campo dos estudos linguísticos a partir das
pesquisas em LA. Segundo Barcelos (2004), as pesquisas sobre crenças no
ensino e aprendizagem de línguas começaram a ganhar força no Brasil no final
dos anos 90, mas apenas se limitavam a descrevê-las, sem o intuito de
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compreender porque os alunos as possuem, suas origens e o papel que elas
exercem no aprendizado de língua.
A autora reafirma essa ideia em outra publicação posterior, Barcelos
(2006). Segundo ela, inicialmente, a pesquisa sobre crenças em LA era feita
por meio da abordagem normativa de investigação de crenças. Contudo, o
avanço nas pesquisas na área de cognição proporcionou uma mudança a
respeito das crenças, as quais se encontram atualmente, mais situadas e
contextualizadas, sobretudo nas pesquisas em LA.
Em seu artigo, Crenças sobre aprendizagem de línguas, Linguística
Aplicada e ensino de línguas, Barcelos (2004) apresenta um panorama sobre
os diferentes momentos de estudos sobre crenças nas pesquisas em LA. Além
disso, ela salienta que a medida que os conceitos sobre ao que e a quem se
destinam, as pesquisas em LA sofriam mudanças, no mesmo plano,
aconteciam também as mudanças no modo de conceber o papel das crenças
(BARCELOS, 2004).
Convém ressaltar que esse momento de mudança, conhecido também
como a virada pragmática, possibilitou uma nova reconfiguração da influência
do sujeito sobre a língua. Isso porque é de responsabilidade do homem a
língua que usa e de que forma utiliza-se dela para comunicação. Nesse
sentido, o sujeito passou a ocupar um papel mais importante na relação com a
língua, por ser ele, o responsável pelas variações inerentes a língua, usando-a
para reivindicar seus direitos e atuar politicamente na sociedade em que vive.
Após esse período de reconhecimento do sujeito, as pesquisas em LA
voltadas

para

o

ensino

e

aprendizagem

de

línguas

cresceram

significativamente na tentativa de compreender os diferentes modos do sujeito
ensinar e aprender uma língua. De acordo com Barcelos (2007), as pesquisas
foram realizadas observando os fatores e as condições favoráveis ou inibidores
de mudança e o que poderia ser feito para encorajar a mudança nas crenças
dos professores e alunos, caso eles tivessem desejo de mudá-las.
Ainda nessa época, alguns conceitos de crenças em relação ao ensino e
aprendizado de línguas surgiram.

1

Em seu trabalho, publicado em (2007)

1

Ver quadro completo em: BARCELOS, Ana Maria. Crenças sobre aprendizagem de línguas,
Linguística Aplicada e ensino de línguas. Linguagem & Ensino, Vol. 7, No. 1, 2004 (123-156).
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Barcelos apresenta as concepções de alguns teóricos sobre o conceito de
crenças e de que maneira eles se relacionam, conforme veremos a seguir.

Termos
Representações
(Holec, 1987)

dos

Definições
aprendizes

Crenças (Wenden, 1986)

Crenças culturais (Gardner, 1988)

Representações (Riley, 1989, 1994)

Cultura de aprendizagem (Riley, 1997)

“Suposições dos aprendizes sobre seus
papéis e funções dos professores e dos
materiais de ensino” (p.152).
“Opiniões que são baseadas em
experiências e opiniões de pessoas que
respeitamos e que influenciam a maneira
como eles [os alunos] agem.” (p. 5)
“Expectativas na mente dos professores,
pais, e alunos referentes a toda tarefa de
aquisição de uma segunda língua” (p.
110).
“Ideias populares sobre a natureza,
estrutura e uso da língua, relação entre
linguagem e pensamento, linguagem e
inteligência, linguagem e aprendizagem e
assim por diante” (1994, p. 8).
“Um conjunto de representações, crenças
e valores relacionados à aprendizagem
que
influencia
diretamente
o
comportamento de aprendizagem dos
alunos” (p.122).

Tabela 1 - Conceitos de crenças apresentados
Conforme apresentado no quadro acima, as crenças são conceituadas,
de diferentes maneiras com base em estudos desenvolvidos pelos autores.
Esses autores concebem a constituição ideológica do sujeito por meio das
relações sociais que este estabelece com o meio. Em pesquisa sobre o ensino
aprendizagem de língua, as crenças dos indivíduos exercem grande
importância, pois ao ser posto em contato com a língua a tendência é que o
aprendiz faça referência ao meio social em que vive.
Além disso, essas pesquisas em LA conferiram ao sujeito um lugar de
destaque, pois a medida que iam sendo avaliados, eles também fomentavam
as pesquisas nessa área contribuindo para as possíveis soluções dos
problemas relacionados às dificuldades de aprendizagem em decorrência das
crenças dos aprendizes de língua. Um exemplo disso é o trabalho de Aragão
(2007) no qual ele apresenta os sentimentos, crenças, emoções e experiências
de alguns estudantes do curso de Letras de uma Universidade Federal, ao
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serem expostos a situações nas quais eles tinham que desenvolver suas
habilidades na LI.
Esse tipo de perspectiva sobre a pesquisa acerca das crenças no âmbito
da LA é encontrado atualmente em trabalhos recentes. Em seu trabalho, por
exemplo, Aragão (2010), por meio de métodos de ensino como pesquisa
narrativa e colagem, além de outros resultados, considera que o universo de
aprendizagem dos estudantes pesquisados é repleto de um conjunto de
significados e de experiências construídas em espaços dentro e fora do
ambiente sala de aula. Esses significados e experiências incidem na formação
de crenças e estas influenciam na relação que o aprendiz tem com a língua
estudada, nesse caso, a LI.
Conforme Barcelos (2004), as crenças em relação ao ensino e
aprendizado de inglês, as quais têm influenciado na prática dos professores
nas escolas públicas, em sua maioria, são decorrentes das experiências e dos
objetivos traçados que os próprios professores enquanto, alunos fizeram ao
longo de sua formação.
De acordo com Breen, apud. Barcelos (2004, p. 21), “nenhuma relação
humana se fundamenta se não tiver presente expectativas, valores e crenças”.
Em outras palavras, as crenças constituem-se como fonte de amparo das
pesquisas sobre o ensino e aprendizagem de línguas, pois tanto professores
quanto alunos desenvolvem relações, criam laços e expectativas para com a
língua estudada.
Devido a amplitude de expectativas (ter fluência na oralidade, e na
leitura e ter percepção para interpretar) dos aprendizes criadas sobre o ensino
e aprendizagem de línguas, Barcelos (2004) salienta há muitas definições para
o conceito de crenças, por conta disso, Pajares (1992) e Barcelos (2004)
afirmam que ao pesquisar sobre as crenças sobre o ensino e aprendizagem de
línguas é necessário que se adote um conceito que reflita as intenções de
pesquisas.
Almeida filho (1993) também colabora com essa ideia. Segundo o autor,
as crenças no ensino e aprendizagem de línguas, também chamadas de
culturas de aprender, produzem diferenças individuais sobre o modo de
aprender línguas. Essas diferenças influenciam diretamente no modo como o
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aprendiz concebe uma língua e acordo com o ambiente e com o social em que
elas são formadas e reproduzidas.
Nesse caso, é importante reforçar aqui a necessidade de desenvolver
pesquisas nessa área, como também criar situação nas quais os professores,
por exemplo, possam refletir sobre as crenças. Os professores e os alunos são
os protagonistas desse tipo de pesquisa, pois ao investigá-los é possível
identificar que o que está por trás dessas práticas são outras questões
relacionadas à identidade, a experiência pessoal, as ideologias e as próprias
crenças (BARCELOS, 2004).
Ao investigar um grupo de futuros professores (alunos de graduação em
Letras), aprendizes de inglês como LE, Aragão (2010, 2011) constatou que os
sentimentos de timidez, medo, insegurança, vontade de aprender, entre outros,
desenvolviam nos alunos além de uma relação conflituosa, um bloqueio que
incidia no sentimento de incapacidade em aprender o idioma. De acordo com o
autor, é nesse estágio de conflito que os aprendizes podem constituir as
crenças, pois vivenciam
a process radically distinct from the usual conception of
individual psychological states at the cost of neglecting the
learners’ relation to the context, as if the only process took
place in individual minds, bodies or individual contexts, such as
the classroom.(ARAGÃO, p. 303, 2011).

A escola por sua vez é considerada como um ambiente propenso à
formação e disseminação das crenças. De acordo com Celani (2006), o
professor tem crenças sobre o ensino e aprendizagem de inglês nas escolas
públicas e essas crenças por sua vez são associadas à condição física,
econômica e social na qual a escola e consequentemente os alunos estão
inseridos.
Outro dado importante, de acordo com a autora, é que essas crenças na
maioria das vezes são os alicerces para as escolhas do material e dos métodos
de ensino desse professor e para a percepção que ele tem do que é ensinar
inglês. Esses olhares que são construídos no decorrer de sua vida e de sua
vivência no ambiente escolar permitem a criação de algumas crenças, com
base em alguns aspectos: “o primeiro aspecto diz respeito à característica
hierárquica e interligada com que se agrupam as crenças de um indivíduo”
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(ABRAHÃO, 2006, p. 125). Sendo assim, o primeiro passo a ser dado é a
identificação das crenças, conforme Celani (2006). Nesse sentido, Moita Lopes
(2008, 2013) reafirma que no ambiente escolar as crenças se misturam e
encontram amparo em alguns problemas recorrentes na escola.
Esses problemas tornam-se recorrentes e incidem na falta de
organização pedagógica, social e econômica. Atualmente, embora esses
problemas tenham sido minimizados, ainda rodeiam a prática do professor e se
tornam obstáculos para o desenvolvimento de aulas nas quais seus alunos
possam aprender efetivamente. Contudo, o autor esclarece que ainda que os
problemas existam em menor grau, muitos professores têm se fundamentado
neles para recuarem em sua tarefa de ensinar o aluno. Ao recuarem esses
professores acabam criando barreiras entre as suas ações enquanto
professores de língua e o aprendizado de seu aluno, constituindo-se as
crenças, na maioria das vezes, relacionadas a incapacidade ou falta de
interesse do aluno em aprender. Segundo Silva (2005), as crenças são

ideias ou conjunto de ideias para as quais apresentamos graus
distintos de adesão [...] são essas ideias que tanto alunos,
professores e terceiros têm a respeito do processo de
ensino/aprendizagem de línguas e que se (re)constroem neles
mediante as suas próprias experiências de vida e que se
mantêm por um certo período de tempo. (SILVA, 2005, p. 77).

Essa definição acima, reúne os principais aspectos relacionados as
crenças, tais como ideias, experiências, construção e reconstrução os quais
também são apresentados nesse trabalho. De acordo com Barcelos (2004),
embora muitos autores apresentem o conceito de crenças (HOLEC, 1987;
WENDEN, 1986; GARDNER, 1988; RILEY, 1997), é importante dizer que
esses conceitos são resultado do momento histórico, social e econômico vivido
em um dado momento da história.
Além disso, esses conceitos podem apresentar divergências em alguns
momentos, de acordo com a área de pesquisa em que o conceito for
trabalhado (filosofia, antropologia, educação e outros). Para as pesquisas em
LA, o conceito mais adequado de crenças deve incidir sobre os aspectos que
configuram o relacionamento do sujeito com a língua, com si mesmo e com o
outro, conforme advoga Silva (2005).
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Alguns trabalhos como os de Barcelos, (2004; 2007); e Aragão, (2010;
2011) vêm discutindo sobre o conceito de crenças e apresentado novas
interpretações com base nos resultados das pesquisas sobre o ensino e
aprendizagem de LE. Esses trabalhos se interessam em discutir acerca dos
fatores tais como experiências, identidade, emoções, sentimentos que
influenciam na dificuldade do aprendiz ao ser exposto em situações reais da
língua.
Com base nos resultados obtidos, essas pesquisas têm contribuído para
a reestruturação do conceito de crenças na modernidade. Para Barcelos
(2006), as primeiras pesquisas no Brasil sobre crenças incidiram para o fato de
que elas eram fixas, estáveis e claramente distintas do conhecimento.
Atualmente, com respeito à natureza das crenças, Barcelos (2006)
enfatiza que elas são: dinâmicas, emergentes, socialmente construídas e
situadas

contextualmente,

experienciais,

mediadas,

paradoxais

e

contraditórias, relacionadas à ação de uma maneira indireta e complexa; não
tão facilmente distintas do conhecimento. Essa definição sobre a natureza das
crenças se faz presentes em trabalhos como esse, sobre formação de
professores e o ensino e aprendizado de línguas.
Em relação a essa nova concepção sobre as crenças é possível
perceber que elas estão diretamente relacionadas as vivências de cada
indivíduo. Ao mesmo tempo que podem ser facilmente concebidas, também
podem ser deslocadas, isso vai depender do lugar que elas ocupam na vida de
quem as reproduzem (ABRAHÃO, 2006). Para Barcelos (2004) além desse
fator, o estabelecimento ou não das crenças vai depender da necessidade de
cada indivíduo.
Barcelos (2004) diz que no ambiente escolar, por exemplo, as crenças
podem não ser identificadas de forma rápida, porque a maior parte dos
envolvidos nesse contexto não as concebe como tais. Além disso, o fato do
não reconhecimento das crenças, principalmente por parte dos professores,
impede que eles assumam uma postura crítica diante das dificuldades de
aprendizagem apresentadas por seus alunos.
De acordo com Celani (2006) uma possível resistência dos professores
em refletir sobre as crenças, está no fato de que as crenças sobre o que é e
como deve ser o ensino e aprendizagem de inglês, sobretudo nas escolas
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públicas, vão de encontro à função social e cultural que a língua ocupa na vida
do aprendiz na sociedade contemporânea. Muitos desses educadores
reproduzem em suas aulas os métodos tradicionais com foco no estudo apenas
nas regras gramaticais, descontextualizadas da língua que o indivíduo de fato
utiliza em sua comunidade. Por esta razão, é necessário que esses
professores participem de cursos que promovam formação continuada, pois
esse tipo de trabalho pode desenvolver articulações entre a teoria e a prática
de maneira que eles possam refletir sobre o as crenças que permeiam a sala
de aula.

2.3.1 Formação continuada de professores

Os cursos de formação continuada para professores surgem por meio
das iniciativas governamentais em parceria com as instituições de ensino
superior com o objetivo de capacitar os professores para desempenho de sua
função, (INEP 2006).
Além disso, cursos de formação são ambientes propensos para
manifestações das emoções vivenciadas pelo professor de inglês dentro e fora
do ambiente escolar. Na maioria das vezes é nesse tipo de ambiente que
esses professores refletem sobre o seu processo de ensino e aprendizagem
diante do desafio de usar a língua que ensina. Além disso, a convivência com
os outros professores possibilita a troca de experiências e a experimentação de
diferentes sensações. Dentro dessa perspectiva, Aragão advoga que,
ao participarem de práticas reflexivas, possivelmente esses
professores possam desenvolver formas de refletir com os
alunos sobre questões presentes em seu cotidiano, criando
maior sentido às suas ações pedagógicas e à disciplina que
ensinam .ARAGÃO (2008, p. 9).

Em alguns casos, os professores parecem se agrupar por afinidade, os
mais tímidos e os menos tímidos. Os mais tímidos são aqueles que parecem
ter medo de errar e por isso tendem a ousar menos, os menos tímidos se
sentem encorajados diante do desafio e veem e interpretam o momento como
oportuno para novas realizações pessoais e profissionais, pois,
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no processo de convivência, diferentes grupos podem produzir
diferentes formas de se relacionar e agir. Um indivíduo humano
só se constitui como tal no contexto de um sistema
sociocultural onde ele participa, e sem indivíduos não haveria
sistemas sociais humanos. (ARAGÃO, 2010, p. 3).

Nesse sentido, ao compartilharem suas experiências em ambientes de
formação, os professores revelam suas crenças por meio de suas ações e
posicionamento frente alguma questão, como por exemplo, o ensino de inglês
na escola pública.
Muitos professores estão na escola básica lecionando há muito tempo e
se sentem desmotivados diante dos problemas enfrentados no dia a dia na sala
de aula e também por não acompanhar os avanços didáticos-tecnológicos
(PAIVA, 2013). Conforme Celani (2006) a recorrência desses problemas
contribui para instalação das crenças, principalmente crenças relacionadas à
aprendizagem do aluno.
No decorrer dos anos, as crenças tendem a fazer parte da rotina escolar,
instalando-se tanto no discurso dos professores quanto dos alunos. Para que
as crenças não se tornem recorrentes, a implantação de cursos de formação
continuada para professores reúne um conjunto de fatores tais como
experiências trocadas entre os professores e discussões sobre a escolha do
material didático, considerados fatores primordiais para reflexão a respeito de
suas ações em sala de aula. Sobre esse aspecto, Celani (2006), afirma que a
formação é um processo na vida do professor e é indispensável à sua prática.
Para PAIVA (2005, p. 21) o professor “é um profissional em formação
continuada e precisa estar sempre se atualizando para ser capaz de refletir e
produzir mudanças diante das transformações sociais e culturais nas quais o
homem está inserido”.
Colaborando com essa ideia, Barcelos (2007) afirma que refletir é
provocar mudanças e criar condições para que elas aconteçam, sempre
partindo de um lugar do sujeito e de suas concepções sobre suas práticas,
seus saberes e seu mundo. Nesse caso, de acordo com Paiva (2005) os
cursos de formação devem priorizar uma constante reflexão do educador para
que este seja capaz de olhar para a sua própria prática e rever conceitos e
crenças por vezes enraizadas no ambiente educacional.
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Amparados pelas ações governamentais, os cursos de formação de
professores devem oferecer também formação para o uso dos laboratórios e
outros

recursos

didático-tecnológicos

existentes

nas

escolas

públicas

brasileiras. Segundo Celani (2006) esses recursos muitas vezes envelhecem
na escola, sem nunca terem sido utilizados, pelo fato de não ter na escola
professores com habilidades para manusear esses equipamentos
Sobre essa questão Abrahão (2007, p. 127) enfatiza que “há
urgentemente a necessidade de se trabalhar a formação continuada dos
profissionais que atuarão neste contexto, melhorando suas competências.
Ainda de acordo com a autora, é cada vez mais crescente o número de
profissionais com necessidades de buscar formação continuada (ABRAHÃO,
2006). Além disso, as instituições governamentais têm se despertado para esta
questão e por isso lançado propostas de formação continuada. A implantação
de cursos como o PARFOR, em pareceria com as universidades podem
possibilitar

ao

professor

novas

vivências

por

meio

de

experiências

compartilhadas. Em cursos de formação os sentimentos de ressentimento e
desvalorização se misturam com expressões como qualificação e oportunidade
(CELANI, 2006). O que me permite inferir que a prática docente é uma teia de
contradições e complexidades e que permite ao professor encontrar caminhos
para melhorar cada vez mais a sua prática.
Nesse sentido, os cursos de formação para professores de inglês podem
ser um ambiente favorável para que esses educadores reflitam sobre sua
identidade e sua relação com o idioma, mediante as suas experiências
vivenciadas na escola básica. Na próxima seção discutiremos sobre alguns
aspectos que fazem relação com a constituição da identidade de professores
de inglês em cursos e como eles lidam com as crenças, os seus sentimentos e
emoções ao estarem em processo de formação.

2.4 A identidade, crenças e emoções do professor de inglês em formação
Com base em Barcelos (2007; 2013), nessa seção será discutida a
identidade de professores de inglês relacionando-a com os sentimentos e
emoções vivenciadas por esses professores em formação (ARAGÃO, 2008;
2010; 2011). O contexto de formação do professor na educação básica e a
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trajetória do ensino de inglês na escola pública são fatores que influenciam
diretamente no modo como esses professores se constituem, como se
relacionam com a língua que ensinam e como se veem como professores de
inglês.
No Brasil há muitos trabalhos em LA sobre formação de professores de
inglês com foco no estudo das crenças, a exemplo de Barcelos (2007), Celani
(2006); Aragão (2008; 2010). Dentre esses trabalhos citados alguns deles
(ARAGÃO, 2008; 2010), relacionam as crenças de professores de inglês em
formação às emoções e sentimentos vivenciados por eles ao estarem em
contato com a LI.
Além disso, há algumas dissertações publicadas recentemente (FARIA,
2013; REZENDE, 2014) que dialogam com esses trabalhos, ao discutirem
sobre a constituição da identidade do professor de inglês com base nas
crenças, experiências, e emoções vivenciadas por ele durante o processo de
formação. Esses trabalhos evidenciam que há uma relação entre o ensino,
aprendizagem de línguas e as experiências, emoções, crenças e os
sentimentos dos estudantes de Letras ao se constituírem professores de inglês.
Os trabalhos de Faria (2013) e Rezende (2014) trabalham nessa
perspectiva por meio da análise de dados de narrativas de professores em
diferentes situações. O trabalho de Faria (2013) teve como objetivo investigar
quais as crenças e como se constitui a identidade profissional de alunos do
terceiro período do curso de Letras- Português/ Inglês em uma universidade no
interior de Minas Gerais. Não distante dessa proposta, em seu trabalho
Rezende (2014) investigou suas próprias emoções e de que forma elas
contribuem para sua atuação como professora de inglês de uma escola
pública.
Nos dois casos mencionados a investigação é direcionada para a
formação identitária que esses professores constituem ao estar exercendo sua
profissão ou projetá-la. Consideramos como professores, tanto o estudante de
graduação quanto professores que fazem curso para o aprimoramento de sua
formação. Isso porque as perspectivas da profissão do aluno de graduação e
as atitudes do professor em exercício da função contribuem para a constituição
de sua identidade com base no ambiente de ensino em que vai atuar nas
condições salariais da profissão e no contexto social da educação no país.
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O conceito de identidade que adotamos nesse trabalho faz referência as
discussões dentro do campo da LA com base em Barcelos (2013),
fundamentada em Norton (2001; 2006). Dentro da perspectiva da LA, a
identidade é interpretada como múltipla, contraditória e depende das condições
sociais, políticas e culturais

que constituíram a formação do indivíduo

(BARCELOS, 2013).
Do mesmo modo, dentro das pesquisas de ensino e aprendizagem de
línguas, as emoções vivenciadas por professores e aprendizes em formação
passam por processos transitórios. Apoiado em Maturana (1997; 1998), Aragão
(2008) esclarece que ao vivenciar diferentes emoções o individuo tende a
expressá-las por meio dos sentimentos que podem levar o aluno a não falar em
inglês e a restringir seu processo de reflexão, dificultando a superação da
dificuldade.
Em relação à identidade do professor, no contexto de ensino e
aprendizagem de inglês, os trabalhos citados anteriormente, apontam que o
modo como o professor aprendeu o idioma influencia no modo como ele
desempenha a sua profissão. Isso porque, o processo de construção da
identidade do profissional docente se faz durante toda a sua formação,
conforme Barcelos (2013).
Muitas vezes a identidade constituída pode ser reconfigurada, pois,
“aprendizes e professores interagem com professores antigos, aprendizes,
livros, e mídia, e essas interações moldam uma identidade determinada de
cenários familiares e papéis que eles desempenham com certas emoções e
crenças” (BARCELOS, 2013, p. 10).
Em muitos casos, a postura adotada pelo professor de inglês revela a
sua identidade no modo como ele ministra suas aulas, escolhe o seu material,
como se relaciona com a escola em que leciona e como encara as suas
dificuldades ao ser desafiado a refletir sobre a sua formação. O estudo sobre a
identidade dos professores de inglês pode auxiliar “a compreensão das
pessoas sobre sua relação com o mundo, a construção da identidade através
do tempo e espaço e a compreensão das pessoas de suas possibilidades para
o futuro” (BARCELOS, 2013, p. 7, apud. NORTON, 1997, p. 410).
Dentro desse processo de constituição da identidade é que se inserem
as experiências e sensações, “isto é, as maneiras pelas quais os professores

24

compreendem, experienciam, atuam e falam sobre emoções estão altamente
relacionadas com seu senso de identidade” (BARCELOS, 2013, p. 13). Aragão
(2008) reitera essa ideia e advoga que as emoções vivenciadas pelos
professores em sala de aula exercem grande influência na ação do professor,
pois,
na sala de aula de língua estrangeira, as emoções cumprem
papel relevante na aprendizagem e se ligam a questões caras
ao cotidiano do professor, quais sejam: despertar e manter o
interesse pela aprendizagem da língua; envolver estudantes
nas dinâmicas conversacionais; fomentar a responsabilidade
por sua aprendizagem; lidar com alunos resistentes ou
temerosos de se expressar na sala de aula. (ARAGÃO, 2008,
p. 2).

Essas questões vivenciadas pelo professor e consequentemente pelo
aluno na maioria das vezes faz com que a sala de aula passe a ser um espaço
de resistência, pois os professores e alunos não dialogam, não expõe seus
sentimentos e criam resistência às possíveis mudanças. Dessa forma,
entendemos que crenças e identidades estão relacionadas e bem próximas.
“Podemos dizer que somos o que acreditamos e nossas crenças formam nossa
identidade” (BACELOS, 2013, p. 14).
Ao considerar essa relação, entendemos que devido à dinamicidade das
crenças e a sua natureza, com base em Barcelos (2007), a identidade também
constitui-se como fluida e transitória no que diz respeito a sua atuação
enquanto professor de inglês. No caso dos professores de inglês em cursos de
formação é natural que durante a participação no curso eles mudem de
opinião, de conduta ao serem apresentados e em alguns casos experienciados
lecionar na escola pública, conforme veremos na sessão seguinte.
2.5 As dificuldades e desafios do professor de Inglês em formação
Com base na seção anterior, ao considerar as crenças e emoções como
aspectos influentes para a constituição da identidade do professor, nessa
seção será apresentado uma sucinta discussão baseada nos desafios do
professor de inglês (PAIVA, 2003; 2005; 2013) e sobre a dificuldade desse
profissional em lidar com sentimentos e diferentes sensações advindas do
processo de formação.
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O modo de ensinar de cada professor, neste caso especificamente o
professor de inglês, envolve um conjunto de fatores, (tais como proficiência no
idioma, material didático consistente, pratica de ensino dinâmica, etc.),
considerados indissociáveis e que se bem administrados podem possibilitar
grandes conquistas. Tais fatores podem ser subdivididos em exteriores e
interiores às ações do professor.
Os fatores exteriores são os que contribuem para que se alcancem
melhores condições para o ensino, por meio de investimentos em material
didático-tecnológico, além dos investimentos didáticos, os fatores exteriores
estão relacionados a organização por parte da administração da escola, ao
gerenciamento correto dos investimentos públicos, e da valorização salarial dos
profissionais da educação.
Os fatores interiores, por sua vez, estão relacionados diretamente à
formação do professor e acaba influenciando no conjunto de métodos que ele
utiliza para ensinar o seu aluno. Nesse sentido, o domínio de conteúdos e a
formação linguística- comunicativa são fatores indispensáveis ao professor, de
inglês, pois, de acordo com Paiva,
não podemos desconhecer que sem a competência linguísticocomunicativa o professor fica sem seu principal instrumento de
trabalho, pois é nessa competência que ele tem a expectativa
de adquirir para depois desenvolver em seus alunos e é essa
mesma competência que os alunos esperam atingir. (PAIVA,
2005, p. 118, apud. BRASIL, 2006).

Por meio dessa citação, a autora chama atenção para necessidade de
qualificação do professor de LE. Nesse sentido ela colabora com as discussões
nas OCEM (2006) ao promover diálogos reflexivos com o professor sobre como
deve ser o ensino de inglês nas escolas. Esse tipo de ação se faz presente nos
documentos oficiais PCN e OCEM, (BRASIL, 1998; 2006). Eles têm como
objetivo orientar os professores por meio da reflexão, sobre a necessidade de
estar aperfeiçoando sua prática cada vez mais. Isso implica a busca do
conhecimento linguístico da língua a ser lecionada e a revisão dos métodos de
ensino no mundo atual. De acordo com Brasil (1998, p. 27) ao ensinar uma LE,
é essencial que se tenha uma compreensão teórica e prática do que é a
linguagem; colaborando com esta ideia, Paiva (2005, p. 21) afirma que,
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o professor de língua estrangeira seria um graduado com
habilidades para manusear o conhecimento de maneira
definida, através de uma prática reflexiva, construída ao longo
de um processo com base sócio-interacional crítica da
linguagem e da aprendizagem. (PAIVA, 2005, p. 21).

Ao contrário disso, boa parte dos professores de inglês que estão em
sala de aula tem dificuldade de refletir sobre sua prática de ensino, rever os
métodos antigos, pelo simples fato de não terem sido direcionados para isso
em sua formação inicial. Na maioria das vezes o uso de métodos tradicionais
para o ensino de inglês como língua estrangeira são resquícios de uma
formação com base estruturalista, considerando a língua apenas enquanto
estrutura (CELANI, 2006). Esse tipo de formação ocasiona na vida do
professor, muitas vezes, sentimento de incapacidade, frustração, falta de
autonomia na escola em que leciona e dificulta o processo reflexivo por meio
das metodologias adotadas nas pesquisas e nos cursos de formação.
As dificuldades de ensino e aprendizagem enfrentadas pelo professor é
resultado de uma sucessão de acontecimentos gerados desde o seu processo
de formação inicial e os acompanham durante a atuação profissional (PAIVA,
2005). A solidão vivenciada por eles na escola provocada por meio do descaso
com a disciplina por parte dos alunos e colegas de trabalho, a falta de recursos
didáticos, e as condições salariais, historicamente, são alguns dos problemas
vivenciados por muitos professores no Brasil.
Esses acontecimentos tendem a produzir sensações e sentimentos que
tanto podem motivar quanto desmotivar a atuação do professor. Os trabalhos
de Barcelos (2007; 2013) e Aragão (2010; 2011), por exemplo, advogam que
crenças e sentimentos podem influenciar na atuação tanto do aprendiz quanto
do professor de inglês diante do desafio de aprender e ensinar o idioma.
Nas pesquisas de Paiva (1997; 2005; 2009), o foco está nas dificuldades
do professor/ aluno de inglês em cursos de formação. Além disso, no trabalho
de 2013, a autora discute sobre a postura do professor de inglês e a identidade
constituída por esse profissional nos cursos de formação.
Segundo a autora, cabe a esse profissional ter, além de consciência
política, bom domínio do idioma (oral e escrito) e sólida formação pedagógica
com aprofundamento em linguística aplicada. Nas escolas brasileiras do século
XXI e séculos vindouros não cabem mais o ensino de inglês com base nos
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métodos tradicionais, nos quais a língua em questão não tinha funcionalidade
para a vida das pessoas, conforme Cavalcante (2013).
Com isso, entendemos que diante do que se espera do professor de
inglês, ainda são poucos aqueles que contemplam os aspectos pedagógicos e
linguísticos necessários para esse profissional. Para Paiva (2003), esse
problema é recorrente em todo o Brasil pela da lacuna deixada, sobretudo
pelos programas dos cursos de licenciatura nas universidades do país.
Atualmente, o curso abrange o ensino da língua materna, uma ou duas línguas
estrangeiras, as literaturas relacionadas às respectivas línguas e, além disso,
as disciplinas didático-práticas. Colaborando com essa ideia, Paiva (2003;
2013) diz que em relação as disciplinas, por exemplo, o curso de Letras,
deveriam ser selecionados de forma que contemplassem de forma mais
intensa, a formação específica pretendida pelo aluno, nesse caso, professor de
Inglês.
Pois, segundo a autora, de outra forma, um curso de quatro anos ou
quatro anos e meio não tem como dar conta de contemplar as questões
pedagógicas de ensino, e ainda formar um profissional, sobretudo o professor
de inglês, com habilidades linguístico-comunicativas (principalmente a oral e
escrita) necessárias para atuação em sala de aula. Esse quadro de formação
dos professores de inglês divide esses profissionais em dois grandes grupos
(PAIVA, 2003; 2013).
O primeiro grupo são aqueles que não têm formação pedagógica
alguma, mas possuem um desenvolvimento linguístico satisfatório (resultante
muitas vezes de intercâmbio e viagens turísticas). O segundo grupo é formado
por aqueles que são egressos de cursos de Letras, muitas vezes com dupla
habilitação (português/inglês), que possuem certo conhecimento pedagógico,
porém, ao contrário do primeiro grupo não possui desenvolvimento linguísticocomunicativo esperado do professor.
O primeiro grupo de professores tende a atuar nos cursos de idiomas. Já
o segundo grupo, por meio de concursos públicos (estaduais/ municipais),
ingressa nas escolas públicas brasileiras como professor de português e para
completar sua carga horária acaba lecionando também inglês (PAIVA, 2003).
Essa situação tem gerado problemas de aprendizagem nos alunos de inglês
nas escolas públicas. Isso porque, sem qualificação adequada, há uma
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tendência para a improvisação, sem a escolha das ferramentas adequadas
para viabilizar um ensino de qualidade.
Em prol de uma educação de qualidade, de acordo com Moita Lopes
(2013), ao promover pesquisas nas escolas e em cursos de formação de
professores, as pesquisas em LA tornam-se uma ferramenta muito importante
de identificação e discussão sobre essas dificuldades no ensino e
aprendizagem de inglês. Ao conduzir os participantes à reflexão, as pesquisas
podem auxiliar na identificação desses problemas referentes ao ensino de
inglês. Algumas delas, por meio de intervenções, podem ajudar minimizá-los,
desenvolvendo ações com o objetivo de envolver as instituições educacionais,
subdivididas no âmbito da educação básica e do ensino superior. Esse tipo de
ação possibilita o desenvolvimento de um importante trabalho de parceria.
Moita Lopes (2013) considera ainda que, a preocupação e consequentemente
o investimento financeiro e intelectual das instituições governamentais sobre a
educação podem suscitar mudanças tanto na estrutura do ensino quanto na
formação dos professores de inglês.
Na visão do autor, esses investimentos podem fazer com que o ensino
de inglês passe a contar com maiores recursos didáticos e mais professores
devidamente graduados, que frequentemente participam de cursos de
formação para complementação da sua prática. Isso poderia provocar
mudanças significativas na prática de ensino. Além disso, professores que
participam de curso de formação, tendem avaliar de forma crítica a formação
inicial que tiveram e passam a buscar estratégias que visam melhorar a sua
prática de ensino, (BARCELOS, 2004).
A autora salienta que esse processo de reflexão e ação não é algo tão
simples na vida do professor. Ao contrário disso, ele representa um desafio
para esse profissional, pois ao refletir sobre sua prática, o professor vivencia
conflitos de crenças concebidas por ele no decorrer da sua formação. De
acordo com Telles (2002), as crenças incidem nas ações do professor, que ora
se mostra como agente de sua própria prática, ao decidir o que e qual a melhor
forma de ensinar ao aluno e ora se mostra inseguro por não saber adequar
novos métodos de ensino como, por exemplo, o uso das novas tecnologias
(ARAGÃO, 2007).
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O processo de reflexão se torna fundamental também na constituição da
identidade do professor de inglês. Considerando, conforme Barcelos (2013), a
influência das crenças na formação da identidade do professor, no momento
em que as crenças relacionadas ao ensino, pensadas por ele são modificadas,
a identidade do professor tende a tornar-se fortalecida diante da maturidade
adquirida nesse processo de formação. Em cursos de formação continuada,
por exemplo, os professores de inglês passam de uma formação mais técnica
adquirida na formação inicial, para uma formação baseada na própria prática
docente, sobre a reflexão na ação (PAIVA, 2013).
Os professores com identidades fortalecidas por meio da reflexão sobre
ação podem atuar em suas escolas com profissionalismo que incide no seu
comportamento ao lidar com a disciplina ensina, nesse caso, a língua inglesa,
com os colegas de profissão e com os alunos (PAIVA, 2013). Além disso, em
relação aos alunos, é necessário que o professor de inglês, ao ser desafiado às
mudanças, passe a pensar em um ensino que seja prazeroso e significativo à
vida do aluno. Segundo Rajagopalan (2013), professores som identidades
fortalecidas passam a pensar “em política linguística para um país inteiro, a
primeira pergunta que precisa ser feita e respondida com clareza é: por que
ensinar a LI? Por que é do interesse do cidadão brasileiro dominar o inglês?”
(RAJAGOPALAN, 2013, p. 158).
Segundo o autor, essas duas perguntas discutidas e refletidas de forma
conjunta entre o professor e os alunos, atreladas também ao uso de novas
ferramentas para o ensino, podem ser responsáveis pelos possíveis sucessos
das aulas de inglês e refletir as ações de professores fortalecidos, ao serem
desafiados a mudar sua prática. De acordo com Barcelos (2013), os
professores e alunos precisam ser estimulados a construir uma identidade mais
sólida, para que eles possam ser capazes de decidir juntos, o que querem e
como querem aprender e ensinar inglês. Esse tipo de postura, além de diminuir
os impactos do desafio de aprender o idioma, pode auxiliá-los na administração
de sentimentos e sensações como medo e insegurança.
Para uma maior compreensão das discussões até aqui apresentadas, o
capítulo seguinte constitui a metodologia, fundamentado no objeto de estudo,
nos métodos, nos procedimentos e posteriormente na análise de dados desse
trabalho.
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3 OBJETO DE ESTUDO

Este capítulo tem por objetivo apresentar o objeto de estudo desse
trabalho, os professores alunos do PARFOR/Inglês. Para tanto, foi necessário
falar brevemente sobre a constituição do curso PARFOR e do seu processo de
implantação como PARFOR/Inglês da UESC.
3.1 O PARFOR da UESC
O Plano Nacional de Formação de Professores (PARFOR) foi criado por
meio do decreto 6.755/9 de 29 de janeiro de 2009 por meio das ações
governamentais em parceria com a CAPES, as universidades e com a
colaboração dos estados e municípios. O objetivo desse programa é oferecer
formação aos professores da escola básica que estão em exercício da função
ministrando disciplinas nas quais inicialmente não foram habilitados.
Para a consolidação e desenvolvimento do PARFOR foi necessária a
colaboração de todos os envolvidos nesse programa. As parcerias com o
estado, os municípios, as universidades e com as instituições financiadoras
visaram entre outras coisas, a organização e o desenvolvimento da educação
no país. A participação das universidades no programa se dá por meio da
disponibilidade do espaço físico para os encontros presenciais e da
colaboração dos professores das próprias universidades ao ministrarem as
disciplinas durante o curso.
O PARFOR na UESC se iniciou em 2009. Como universidade pública
estadual, a UESC passou a ser uma das parceiras das ações no curso,
atendendo aos professores da região na qual ela está inserida. O público alvo
do PARFOR da UESC foi professores em 1ª Licenciatura - para profissionais
sem formação inicial e em 2ª Licenciatura - para profissionais em desvio de
função e cursos de complementação pedagógica - para bacharéis.
De acordo com o documento interno da própria universidade, Brasil
(2010), a UESC passou a oferecer os cursos de 1ª licenciatura em Pedagogia e
Educação Física, iniciados em 2009. Em 2010, a instituição passou a oferecer
1ª e 2ª licenciatura em História e Geografia, Português e Matemática. E por fim,
ainda em 2010 as licenciaturas em filosofia, física, Língua Inglesa e Língua
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Portuguesa. O PARFOR da UESC é considerado como uma graduação
presencial, devido a sua estrutura curricular, baseada nos programas de curso
de licenciatura da UESC (como também acontecem nas outras universidades).
Além disso, os encontros nos espaços físicos da UESC são regulares e os
cursos do programa PARFOR têm duração de até quatro anos, conforme
outras licenciaturas.
A participação dos professores que compõem os departamentos das
universidades é outro fator importante que contribui para o desenvolvimento do
PARFOR na instituição. Os professores possuem formação correspondente às
necessidades dos professores-alunos e assumem as disciplinas propostas no
curso promovendo atividades nas quais os professores-alunos refletem e
discutem sobre sua prática na escola básica.
Estão vinculados aos cursos do programa PARFOR na UESC 129
professores-alunos que atuam nos 23 municípios da área de abrangência da
UESC. Em relação ao PARFOR/Inglês, esses professores, ao ingressarem no
curso, têm a oportunidade de estudar da teoria dos estudos linguísticos, mais
especificamente da Língua Inglesa, compartilham suas experiências e são
estimulados à pesquisa.
De acordo com a CAPES (2011) as propostas de formação para
professores devem ser elaboradas de maneira que contemplem não só as
questões pedagógicas. Suas ações devem proporcionar ao professor reflexão
sobre suas vivências não só enquanto profissional, mas também enquanto
sujeito inserido nas práticas sociais, conforme objetivos do PARFOR na UESC.
3.1.1 O PARFOR/Inglês na UESC
O PARFOR/Inglês na UESC teve o seu processo seletivo e início das
aulas em 2010, oferecendo 50 vagas para professores de inglês. O PARFOR/
Inglês da UESC contou com a frequência de professores-alunos de muitas
cidades (exemplo de Ubatã, Ilhéus, Itabuna, Eunápolis, São João do Paraíso, e
outras) da região onde a UESC está inserida. O ingresso desses professores
nesse curso foi por meio da seleção do cadastro realizado pelos mesmos na
Plataforma Freire e posteriormente pelas etapas estabelecidas pelo MEC, tais
como seleção e entrevista.
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A primeira turma do PARFOR/Inglês da UESC, objeto de estudo dessa
pesquisa, iniciou as aulas efetivamente em dezembro de 2010. A turma foi
formada com 49 professores-alunos e teve suas atividades presenciais
concluídas em dezembro de 2014 com aproximadamente 34 professores de
inglês. Entre os professores-alunos do PARFOR/Inglês da UESC, a maior parte
ingressou no curso pela II condição estabelecida pelo programa, ou seja, são
professores já graduados em cursos como português, pedagogia, biologia, e
outras, mas que, por motivos diversos (completar a carga horária, ou suprir a
necessidade da escola em que estavam inseridos), estavam lecionando inglês
há pelo menos três anos.
Apesar das dificuldades de deslocamento e de conciliação das
atividades da escola com as atividades do curso, a quantidade prevista de
alunos concluintes do PARFOR é favorável às perspectivas da CAPES (2011).
Em relação à turma pesquisada do PARFOR/Inglês, alguns fatores poderiam
ser elencados como favorecimento à permanência desses professores-alunos
no curso, entre eles estão: 1- a especificidade do curso ao direcionar o
estudante para especialização de uma disciplina, 2- o retorno, ou inserção
desses profissionais a uma universidade pública, 3- os financiamentos das
secretarias de educação municipal e estadual da região ao custearem a
locomoção desses profissionais às aulas do curso, 6- a substituição desses
professores por outros, durante o período em que eles estavam presentes no
curso PARFOR.
Os

encontros

desses

professores-alunos

do

PARFOR/

Inglês

mensalmente na UESC eram dinâmicos, permitindo aos envolvidos contar e
trocar experiências, identificar as crenças que permeiam o cotidiano das aulas
de inglês nas escolas públicas nas quais eles estavam inseridos (CELANI,
2006). Esse tipo de atividade pode possibilitar aos participantes reflexão sobre
sua prática e impulsioná-los à tomada de decisões que favoreçam o
aprendizado do aluno. Sobre esse aspecto, Celani (2006, p. 26) advoga que
“falar em reflexão crítica não é meramente falar em pensamento critico, mas

localizar-se em um frame de ação, localizar-se na história de uma situação,
participar na atividade social e posicionar-se nas questões”.
As experiências vivenciadas e compartilhadas por esses professores
durante o curso contribuíram para o aperfeiçoamento das competências
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linguísticas e pedagógicas necessárias a sua prática. Ao final de cada
semestre, os professores-alunos elaboravam um seminário interdisciplinar. Na
oportunidade, eles apresentavam em poucas palavras como o curso PARFOR
estava influenciando na sua formação, mais especificamente na sua prática
pedagógica. De certa forma, a realização desse seminário projetava em cada
participante a oportunidade de refletir sobre suas ações e questionar qual o seu
papel social enquanto sujeito participante do curso, como prevê Celani (2006);
Abrahão (2006).
Esse tipo de atividade tem relação com as propostas didáticas
esperadas por um curso de formação de professores, pois os professores são
estimulados a falar constantemente sobre sua prática. No caso do PARFOR, as
atividades

desenvolvidas

são

estruturadas

com

base

em

propostas

pedagógicas de dinâmicas de grupo e também promovem o desenvolvimento
linguístico e cultural em LI. Além disso, os professores responsáveis pelas
disciplinas do PARFOR/Inglês da UESC são professores dos próprios
departamentos desta instituição (DLA, DCIE).
As disciplinas ministradas são aquelas comuns ao curso de licenciatura
em Letras/Inglês da própria universidade, a exemplo de: Projeto Pedagógico
Organização e Gestão Escolar, Literatura de LI, Introdução à Tradução. Essas
e outras disciplinas, segundo os próprios participantes, atenderam às
necessidades didático-pedagógicas e, sobretudo linguísticas, as quais são
imprescindíveis aos professores de inglês.
Durante a participação no curso, os professores-alunos passaram a ser
avaliadores de sua própria prática, pois suas aulas ministradas na escola
básica

tornaram-se

objeto

da

discussão

de

muitas

disciplinas

no

PARFOR/Inglês. Esse tipo de ação autônoma e reflexiva colabora com as
formas de fazer pesquisa nas escolas pelo viés da LA. Essa parceria entre a
educação superior e a educação básica, quando bem planejada e dinamizada,
pode propiciar aos participantes de uma pesquisa resultados que favorecem
mudanças nas práticas educacionais.
Como consequência dessa atividade parceira, os próprios professores
assumem a posição de agentes ativos de suas próprias práticas de maneira
que possam alcançar o sucesso por meio da construção de um laboratório
carregado de experiências a ser compartilhadas (TELLES, 2002).
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Para uma maior compreensão das discussões desenvolvidas até aqui,
será apresentado na seção seguinte sobre o desenvolvimento profissional dos
professores-alunos por meio das propostas de formação vivenciadas no curso
PARFOR/Inglês.
3.1.2 Os professores-alunos e o PARFOR/Inglês da UESC
Nessa seção serão discutidas as implicações do PARFOR na vida dos
professores-alunos. Além disso, discutiremos também sobre a valorização dos
professores-alunos por meio do incentivo à pesquisa nas universidades com o
financiamento da CAPES.
Para os professores-alunos o

curso PARFOR apresenta certa

singularidade, pois não se caracteriza como uma formação distante de sua
prática, ao contrário disso, ele é um ambiente de constante troca de
experiência (PRATES, 2012). Segundo a autora, formar-se supõe troca de
experiência, interações sociais, aprendizagens, um sem-fim de relações. É ter
acesso ao modo como cada pessoa se forma e considerar a singularidade da
sua história e, sobretudo o modo como age, reage e interage em seus
contextos (PRATES, 2012).
Dessa forma, o objetivo do curso PARFOR/Inglês é, durante o período
de atuação, promover situações em que os professores-alunos possam situarse no contexto educativo no tempo e no espaço presente, diante de questões
relevantes da educação, uma delas é o repensar sobre a profissão. Sobre esse
aspecto Pimenta e Lima (2008) advoga que,
[...] o professor é uma pessoa que tem marcas de sua história
de vida e de sua experiência individual e coletiva. [...] É
importante que essa compreensão esteja presente em todos os
momentos da ação docente, bem como na reflexão sobre os
porquês da profissão, o sentido e a responsabilidade social de
ser professor. (PIMENTA; LIMA 2008, p.47).

Assim, ao ingressar no PARFOR espera-se que os professores-alunos
reflitam sobre a docência, de modo que articulem a prática docente atual com
as mudanças que vêm ocorrendo no ensino. Observando a influência das
novas tecnologias educacionais fundamentando-se em um ensino que priorize
a vida prática do aluno. Além disso, o retorno desses professores às
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universidades

tem

como

objetivo

a

(re)

construção

de

saberes

e

conhecimentos sobre o cotidiano escolar.
Assim como as universidades, a CAPES também é uma parceira
importante no programa PARFOR, pois desenvolve um trabalho em conjunto
disponibilizando não apenas recursos financeiros para a realização de
pesquisas, mas também monitorando o andamento dessas pesquisas para que
o cumprimento delas possam dar retorno à sociedade (BRASIL, 2009, p.3).
As pesquisas desenvolvidas com os professores-alunos ajudam-os a
adquirir experiências e encoraja-os a enfrentar as possíveis dificuldades
inerentes ao ambiente escolar. Além disso, podem ser consideradas como um
banco de dados e uma forma de avaliação a respeito das perspectivas da
formação de professores e consequentemente sobre o ensino e aprendizagem
de línguas no país (PAIVA 2013).
Além disso, ao interagir com pesquisas que promovem discussões e
reflexões sobre a prática docente, os professores participantes são estimulados
a construir junto com o pesquisador, caminhos metodológicos que possam
contribuir para resultados mais consistentes na pesquisa, conforme advoga
Telles (2002).

3.2 Seleção do objeto de estudo

Essa seção tem por objetivo apresentar os critérios utilizados para a
escolha do objeto de estudo dessa pesquisa, nesse caso, professores-alunos
do curso do PARFOR/ Inglês da UESC. Essa escolha se deu por meio de uma
inquietação por parte da pesquisadora em identificar as crenças e emoções
que constituem as identidades dos professores-alunos participantes deste
curso de formação.
A

turma

selecionada

para

pesquisa

é

a

primeira

turma

do

PARFOR/Inglês da UESC, iniciada ao final de 2010 e concluída em 2014 2. O
primeiro contato entre a pesquisadora e os professores-alunos do curso foi com
o objetivo de apresentar o projeto e consequentemente convidá-los a participar
do mesmo. Após esse encontro, outros foram necessários para a observação
2

Esta pesquisa acompanhou a trajetória de curso dos professores-alunos pesquisados durante onze
meses (2013/ 2014), contando a partir do contato inicial para autorização de realização da pesquisa.
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das atividades da turma, como também para possibilitar uma interação maior
entre o pesquisador e os pesquisados, evitando assim a sujeição e
dependência. Como prevê Telles (2002),
a prática da pesquisa educacional deve ser emancipadora.
Dependências do professor em relação ao pesquisador devem
ser evitadas e a relação entre ambos deve funcionar no sentido
de produzir contextos nos quais o professor possa adquirir
instrumentos e desenvolver a prática da reflexão e o
desenvolvimento de ações voltadas para a melhoria de seu
trabalho pedagógico em sala de aula. (TELLES, 2002, p. 97).

Com base nessas considerações de Telles (2002) ao propor essa
pesquisa com os professores-alunos do PARFOR houve uma preocupação por
parte da pesquisadora em esclarecer a relevância da pesquisa justificando que
por meio das narrativas, entrevistas e colagens sobre sua trajetória profissional
e pessoal, o professor poderia refletir sobre sua prática e encontrar melhores
estratégias para viabilizar um ensino significativo e dinâmico. Assim como
prevê Celani (2006), as mudanças na prática de ensino são efetivadas à
medida que se têm professores comprometidos em refletir constantemente
sobre suas práticas pedagógicas.
Após

a

aceitação

dos

professores-alunos

em

relação

ao

desenvolvimento da pesquisa, foram feitas algumas visitas às aulas do
PARFOR/Inglês com o objetivo de desenvolver um convívio expressivo entre
os participantes. Havia 36 professores frequentes no curso, de início 20
professores confirmaram a participação na pesquisa, porém, nesse período os
professores-alunos estavam (além de outras atividades) em processo de
construção do TCC.
Por esse motivo, muitos dos quais tinham aceitado participar da
pesquisa desistiram, justificando-se em decorrência da falta de tempo, visto
que a maior parte deles mora em cidades distantes em relação a Itabuna e
Ilhéus.
Sendo assim, a interpretação do material apresentado neste trabalho é
referente às narrativas escritas, entrevistas gravadas e transcritas, colagens e
anotações a partir da observação de cinco professores-alunos, do sexo
masculino e feminino, concluintes do PARFOR/Inglês da UESC conforme serão
melhor apresentados na seção seguinte.
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3.3 Participantes da Pesquisa
O objetivo dessa seção é apresentar os professores participantes desta
pesquisa, por meio da discussão sobre a formação no PARFOR/Inglês e sobre
trajetória pessoal e profissional que constitui a prática docente, conforme cada
situação a seguir.
Dos cinco professores voluntários para essa pesquisa dois são de
Eunápolis, um de Mascote, um de Ubatã e um de Ibirapitanga. Ao aceitarem
participar da pesquisa, esses professores tiveram sua identidade preservada
conforme previsto consta no TCLE3. Para tanto, foi adotada abaixo a
identificação de cada participante por meio de um pseudônimo. Ao serem
solicitados a escolher um nome que os representassem na pesquisa, os
professores trazem à memória nomes carregados de significados pessoais e
lembranças, conforme veremos a seguir.
Rich, diz sempre ter se considerado uma pessoa rica, daí a escolha do
nome (rich- rico em inglês). Ele concluiu apenas o ensino médio, é professor de
inglês do ensino fundamental II na cidade de Ubatã onde mora atualmente.
Antes de ser professor atuou no setor administrativo nesse município. Rich
relata que sempre teve afinidade com a LI, mas a experiência com a sala de
aula só veio quando ele começou a fazer parte do PARFOR/Inglês. Para ele
ser professor foi uma experiência nova, que aprendeu a gostar com a prática e
por meio dela vencer o medo que tinha de falar inglês em suas aulas.
Catarina é formada em pedagogia na modalidade ensino à distancia.
Esse nome veio a sua memória trazendo lembranças de sua infância quando
nomeava as suas bonecas. É professora de inglês do município de Eunápolis,
começou a ensinar inglês no ensino fundamental II. Catarine diz que sempre
teve vocação para ensinar, queria ser professora de inglês, pois apesar de ter
dificuldade em aprender a língua, ela achava um máximo falar inglês.
Aurora mora na cidade de Eunápolis e também é professora de Língua
Inglesa do ensino fundamental II do município. A escolha desse nome
simboliza uma vida com leveza, carregada de sonhos que ela sempre desejou
realizar. Antes de ingressar no PARFOR/Inglês, ela tinha apenas o ensino
médio, mas tinha uma grande experiência com a língua inglesa, pelo fato de ter
7

O termo utilizado consta nos Apêndices deste trabalho.
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morado 4 anos nos Estados Unidos da América. Apesar de dar aulas há algum
tempo, Aurora tinha um desejo de se especializar em inglês para que a
disciplina passasse a ser respeitada na escola.
Ted é formado em biologia na modalidade ensino à distância, mas
sempre foi professor de inglês no município de Ibirapitanga. A relação do nome
com a pessoa foi estabelecida por conta do porte físico, da sensibilidade e da
timidez desse participante diante de algumas situações (semelhante ao ursinho
Ted, personagem recorrente em vídeos em rede). Ele começou a dar aula
ainda muito jovem na zona rural do seu município. Ser professor de inglês foi
um ofício que para ele veio a partir da necessidade que a escola tinha de ter
um professor que ensinasse essa língua. Ted começou a fazer um curso de
inglês e tudo que ia aprendendo, ensinava para os seus alunos. Segundo Ted
seu maior desejo era saber falar inglês, mas sabia de suas limitações, pois era
muito tímido e por isso tinha medo de arriscar a usar a língua em público com
os seus alunos.
Elisabeth é da cidade de Mascote e professora desse mesmo município.
A escolha e escrita desse nome não é mera coincidência com a famosa atriz
americana Elisabeth Taylor. Assim como na vida da referida atriz, a professora
diz ter superado muitos obstáculos na vida para conseguir os seus objetivos.
Elisabeth diz que sempre achou lindo falar inglês, mas em sua região não tinha
professores capacitados na área. Mesmo tendo formação em pedagogia, na
modalidade ensino a distância, ela começou a dar aulas de inglês e “foi um
grande desafio”, afirma ela. O fato dela não ter conhecimento algum de inglês
tornava-a insegura em suas aulas, “eu nunca me arriscava falar inglês, pois
tinha medo de errar e meus alunos rirem de mim”, afirma Elisabeth. Estar no
PARFOR/Inglês “me deu coragem para usar a língua nas aulas e me sentir
mais confiante”, diz ela.
A descrição de cada professor participante desta pesquisa se fez
necessária para que houvesse por parte do pesquisador uma melhor
percepção em relação à trajetória de formação de cada professor. Esse tipo de
descrição pode ser interpretada também como uma importante ferramenta para
a seleção da metodologia e instrumentos utilizados para coleta de dados,
conforme serão apresentados no próximo capítulo.
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4 METODOLOGIA
Esse capítulo tem por objetivo descrever a metodologia utilizada com
base em Telles (2002), Barcelos (2007; 2013) e Aragão (2011; 2010). A
metodologia descrita nesse capítulo foi construída com base nas perguntas
norteadoras com o objetivo de respondê-las ao final deste trabalho.
a) Qual o significado do PARFOR/Inglês da UESC para a vida
profissional e pessoal dos professores?
b) Quais as crenças sobre o ensino e aprendizagem de inglês
construídas por esses professores antes e depois do curso?
c) Quais os sentimentos e emoções vivenciados por esses professores
durante o período de convivência e de trocas de experiências entre os colegas
do curso?
d) De que maneira os professores constroem e desconstroem a sua
identidade?
e) Quais as perspectivas desses professores sobre a continuidade da
sua formação profissional/acadêmica?
4.1 Metodologia Utilizada
Nessa seção serão apresentados e discutidos, à luz de autores como
Telles (2002) e Aragão (2008), a metodologia e instrumentos de pesquisa
selecionados para este trabalho. A flexibilidade para escolha do método e dos
instrumentos de pesquisa é comum em trabalhos que investigam sobre ensino
e aprendizagem de línguas e formação de professores, a exemplo de Aragão
(2010, 2011), Barcelos (2007) e Paiva (2005). Isso porque, dentro de uma
metodologia pode ser selecionado instrumentos para coleta de dados de
maneira que contemple as necessidades da pesquisa em distintos momentos.
O presente trabalho4 é resultado de uma pesquisa de cunho etnográfico
de base qualitativa fundamentando-se nos conceitos de Godoy (1995), Demo
(1996); Lakatos e Marconi, (1991). De acordo com Godoy (1995), a pesquisa
etnográfica tem sua origem na antropologia e sociologia, mas com o passar

4

Parecer favorável disponibilizado pelo CEP/UESC, nº 537.908/ 2014.
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dos anos tem se destacado em outras áreas tais como psicologia, educação e,
sobretudo na área da LA, como advoga Moita Lopes (2008).
A etnografia envolve um conjunto particular

de procedimentos

metodológicos e interpretativos os quais conferem ao pesquisador a
possibilidade de desenvolver técnicas de observação, como também de
interagir de maneira dinâmica com a comunidade pesquisada. Dentro da
concepção da pesquisa etnográfica se insere a pesquisa qualitativa, pois, além
da flexibilidade da escolha do método e instrumento de pesquisa, a pesquisa
qualitativa tem como princípio o foco no contato direto do pesquisador com o
objeto de estudo. Esse tipo de ação possibilita resultados mais autênticos, pois
a comunidade pesquisada interage com o pesquisador auxiliando-o na
construção e interpretação dos dados analisados.
A pesquisa etnográfica inserida no campo da LA tem por objetivo
observar e relatar os fenômenos que incidem sobre a linguagem. Nesse tipo de
pesquisa, o objeto de estudo na maioria das vezes é a análise das crenças de
professores e alunos diante do desafio de ensinar e aprender uma língua. Os
resultados obtidos nesse tipo de pesquisa podem contribuir para a identificação
dos conflitos vivenciados pelos aprendizes e professores e consequentemente
para o desenvolvimento do ensino/aprendizagem de línguas, sobretudo nas
escolas públicas.
Assim como nos trabalhos de Barcelos (2004; 2007) e Aragão (2007;
2010), que investigam sobre crenças e experiências dos aprendizes de línguas.
Os procedimentos utilizados, bem como, a escolha de cada instrumento
tiveram o objetivo de possibilitar ao professor refletir sobre sua trajetória de
aprendizagem na escola básica e sobre o seu contexto de formação como
professor de inglês, conforme serão melhor apresentados na próxima seção.
4.2 Procedimentos para análise de dados
Esta seção apresenta os procedimentos adotados para análise de
dados, bem como a descrição dos instrumentos utilizados para observar e
analisar os dados. Conforme apresentado anteriormente, foram selecionados,
na ordem que seguem, quatro instrumentos para coleta de dados: narrativas
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escritas (TELLES, 2002), entrevistas gravadas, anotações e colagens
(ARAGÃO, 2007; 2008).
Cada instrumento utilizado foi selecionado de acordo com os objetivos
de análise de dados em diferentes etapas. Os instrumentos de pesquisa, nesse
caso, possuem relação direta com cada etapa de análise desenvolvida no
trabalho, visto que os dados foram gradativamente coletados utilizando
instrumentos diferenciados para cada uma delas, etapa 1 à etapa 4.

Os

instrumentos selecionados foram as narrativas (etapa 1), a entrevista gravada
(etapa 2), as anotações (etapa 3) e as colagens (etapa 4).
A metodologia com base nas etapas descritas foi adotada para que
pudéssemos perceber se houve mudanças (e em quais aspectos) no modo
como esses professores pensam e passaram a pensar a prática docente e
sobre

o ensino de inglês

nas escolas,

durante a participação no

PARFOR/Inglês.
A seleção do conjunto de instrumentos desta pesquisa segue a
tendência dos trabalhos mencionados anteriormente. As narrativas, por
exemplo, têm sido as abordagens mais utilizadas na investigação do
pensamento, nas experiências e nas crenças dos professores a exemplo,
Barcelos (2004) e Aragão (2007), os quais buscam refletir sobre o ensino e
aprendizagem com foco nos professores e aprendizes de línguas em diferentes
perspectivas.
Sobre a produção de narrativas, por exemplo, Aragão (2010, p. 5)
salienta que “as narrativas propiciam a reflexão sobre o processo de
aprendizagem

e

possibilitam

uma

maneira

de

representar

como

o

ensino/aprendizagem de uma língua envolve uma experiência complexa
interligando emoções, crenças e cognições”.
Barcelos (2006) considera que, apesar das pesquisas narrativas fazerem
parte há pouco tempo das pesquisas em LA, os estudos de Telles (2002; 2006)
apresentam esse tipo de pesquisa como uma abordagem adequada para
investigação do pensamento e das experiências dos professores.
Ao escrever sobre suas histórias, o professor se torna agente da
pesquisa e além de refletir criticamente sobre sua prática, contribui também
com a elaboração da pesquisa. Segundo Telles (2002, p. 97), o professor a
quem será direcionada a pesquisa não deve ser visto como “instrumento de
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investigação”, mas sim como agente pesquisador de sua própria experiência,
por meio da reflexão sobre suas histórias.
Ao

considerar

as

múltiplas

histórias

contadas/

descritas

pelos

professores-alunos do PARFOR, a produção da narrativa na etapa 1 foi a
primeira forma de apreciação dos dados. Os participantes foram estimulados a
descrever a sua trajetória profissional avaliando as suas experiências
anteriores ao PARFOR.
A segunda etapa da pesquisa, chamada de etapa 2, se efetivou por meio
de uma entrevista gravada individualmente, tendo como base um questionário
com onze questões, elaboradas previamente pela pesquisadora para ser
respondido oralmente pelos professores-alunos do PARFOR. Essa entrevista
foi gravada dentro de um mesmo dia, porém em momentos diferentes para
cada

participante.

Posteriormente

cada

entrevista

foi

transcrita

pela

pesquisadora considerando todos os textos da gravação.
Por meio da entrevista, foi possibilitado ao professor-aluno refletir sobre
sua prática, analisando mais especificamente quais os impactos do PARFOR/
Inglês da UESC sobre a sua vida profissional. O uso das entrevistas nesse
momento da pesquisa propiciou a observação de algumas mudanças no
discurso dos professores-alunos sobre a prática docente.
A terceira etapa da pesquisa é o resultado das anotações feitas pela
pesquisadora, referente ao IV seminário interdisciplinar5 realizado no dia 04 de
junho de 2014 pela turma concluinte do PARFOR/Inglês na UESC. Esse
seminário simboliza o fechamento das atividades desenvolvidas na disciplina
que recebe esse mesmo nome. Na ocasião, os 36 professores-alunos do curso
apresentaram de maneira objetiva, porém significativa, uma das atividades que
marcou a trajetória de cada um no PARFOR e que tenha incidido diretamente
na sua prática, promovendo reflexão e mudança no discurso sobre a prática
pedagógica.
Na ocasião, esses professores mostraram vídeos e fotos das atividades
que eles realizaram nas escolas em que lecionam e sobre a participação e
valorização da disciplina de Inglês nos projetos da escola. As apresentações
foram organizadas em grupo de 4 alunos por sessão. Cada aluno falou
5

Por intermédio das iniciativas do professor orientador deste trabalho, Rodrigo Aragão e da oportunidade
concedida pela professora ministrante da disciplina, Elaine Frossard, foi possível a participação e
observação no evento por parte da pesquisadora.
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individualmente um pouco do seu contexto inicial como professor de inglês e
sobre as mudanças de postura, assumidas por eles, após ingresso no curso.
Na oportunidade, com o consentimento dos próprios professores-alunos
participantes desta pesquisa, suas apresentações foram gravadas e se
encontram no CD que acompanha este trabalho6.
A quarta e última etapa da pesquisa, foi executada por meio da
produção de texto em forma de colagem de imagens. Essa atividade foi
sugerida via e-mail, os participantes receberam a proposta de produção
contexto alguns questionamentos acerca dos sentimentos e emoções de cada
professor-aluno ao ser exposto ao contato com a LI, considerando desde a sua
formação inicial, enquanto aluno na escola básica, até aos dias atuais, como
professor de inglês.
Para cada questionamento feito, o participante colocou uma imagem que
melhor descrevia as situações apresentadas. As atividades de colagem têm
feito parte dos trabalhos de Aragão (2007; 2010) e se configuram como uma
prática importante para identificação das histórias de aprendizagem que
incidem nas práticas atuais dos professores de línguas.
Sobre esse aspecto Telles (2002), salienta que as práticas pedagógicas
de cada professor estão em sua maioria atreladas às suas histórias pessoais e
suas vivências enquanto aprendizes de uma segunda língua. Após o envio da
colagem foi agendado um momento de encontro com cada participante para
que eles pudessem justificar por que da escolha de cada imagem.
No mesmo dia, foi marcada a entrevista com cada participante em
horários diferenciados. Cientes da gravação, cada professor analisou as
imagens colocadas por ele em cada questão e foi descrevendo qual a relação
feita entre a imagem selecionada e as situações vivenciadas por ele antes e
durante a sua participação no PARFOR.
De acordo com Aragão (2007) o texto imagem dá vozes aos
participantes, ajudando-os a falar sobre suas experiências e crenças. Isso por
que, as imagens selecionadas por eles não são meramente o que se pode ver.
Ao contrário disso, elas são carregadas de outros significados resultantes da
imaginação do professor, conforme foi comprovado ao analisar os dados no
próximo capítulo.
6

Além dos vídeos, todos os materiais coletados se encontram no CD que acompanha este trabalho.
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5 RESULTADOS DE ANÁLISE DE DADOS

Este capítulo se constitui como apresentação dos resultados, ao
interpretar as narrativas produzidas pelos professores-alunos participantes
desta pesquisa. Para fundamentar as discussões acerca da influência das
crenças na formação das identidades dos professores, serão referenciadas as
pesquisas de, Barcelos (2004; 2007; 2013) e Aragão (2010; 2011).

5.1 O processo de formação dos professores-alunos do PARFOR/Inglês
As

experiências

vivenciadas

pelos

professores

alunos

do

PARFOR/Inglês refletem uma situação discutida por alguns autores acerca das
seguintes questões: 1- o processo de formação do docente de línguas
(CELANI, 2006), 2- as habilidades linguísticas e comunicativas constituídas por
cada um desses professores em relação à língua estrangeira (PAIVA, 2005) e
3- as implicações desse tipo de formação para as questões de ensino
(ALMEIDA FILHO, 2000), sobretudo nas escolas públicas. Nas últimas
décadas, apesar do número de professores não graduados ou com graduação
não correspondente a sua área de atuação estar diminuindo, nos municípios de
menor

desenvolvimento

ainda

é

comum

encontrar

professores

sem

qualificação adequada para lecionar inglês.
O critério utilizado pelo PARFOR para selecionar os professores-alunos
serviu também como relato das situações enfrentadas pela educação brasileira
ainda nos dias atuais (INEP, 2006). Os professores apresentados, antes de
fazer parte do curso PARFOR/Inglês, não possuíam graduação ou eram
graduados em outras áreas tais como biologia e pedagogia. Apesar do esforço
e dedicação de cada professor, a maior parte deles (professor Rich, Aurora e
Elisabeth) relata que possuía limitações na habilidade linguístico-comunicativa
considerada necessária ao professor de inglês como prevê Paiva (2005).
De acordo Paiva, (2005) Essas situações são consideradas críticas, do
ponto de vista das pesquisas em LA, pois professores sem conhecimento
linguístico adequado assumem as aulas de inglês e isso gera no ensino.
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Ao analisar a experiência de cada professor, é possível constatar que
pelo fato de estar lecionando uma disciplina fora do seu contexto de formação,
esses professores sentiam-se inseguros em relação a sua prática de ensino.
Rich, por exemplo, sempre ensinou inglês e não tinha graduação (formação
didática e discursiva) e consequentemente outras questões pertinentes ao
ensino, como prevê Cavalcante (2013),
um curso de licenciatura nesse mundo de diáspora, imigração
e migração, de mobilidade social cada vez mais emergente
precisa enfatizar a formação de um professor posicionado,
responsável, cidadão, ético, leitor crítico com sensibilidade à
diversidade e pluralidade cultural, social e linguística.
(CAVALCANTE, 2013, p. 212).

Isso quer dizer que o professor da escola básica, para cumprir com os
requisitos apresentados acima, precisa ter formação adequada e, além disso,
estar em constante processo de formação continuada que tenha como
prioridade tanto a formação educacional quanto a formação social dos alunos.
Ainda de acordo com Cavalcante (2013) esse tipo postura, depende antes de
tudo da vontade do professor de participar de curso de formação, pois ao
termino de sua formação eles podem ou não ter compromisso em desenvolver
um ensino dinâmico de forma que contribua com as mudanças no ensino
público.
Em relação a esta pesquisa, todos os professores pesquisados tiveram a
sua formação inicial em escolas públicas e entre outras razões, esta é uma das
motivações que eles têm para priorizar o seu compromisso com o ensino
público. Esses professores se sentem na responsabilidade de oferecer aos
seus alunos um ensino de qualidade, conforme mostram os excertos a seguir,
correspondentes a etapa 1 da pesquisa.

Sempre trabalhei e estudei e meus pais sempre me deram
apoio em meus estudos. Estudei em escola publica. Gosto
muito de dar aula nas escolas públicas. Trabalhei dois anos na
zona rural. Estou a dez anos trabalhando no fundamental II de
quinta a oitava. Ted
Minha formação foi em escolas públicas, sinônimo de
qualidade, naquela época estudavam em colégios particulares
os alunos que eram expulsos dos colégios públicos. A partir da
5ª série existia o chamado Vestibulinho, que consistia em uma
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bateria de provas que você fazia para ser aceito nas melhores
escolas públicas da cidade, sempre consegui passar. Aurora
Estudei o primário na Escola D. Pedro II e até a 7ª série no
Ginásio Alfredo Dutra. Foram tempos de infância muito difíceis,
pois tinha que cuidar da criação dos porcos. Foi muito ruim
continuar a estudar, pois na cidade não havia 8ª série e quando
chegou era particular e painho não tinha dinheiro para quitar.
Catarina

De acordo com os excertos destacados, as histórias de vida desses
professores são carregadas de sentimento e fazem referência às experiências
familiares, sobretudo às influências e motivações que cada um teve para dar
continuidade aos estudos. De acordo com Telles (2002) e Aragão (2010) são
essas histórias dos professores que revelam suas identidades, seus principais
interesses, suas expectativas, suas crenças que os direcionam nas escolhas
dos caminhos a seguir em suas práticas profissionais.
As dificuldades apresentadas pelos professores para dar continuidade
aos estudos parecem ter servido como alicerce para as novas conquistas no
que diz respeito especialmente à trajetória de ensino. Ao serem questionados
sobre o que motivou a participação no PARFOR, eles projetaram a sua história
em torno das palavras necessidade e dificuldade, conforme excertos a seguir.

Pergunta 1: Inicialmente, o que motivou você a participar do
curso de formação “PARFOR”?
Em primeiro lugar a necessidade que o meu município tinha
nessa área de professor de língua inglesa e para atender a
uma dificuldade minha mesma por não ter tido esse alicerce
em inglês, pois inglês era uma matéria como se fosse um bicho
papão pra nós e ai pelas dificuldades eu encarei o desafio. E
também pela necessidade dos meus alunos, pois quando meus
alunos perguntavam algumas coisas eu não sabia, não tinha
nem noção daquilo que eu passava, por isso eu comecei a
estudar, depois eu fiz o cursinho e depois, logo surgiu o
PARFOR. Elisabeth
O que me levou ao curso de LEMI língua Estrangeira Moderna
Inglês (PARFOR)? Um... no caso, foi o gosto pela disciplina e
necessidade me graduar na área do que eu estava lecionando.
Ted
Pra mim a necessidade de ter uma formação em língua
inglesa, eu já fazia um curso na escola de idiomas, mas na
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escola de idiomas não é contemplada pelo MEC e apesar da
facilidade com que eu desenvolvia o meu trabalho com a ajuda
desse curso na escola de idiomas, ela não tinha o
reconhecimento do MEC. Pra mim foi extremamente muito
interessante porque o MEC é como se fosse o carro chefe da
educação... Aurora

As passagens acima correspondem à etapa 2 da pesquisa, resultante da
entrevista respondida pelos professores. Nesse momento da pesquisa, os
professores foram questionados sobre o que eles entendiam do PARFOR?
Como o curso estava sendo apresentado e interpretado por cada um deles?
Como era o ensino de inglês nas escolas das quais eles fazem parte? Quais os
recursos utilizados para ministração das aulas de inglês? Entre outras 7.
Nos excertos podem ser observados alguns termos que se tornam
recorrentes na fala de 3 professores pesquisados, a palavra necessidade e
dificuldade são utilizadas para justificar o motivo que levou esses professores a
participar do PARFOR. Ambas as palavras parecem se complementar e
assumem um lugar de destaque na fala dos professores acima.

Sobre as

dificuldades vivenciadas por esses professores confrontadas com o desejo de
aprender, Aragão (2010, p. 18) advoga que “há momentos de motivação que
contrastam com períodos de frustração, decorrente muitas vezes de
experiências negativas com a aprendizagem da língua, como em conflitos de
estilos de ensino/aprendizagem”.
De acordo com os professores, estudar não foi tão fácil, além das
dificuldades financeiras e pessoais, havia também dificuldade por parte desses
professores em aprender a LI. As expressões bicho papão e encarei o desafio,
utilizada por Elisabeth remetem a formação de crenças dos alunos no que diz
respeito ao aprendizado de inglês. Esse tipo de crença também traz à tona a
possibilidade de uma relação conflituosa de resistência entre o aprendiz e a
língua, conforme advoga Aragão (2010, p.7) “as crenças influenciam a maneira
como nos autoavaliamos como estudantes e falantes de uma língua
estrangeira”.
Isto é, quando um aluno ou professor acredita em uma determinada
maneira de aprender/ensinar uma língua, ele pode resistir ao aprendizado, no

7

Foram feitas dez perguntas, todas elas se encontram em anexo nesse trabalho.
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caso do aluno e o professor pode sentir dificuldades de inovar a sua prática
devido a esse apego ao que lhe foi ensinado inicialmente.
Essa resistência pode desmotivar o aluno em relação ao desejo de
aprender em um dado momento da vida escolar, sobretudo nas séries iniciais,
e só então, anos mais tarde poderá ser reconfigurado em ações necessárias
para a vida adulta. Assim, a palavra necessidade presente na fala dos
professores Aurora, Ted e Elisabeth pode ser interpretada como uma nova
oportunidade de aprender inglês que os professores passaram a ter, após o
ingresso no PARFOR/Inglês da UESC. Pois, embora eles estivessem
lecionando inglês, esses professores apresentavam dificuldade (na maioria das
vezes influenciada pela formação recebida na escola básica) tanto para
aprender quanto para ensinar inglês. Por conta disso, Elisabeth afirma em seu
relato que viu nesse curso a oportunidade de aperfeiçoamento da sua prática
discursiva e pedagógica.
A formação em LI era um sonho que os professores queriam realizar.
Conforme o texto síntese de apresentação dos professores, dos cinco
participantes da pesquisa, três já haviam concluído uma licenciatura em
faculdade particular na modalidade à distância e dois deles apenas concluíram
o ensino médio (magistério), porém, esses professores consideram que o
ingresso no PARFOR/Inglês da UESC possibilitou-lhes novas vivências,
conforme os relatos abaixo.

2- Qual a contribuição do PARFOR para a sua vida pessoal e
profissional?
Uma grande contribuição, uma parcela muito grande, foi uma
contribuição assim diferente do meu curso de pedagogia... não
sei se é porque eu já fiz um outro curso, mas é outra coisa
estar em uma faculdade publica em um programa do governo
voltado somente para a língua inglesa. Elisabeth
Está no PARFOR é um abrir portas para tudo o que tinha a
desenvolver e quero ainda desenvolver e por ser uma
instituição do porte da UESC, pra mim é um sonho estar aqui
dentro. Aurora
É muito rico estar neste curso. A princípio ensinava o inglês
baseado 80% na gramática e escrevia muito no quadro.
Catarine
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A partir da observação dos textos acima, é possível dizer que todos os
três professores veem no curso PARFOR a oportunidade de realizações de
sonhos pessoais e da qualificação profissional. Nesse momento da pesquisa
(etapa 2), ao refletir sobre suas histórias e relatá-las uns com os outros e junto
com o pesquisador, os professores puderam dar um novo sentido as suas
experiências,

transformando-se

em

sujeitos

agentes

de

sua

prática,

observando seus desafios e como poderiam superá-los, conforme advoga
Aragão (2008).
Esses professores, por diversos motivos não tiveram oportunidade de se
dedicar inicialmente aos estudos, fazer cursos de idiomas, obter uma
graduação (Rich e Aurora), ou em muitos casos se graduaram muitos anos
após estarem lecionando (Elisabeth, Catarine e Ted). Por esta razão, o
ingresso no PARFOR/Inglês é para cada um desses professores como a
oportunidade tanto de fazer a sua primeira graduação, como também de dar
continuidade a sua formação enquanto aprendiz de inglês.
A

valorização

por

parte

desses

professores

em

relação

ao

PARFOR/Inglês da UESC pode ser uma representação das crenças 8 sobre a
superioridade do saber científico na universidade pública. Esses professores,
embora sejam oriundos muitas vezes de contextos sociais diferentes, veem a
UESC como um ambiente de transformação e valorização social e pessoal.
Esse tipo de atitude é discutido por Barcelos (2004), segundo a autora
um determinado grupo social, embora seja de origens variadas, pode
apresentar crenças que convergem para um mesmo eixo por se tornar comuns
aos membros do grupo ao partilhar do mesmo contexto. Um exemplo disso são
as crenças relacionadas a valorização e atuação do professor de inglês, elas
são remanescestes de outras formações e são trazidas para o ambiente sala
de aula e afetam o desenvolvimento da profissão conforme Barcelos (2004).
Com base nas considerações da autora, percebemos que as falas dos
professores pesquisados acima sugerem a interpretação de que o ingresso no
curso PARFOR/Inglês na UESC, por ser uma instituição pública de ensino
superior proporcionou benefícios a eles, segundo excerto de Aurora. Estar na
UESC possibilitou a esses professores a conquista do respeito dos outros
colegas, autonomia para o desenvolvimento de sua prática, realização familiar
8

Essa discussão será ampliada na sessão seguinte.
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e projeção de sonhos profissionais e pessoais. Alguns desses professores
pesquisados (Rich, Elisabeth e Aurora) afirmam em seus discursos que além
da valorização enquanto professor de inglês, após o ingresso no PARFOR,
eles foram convidados também a participar de cargos deliberativos em
sindicatos e conselhos em suas cidades.
No que diz respeito à prática de ensino, esses professores em formação
parecem vivenciar novas experiências educacionais que possibilitam, por meio
da troca de experiências, anseio por mudanças. Essa nova postura por parte
dos educadores colabora com as discussões de Barcelos (2007), de acordo
com a autora, “educar é provocar mudanças ou criar condições para que elas
aconteçam, sempre partindo de um lugar que, no caso, são nossas crenças a
respeito do mundo que nos cerca” (BARCELOS, 2007, p. 2).
Além dessas possibilidades, os professores também avaliam como
positivo o seu ingresso na UESC, a conquista da valorização e reconhecimento
por meio da escola básica e comunidade acadêmica enquanto professor
pesquisador. Durante a participação no PARFOR, esses professores foram
estimulados a desenvolver projeto de pesquisa e realizar pesquisas com foco
no ensino e aprendizagem de inglês. Muitos deles, no início desta pesquisa,
reclamaram do esquecimento da escola básica por parte da universidade, eles
disseram que antes de estar na UESC eram vistos apenas como objeto de
pesquisa e não como um pesquisador em potencial.
Esse sentimento de inferioridade em relação à universidade sentido
pelos professores é apontado por Telles (2002), ao discutir sobre as pesquisas
feitas na escola básica. Nessas pesquisas, na maioria das vezes os
professores pesquisados não se sentem como parte integrante e participativa
da pesquisa. Por conta disso, ao serem convidados a falar sobre suas aulas,
eles relatam apenas as histórias sagradas, aquelas não vivenciadas por eles,
mas são impostas pelas instâncias consideradas superiores, tais como as
universidades, e diretorias de ensino, conforme advoga Telles (2002). Para o
autor, as histórias dos professores são carregadas de significados e assumem
veracidades diferenciadas, a depender dos ambientes em que elas são
expostas.
As histórias sagradas – aquelas impostas por instâncias
consideradas superiores, tais como as universidades, os
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ministérios, secretarias da educação e diretorias de ensino e
que descem pelo “funil” ou “conduíte” (atenção para as
metáforas) para dentro das salas de aulas e corredores das
instituições de ensino; as histórias secretas – aquelas vividas
em cumplicidade pelo professor e seus alunos ao fecharem as
portas de suas salas de aulas, ou os diretores e seus
professores, alunos e funcionários ao fecharem as portas das
escolas; e finalmente, as histórias de fachada – aquelas que os
professores contam para os outros quando saem de suas salas
ou as que os diretores contam às instâncias superiores quando
saem para além dos portões de suas escolas(TELLES, 2002 p.
94).

Esse tipo de atitude acarreta, nos professores da escola básica,
sentimentos de inferioridade e incapacidade. Ainda de acordo com Telles
(2002), para evitar situações com esta é importante que os professores
participantes da pesquisa sejam envolvidos e estabeleçam um convívio
dinâmico com a universidade e com o pesquisador.
Os professores pesquisados participantes, após estarem vinculados ao
PARFOR/Inglês da UESC, passaram a ver a sua sala de aula como um
laboratório de pesquisa e foram estimulados e serem investigadores de sua
própria prática, adquirindo a autonomia no ensino prevista por Paiva (2009). De
acordo com a autora, a educação anseia por professores autônomos, que
possam provocar no aluno esses mesmos sentimentos.
O aluno precisa entender que o professor não é o único responsável
pela aprendizagem, mas pode ajudá-lo a ser mais autônomo e crítico de
maneira que possa perceber e valorizar a presença do inglês no seu cotidiano.
Sobre esse aspecto na etapa 2 da pesquisa, Catarine se posiciona a favor da
necessidade que o professor de inglês tem de desmitificar algumas
concepções que fazem parte do discurso dos alunos da escola básica,
conforme veremos a seguir,
5- Em relação aos seus alunos, como você avalia o
desempenho deles em no que diz respeito ao aprendizado da
língua inglesa? Considerando não apenas o desempenho
linguístico, mas sim o conhecimento cultural da língua.
A disciplina língua inglesa dentro das escolas públicas ainda é
tratada como um grande tabu, o aluno logo já chega falando eu
não sei o português, porque aprender o inglês? Então cabe ao
professor desmitificar isso perante o aluno, mostrando que o
inglês esta presente no dia a dia dele e que em todos os
momentos ele está se utilizando da língua inglesa direta ou
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indiretamente e que isso é um processo no qual ele já está
inserido e que ele precisa se apenas se apropriar
disso.Catarine

Ao analisar o excerto acima em paralelo com as discussões de Barcelos
sobre a dinamicidade das crenças, é possível perceber que o professor dentro
do contexto social sala de aula, exerce grande influência nas crenças
concebidas por seus alunos, pois elas podem tornassem transitórias, conforme
Aragão (2011)
Beliefs in such a contextual approach are dynamic, socially
constructed, situated, paradoxical and related to action.
Learning beliefs tend to shape students’ and teachers’
perceptions as well as influence what students do in the
classroom. (ARAGÃO, 2011, p. 304).

Diante do comentário acima, Aragão (2011), percebemos que ao
entender a sua sala de aula como laboratório de pesquisa, ao final de 4 anos
de curso os professores parecem ter criado uma relação significativa com o
aluno e a língua que ensina. Esses professores parecem despertar a atenção
do aluno para o inglês em sua volta e, além disso, agregaram novas
experiências à sua formação, por meio do posicionamento crítico acerca do
sistema de ensino e por meio da reflexão sobre as crenças, conforme
analisaremos na próxima seção.

5.2 O professor-aluno e as crenças sobre o ensino de Inglês
Esta seção tem como objetivo apresentar e dialogar com os textos de
Celani, (2006), Barcelos (2004; 2006; 2007) e Aragão (2010; 2011), a respeito
das crenças sobre o ambiente escolar e identificar como elas se configuram na
prática discursiva dos professores-alunos participantes.
Ao prosseguir com as análises dos textos produzidos pelos professores,
na etapa 4 da pesquisa, foi possível identificar que ocorreram algumas
mudanças em sua prática discursiva, resultantes das inquietações acerca da
necessidade de rever e refletir sobre o ensino de inglês. Os momentos
vivenciados por estes professores no curso, ao mesmo tempo em que
causavam sentimentos conflituosos sobre o julgamento de suas ações
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praticadas em sala de aula (antes e depois do PARFOR), proporcionavam
também descobertas que anunciavam as suas futuras práticas.
Isso porque, ao narrar sua história o professor se torna habilitado [...] a
“olhar o que passou de forma crítica e imaginativa, pensar sobre as causas e
efeitos, derivar princípios explicativos, analisar a tarefa, e ao mesmo tempo
olhar para frente e fazer planos antecipados” (DEWEY, 1997, p. 13, apud.
SANTOS, 2009, p. 145).
Assim, ao questionar ao professor em relação à imagem e seu
sentimento e expectativas após o ingresso no PARFOR/Inglês da UESC,
passou a emergir no discurso as palavras oportunidade e reconhecimento,
conforme veremos a seguir.

Figura - 1 referente a pergunta 4 “Qual é a sua relação hoje com o inglês na
comunidade escolar na qual você está inserido?”

Essa imagem representa o meu sentimento em relação aos
momentos finais do curso. Através do PARFOR, o inglês hoje
faz parte efetivamente da minha realidade e por isso eu posso,
ter em minhas mãos. Após ingresso na UESC, uma gama de
oportunidades foram surgindo, houve um reconhecimento por
parte dos meus colegas e da sociedade ubaitabense como um
todo, em relação a minha capacidade, ao meu potencial. Tive
oportunidade de ter o meu trabalho enquanto professor de
inglês reconhecido na escola onde eu leciono. Pra mim foi um
grande sonho realizado. Rich

Para esse professor as mudanças pessoais vivenciadas por ele por meio
da sua participação no curso possibilitaram também mudanças na sua forma
de pensar sobre o que é ensinar inglês. Segundo Moita Lopes (2013), o
desenvolvimento da pesquisa de ensino e aprendizagem no campo da LA pode
ocasionar mudanças significativas na prática de ensino a partir da reflexão do
professor.
Isso porque as pesquisas na área sobre ensino e aprendizagem de
língua têm contemplado tanto a formação de professores da escola básica
(PAIVA, 1997; 2003; 2005; 2013), como também sobre os formadores desses
professores (SILVA; ARAGÃO 2013). Esses artigos revelam que ambos os
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grupos de professores (formadores e professores da escola básica) têm se
tornado parceiros mobilizando em os seus discursos e suas ações a
possibilidade de construção de uma prática pedagógica autônoma, crítica e
dinâmica. Essa nova concepção de formação parece ter sido vivenciada por
Catarine ainda na etapa 2 da pesquisa, quando questionada sobre a forma
como ensina inglês atualmente,
4- Como você vê a sua atuação na sala de aula, como
professor de inglês após a sua participação no PARFOR?
Aqui nas aulas a gente tinha muitos paradigmas que foram
derrubados, por exemplo, em que para você ser fluente na
língua inglesa você tinha que ser conhecedor de todas as
regras gramaticais de todas as classe e hoje a gente vê que
isso é diferente, que você pode estar ministrando as aulas de
inglês de uma outra forma sem estar dentro daquela forma
estrutural que a gente estava acostumado antes. Catarine

O relato dessa professora representa a crença da maior parte dos
professores do que é ensinar línguas. Muitos deles foram direcionados em sua
formação inicial (relacionando também a formação na educação básica) ao
ensino de inglês atrelado apenas as regras gramaticais. Essa preocupação
com a formalidade contribuía para que esses professores constituíssem
algumas crenças em relação ao ensino, entre elas a “impossibilidade do falar
fluente” tanto para ele, enquanto educador, quanto também para os seus
alunos. Sentimentos como estes, são previstos em pesquisas que investigam
crenças, sobre esse aspecto, Barcelos (2004) fundamenta-se em Nunan
(2000),
[as] atitudes [dos alunos], crenças sobre, e abordagens em
relação à aprendizagem de línguas representam momentos
específicos em suas vidas como aprendizes e essas [crenças,
atitudes e abordagens] foram contextualizadas dentro de
interpretações de experiências de aprender línguas específicas
em contextos educacionais e sociais específicos. (NUNAN,
2000, apud. BARCELOS, 2004, p. 138).

Isto é, quando o indivíduo estabelece crenças no decorrer da sua
trajetória enquanto aprendiz, muitas delas são enraizadas e elas podem
acompanhá-lo até a sua vida profissional. Ao investigar sobre a formação de
professores, pesquisas como esta mostram em quais circunstâncias na
formação profissional e pessoal foram surgindo as crenças em relação ao
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ensino de aprendizagem de inglês. Na maioria das vezes, devido a formação
que receberem, os professores de inglês não acreditam no seu potencial de
aprendizagem e “se sentem pouco equipados para desempenhar sua tarefa
educativa” (CELANI, 2002, p. 20).
As crenças sobre a incapacidade de aprender falar inglês fluente, fez
com que durante muito tempo o ensino de inglês estivesse destinado ao
improviso, pois os professores se limitavam a ensinar a seus alunos apenas
estruturas gramaticais, as quais seriam reproduzidas de forma mecânica. Para
muitos desses educadores, dar aula de inglês era uma questão situacional,
como mostra os relatos de alguns dos professores participantes dessa
pesquisa.
Quando questionado sobre o momento em que decidiu ser professor de
inglês, a maior parte dos professores (professor Rich, Aurora, e Elisabeth)
considera que esse ofício não foi planejado, pelo contrário, foram conduzidos
devido às circunstâncias da vida “eu fui dar aula de inglês eu tinha 17 anos
pelas necessidades que eu passava, pelo fato de estar desempregada”,
conforme afirma Elisabeth.
De acordo com pesquisas feitas pelo INEP (2006), a casualidade da
profissão de professor gera muitos problemas educacionais. O principal deles é
a dificuldade do aluno aprender devido à falta de conhecimento e sensibilidade
do professor ao ensinar. Colaborando com essa ideia Cavalcante (2013) afirma
que em um ambiente em que professores e alunos são os principais atores do
processo, pensar na casualidade da profissão de professor é considerar o
fracasso educacional. Essa situação pode ser verificada de acordo a trajetória
de alguns professores do PARFOR/Inglês da UESC, conforme os excertos das
narrativas (etapa 1) que seguem.
Atuei em Creche para crianças de 01 à 05 anos, e em sala de
aula com Ensino Fundamental II e a EJA, nas áreas do
conhecimento da Língua Portuguesa, Geografia e Ciências.
Trabalhar com a Língua Inglesa surgiu de uma vaga que abriu
para contrato no estado, o REDA. Catarine
Em 2011, ao ingressar no Curso de Língua Estrangeira
Moderna em Inglês-LEMI/Parfor/UESC, fui desempenhar o
exercício docente na Rede Municipal dessa cidade, por ser um
dos requisitos do curso, estar em sala de aula. Rich
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Casei e fui morar em Brasília, lá surgiu a chance de lecionar
em uma escola particular, eles queriam alguém com
conhecimento em Inglês e gostei da experiência. Fiz o
concurso em 2000, passei e fui dar aula em uma escola
municipal. Aurora

O momento relatado acima por estes professores é uma síntese da real
situação vivenciada por boa parte dos professores de inglês, principalmente da
rede pública, de acordo com Paiva (2005). As necessidades pessoais aliadas
às lacunas deixadas pelas entidades educacionais (MEC e secretarias de
educação), no que diz respeito às exigências para preenchimento das vagas,
têm conferido às aulas de inglês um caráter mercadológico. Os alunos
escolhem os cursos de licenciatura, pois acreditam que ao terminarem o curso
terão uma colocação no mercado de trabalho e por conta disso, acabam indo
para as escolas sem nenhuma ou quase nenhuma qualificação (formação
acadêmica) adequada, como salienta Paiva,
Os empresários da educação alegam questões de mercado e
de concorrência para empacotar a formação de professores em
duas línguas, dentro de um período de três anos, sem
nenhuma preocupação com o desenvolvimento da
competência comunicativa do professor, para mencionar
apenas uma das competências esperadas de um bom
professor. (PAIVA, 2005, online).

A falta de formação adequada desses profissionais além de outras
coisas contribui para a cristalização de crenças no que diz respeito ao que é
ensinar línguas e consequentemente o que é ser professor de línguas.
Segundo Abrahão (2006, p. 128), “as crenças se organizam em episódios ou
eventos baseados em experiências pessoais (...)” e podem constituíssem
responsáveis por ações de determinados grupos. Isso porque as crenças são
concepções pessoais ou grupais e se manifestam de formas variadas em
determinado ambiente (BARCELOS, 2004).
Baseada em Woods (1997), Barcelos (2004) diz que as crenças são
dinâmicas e sociais, elas não só influenciam no comportamento, mas são
também influenciadas por esse processo. Dessa forma, o objetivo das
pesquisas que investigam as crenças, no contexto do ensino, é identificar de
que maneira elas podem influenciar na tomada de decisão dos professores
frente aos desafios de aprimoramento da prática pedagógica.
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Antes de ingressar no PARFOR/Inglês esses professores pensavam o
ensino de inglês por meio da reprodução meramente das regras gramaticais,
suas aulas eram expositivas e isso não trazia motivação. Porém, no decorrer
da sua formação no PARFOR/Inglês, esses professores passaram a
experienciar novas formas de ensinar inglês, conforme apresentado nas
próximas análises.
5.3 As narrativas: expectativas e experiências na formação

Essa seção tem como apresentará excertos dos textos produzidos pelos
participantes com o objetivo de verificar de que forma as experiências
vivenciadas por eles contribuiu para mudanças em sua formação. Em relação
aos participantes, ao serem motivados a descrever por meio da narrativa
(etapa 1) sobre a relevância do curso PARFOR para sua vida pessoal e
profissional, os professores Aurora e Ted deixam transparecer quais foram
suas expectativas ao participar desse curso, conforme os excertos destacados
baixo.
Amo trabalhar com leitura e escrita. Sou deficiente em falar.
Com o PARFOR, achei que poderia desenvolver essa
habilidade com mais proficiência, mas estou muito devagar.
Aurora
Confesso que ao escolhê-lo (PARFOR), eu não imaginava que
o formato do curso contemplava, além das habilidades da LI,
disciplinas voltadas ao ensino, ou seja, à licenciatura. Ted

A partir dessas passagens, é possível perceber o interesse desses
professores em complementarem sua formação. Ted, apesar de já possuir uma
graduação sentia a necessidade de ter uma formação que contemplasse a sua
atuação profissional como professor de inglês, assim como Aurora que
sonhava falar inglês com fluência.
Esses

professores

lecionavam

inglês

na

escola

básica,

mas

consideravam como necessário o aprimoramento da sua prática linguística
discursiva da referida língua. Sobre esse aspecto, Paiva (2009, p. 32) afirma
que sobre a efetividade do ensino na vida do aluno, é importante compreender
que “primeiro é preciso que o professor saiba a língua, pois ninguém ajuda
outra pessoa a aprender aquilo que ele mesmo não sabe”. Dessa forma, os
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professores

pesquisados

projetaram

encontrar

no

PARFOR/Inglês

a

oportunidade de aprimorar o seu aprendizado na LI por meio das atividades
que eram realizadas no curso e da troca de experiência entre os participantes.
Além disso, as discussões entre a teoria e a prática davam a esses
professores-alunos em formação a oportunidade de identificar algumas das
ações que se apresentavam contrárias em relação a real necessidade do
ensino de inglês nas escolas em que eles estavam inseridos. Um exemplo
disso citado por Aurora, Catarine e Elisabeth foi o uso das novas tecnologias
em suas aulas. No IV seminário interdisciplinar ao apresentar os resultados de
suas atividades, essas professoras dizem ter incluído em seu planejamento de
aula o uso das novas tecnologias. Essa iniciativa, além de atrair e conquistar a
atenção do aluno para aprender, fez com que a disciplina passasse a ser
respeitada na escola.
As narrativas desses professores também denunciam o sentimento de
indignação por partes desses educadores ao verem que a disciplina não é/era
valorizada e respeitada pelos colegas e direção, conforme o desabado da
mesma professora em diferentes etapas da pesquisa,
Etapa 1
Sinto em alguns alunos que a matéria não tem importância
para eles e isso me deixa triste, pois sou uma apaixonada pela
língua inglesa, pesquiso sempre para achar atividades
interessantes e atrativas para cada faixa etária que leciono.
Aurora
Etapa 2
6- Atualmente como que você acredita que deve ser o ensino
de língua inglesa na escola pública? Considerando as
dificuldades físicas e pedagógicas encontradas nesse ambiente
escolar.

Lhe confesso que eu já tive assim a tristeza de um momento
como o Halloween a gente querer desenvolver um trabalho
dentro da escola e a gente ser podado pela questão religiosa
da direção da escola, então isso ainda era muito medíocre
muito rudimentar pra gente está trabalhando em consonância
com o que diz o material enviado pelos (PCNs). Aurora
Etapa 3
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Agora, nesse ultimo projeto eu pude participar na escola, a
partir dos conhecimentos que eu adquiri aqui no PARFOR, por
meio da elaboração de seminário com a disciplina de projeto e
também de literatura inglesa, eu consegui participar de um
projeto interdisciplinar que há muito tempo acontecia na minha
escola, mas que eu... é a disciplina de inglês sempre ficava de
fora, era excluída das atividades. Aurora
Etapa 4

Figura - 2 referente a pergunta 8 “Como você se vê e como você é visto hoje
na escola a qual leciona, após ter estado no PARFOR/Inglês da UESC?”

Ah...é...a escolha dessa imagem é para representar a figura do
professor de inglês em algumas escolas, e a solidão vivenciada
pelo professor de língua inglesa. O professor de língua inglesa
caminha muito sozinho na escola e não é respeitado pelos
outros colegas, pela direção e, consequentemente, pelos
alunos...mas, é... foi a partir da troca de experiência aqui no
curso entre os colegas e do apoio dos professores do curso,
que eu passei a mim impor e conquistar o lugar da disciplina na
escola, aprendi coisas que antes eu não sabia como
lidar.Aurora

As narrativas (orais/ escritas) anunciam um momento de conflito e
superação vivenciado por esta professora em particular e comungado por
muitos outros professores que ensinam inglês nas escolas públicas do Brasil.
Esses textos parecem estar carregados de significados e sentimentos e fazem
referência ao descaso da disciplina e sobre uma prática de ensino insatisfatória
e abandonada por parte do diretor e colegas de profissão.
Tais sentimentos quase sempre são recorrentes ao ato de narrar dos
professores, de acordo com Aragão (2011, p. 305) “When narrating, narrated
experience becomes the object of study promoting reflection about narrated
phenomena and new meaning making”.
Assim, ao narrar suas histórias o professor é sensibilizado a compartilhar
as reais situações vivenciadas por ele na escola. Por meio de sua narrativa, no
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etapa 1, Aurora, ao refletir sobre sua história, se reconhece como um professor
solitário na escola em que trabalha e considera que o seu posicionamento
passivo diante do descaso da escola para com a disciplina fazia com que
muitas vezes ela se sentisse inferior aos outros colegas. Esse sentimento
gerava a insegurança e o medo de ensinar e consequentemente auxiliava na
formação de crenças sobre a incapacidade de seus alunos em aprender inglês
na sua escola pública.
De acordo com Barcelos (2006), os processos cognitivos da linguagem
que desencadeiam na formação de crenças não são aleatórios, eles nascem
por meio do contexto da existência humana e da experiência e as experiências
são construídas e desenvolvidas ao longo das relações sociais. Nesse sentido,
para Aurora, ao chegar aos momentos finais do curso (etapa 4), as
experiências partilhadas entre os colegas e as orientações recebidas pelos
professores formadores do PARFOR, contribuíram significativamente para que
ela e seus colegas se tornassem sujeitos ativos e se posicionassem em favor
da disciplina.
Ao observarmos os discursos dos outros professores que fazem parte
desta pesquisa, verificamos que o PARFOR/Inglês passa a ser também um
ambiente estruturado de apoio. Através deste curso, sentimentos de isolamento
puderam ser superados no contato coletivo com colegas da profissão. Segundo
Aurora a troca de experiências entre os professores-alunos do PARFOR gerou
encorajamento para que ela tomasse algumas decisões. Uma delas foi a
“quebra do silencio e do esquecimento” da disciplina na escola. Assim como
Aurora, outros professores (Catarine e Ted) afirmam ter colocado a disciplina
de inglês em lugar de destaque na escola por meio do convívio e interação com
as outras disciplinas, com os alunos e com os demais professores.
Sobre esse aspecto, Barcelos (2006) diz que devido à necessidade do
homem de relacionar-se socialmente, o lugar que as crenças ocupam é o
resultado das práticas associadas ao conjunto de regras estabelecidas entre os
sujeitos autônomos em todos os ambientes nos quais a sociedade se faz
presente. Assim, o ambiente escolar é repleto de expectativas e frustrações por
meio das relações entre os envolvidos e acaba por constitui-se em um “celeiro”
propenso às crenças.
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De acordo com Celani (2002) um dos principais problemas relacionado
às crenças nas escolas é o fato de que os professores em exercício não as
reconhecem como tal. Ou em alguns casos os professores podem até
reconhecer a influencia das crenças sobre a sua prática, mas não se sentem
estimulados e encorajados às mudanças.
Ao contrário disso, eles consideram que o número significativo dos
alunos por sala, a falta investimentos governamentais, incluindo a falta de
material pedagógico, entre outras questões, são os fatores responsáveis pelas
dificuldades enfrentadas pelo ensino de inglês nas escolas públicas. Sobre
esse aspecto, Abrahão (2006, p. 128) afirma que “as crenças se organizam em
episódios ou eventos baseados em experiências pessoais”. Tais experiências
refletem de maneira significativa no modo como o professor ministra suas
aulas, escolhe sua metodologia e ferramentas de ensino.
As crenças e as experiências desses professores são adquiridas dentro
e fora do ambiente escolar, durante a sua trajetória tanto enquanto professor
como também como aluno. Para Barcelos (2013), o enraizamento das crenças
está relacionado ao sentimento que os indivíduos dedicam a alguém ou
situação em determinado contexto. As crenças transitam pela formação
pessoal do indivíduo, pela identidade constituída e em todas as outras relações
e práticas. Elas revelam “a compreensão das pessoas sobre sua relação com o
mundo, a construção da identidade através do tempo e espaço e a
compreensão das pessoas de suas possibilidades para o futuro” (NORTON,
1997, p. 410, apud. BARCELOS 2013, p. 7).
Para os autores acima, as crenças e a identidade estão interelacionadas
à vida do sujeito e estas também tem relação com o modo de aprender que fez
parte na formação do professor, e também como eles ensinam o que
aprenderam, como se apresenta a seguir em um dos excertos da narrativa
(etapa 1) de Rich.

Lembro-me que fiquei inseguro ao lecionar a disciplina de
Língua Inglesa da rede pública municipal, por não ter
habilidades suficientes nessa língua. No entanto, as
experiências familiares vivenciadas, ao longo da minha vida, da
minha avó paterna, da minha mãe e das minhas irmãs,
enquanto professoras, foram imprescindíveis para um bom
atuar na sala de aula. Rich
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Para esse professor, ter suas habilidades em inglês expostas lhe
causava insegurança, devido ao pouco conhecimento do idioma adquirido em
sua formação inicial. De acordo com Barcelos (2004) e Celani (2006) a falta de
formação inicial, ou uma formação precária faz com que muitos professores de
inglês atuem na área sem condições didáticas, pedagógicas e linguísticas
necessárias a esse profissional. Dessa forma, o professor passa a ministrar
suas aulas baseado em experiências de outros professores, projetando suas
aulas por meio do improviso, sem o planejamento adequado à realidade de
seus alunos.
O trabalho com as narrativas demonstra que no decorrer da trajetória,
muitos professores reconhecem que na prática docente “há uma lacuna, até
então existente e não-preenchida” (FREIRE; LESSA, 2003, p. 182). A
consciência da existência de tal lacuna, conforme mencionado anteriormente,
dá origem a sentimentos de angústia, insatisfação e frustração, entre outros
que foram trazidos à tona nos textos dos professores pesquisados.
Os

conflitos

vivenciados

pelos

professores

são

resultantes

da

instabilidade de sentimentos vivenciados por eles e também por seus alunos.
Ao serem identificados e avaliados, os conflitos podem ser interpretados como
desafios para que esses professores sejam encorajados a refletir sobre as
crenças que contribuem para o processo de formação das identidades.

5.4 Os desafios, identidades, crenças e as mudanças nos discursos dos
professores-alunos
Nessa seção serão apresentadas discussões sobre os desafios
enfrentados pelos professores-alunos do PARFOR/Inglês da UESC no decorrer
do seu processo de formação. Essa seção também faz referência a Barcelos
(2007; 2013) ao dialogar sobre as crenças que influenciaram a formação das
identidades e nos sentimentos vivenciados pelos professores ao participarem
desse curso de formação (ARAGÃO 2010; 2011).
De acordo com Celani (2006), ao refletir sobre os métodos de ensino, os
professores podem provocar mudanças em seus discursos e possivelmente em
sua prática. Os PCN para LE (1998) e posteriormente as OCEM (2006)
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advogam sobre essa ideia e esclarecem que a prática do professor que ensina
inglês deve ser voltada também para as questões culturais e sociais em que
essa língua está inserida, além da inserção de novos métodos de ensino
contemplando o uso das novas tecnologias.
No processo de formação e aperfeiçoamento do ensino de inglês o
professor, na maioria das vezes, é a parte mais importante, pois, ele é o
modelo a ser seguido pelo aprendiz em termo de conhecimentos culturais e
práticas sociais (ABRAHÃO, 2006). Dessa forma, promover formação para o
professor é agregar-se a outras questões tais como o aprendizado do aluno, o
desenvolvimento de projetos pedagógicos na escola, diálogo entre as
disciplinas, entre outras questões nas quais se insere o ambiente escolar.
O processo de formação de professores de línguas se concentra em
conscientizá-los de seus papéis como agentes de transformação em seu
contexto profissional. Tal transformação pode estar pautada no agir
colaborativo definido pela igualdade de oportunidades dos participantes e nas
discussões de sentidos e significados por eles construídos.
Os cursos de formação não seriam apenas para sugerir ao professor
“como fazer”, mas sim para possibilitar a esse professor autonomia em sua
prática, reavaliando conceitos e desestruturando crenças, pois de acordo com
Barcelos (2006), as crenças
não estão dentro de nossas mentes como uma estrutura
mental pronta e fixa, mas mudam e se desenvolve a medida
que interagimos e modificamos nossas experiências e somos,
ao mesmo tempo, modificados por elas. (BARCELOS, 2006;
p.19).

Para Celani (2006) essa mudança de pensamentos é possível quando
os próprios professores são confrontados em suas práticas de ensino e
chamados à reflexão sobre um conjunto de crenças que durante muito tempo
impossibilitou avanços significativos ao ensino de inglês nas escolas públicas.
Para Barcelos (2004), embora a reflexão sobre a prática possa ocorrer no
coletivo, à tomada de decisão que ocasiona mudanças na prática é algo
individual. Em um curso de formação, por exemplo, os professores podem ser
estimulados a refletir sobre a sua prática, mas as mudanças só ocorrem de
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acordo às necessidades pessoais e profissionais esperadas por cada
professor.
Ao ter contato com os cinco professores-alunos do PARFOR/Inglês,
percebemos, que nem todos eles apresentaram mudanças em seus discursos,
conforme afirma Barcelos (2004) acerca da reflexão e mudanças por parte do
professor. Entre os cincos participantes, quatro (Caterine, Aurora, Rich e
Elisabeth), deles disseram em seus relatos que a troca de experiências
vivenciadas no curso permitiu com que cada um desses projetasse mudanças
para a sua vida profissional. O mesmo não aconteceu com Ted. Durante a
pesquisa ele apresentou um tipo de comportamento que parecia não dar conta
da nova realidade que estava vivenciando.
Estar na UESC e ser graduado em inglês ao mesmo tempo em que lhe
causava felicidade, também lhe causava medo de não conseguir alcançar os
objetivos das atividades propostas no curso, um dos principais conflitos
relacionados as crenças, emoção e identidade discutidos por Barcelos (2013).
Isso porque para a autora, as crenças possuem uma relação direta com o
modo como os indivíduos sentem, agem, reagem e vivem suas experiências,
pois as crenças são,
uma forma de pensamento, como construções da realidade,
maneiras de ver e perceber o mundo e seus fenômenos, coconstruídas em nossas experiências resultantes de um
processo interativo de interpretação e (re) significação. Como
tal, crenças são sociais (mas também individuais), dinâmicas,
contextuais e paradoxais.” (BARCELOS, 2006, p.18).

Assim, a dinamicidade das crenças na vida do indivíduo é resultante do
seu processo de formação familiar, educacional e social que também
constituem as identidades. Nos encontros que tivemos, Ted sempre se
manteve mais calado, respondia só o que era perguntado e não realizou todas
as atividades de narrativas como parte da pesquisa. Ao analisarmos as suas
narrativas na etapa 1, pudemos perceber que assim como os outros, o seu
processo de formação (ensino fundamental e médio) não foi tão fácil. As
questões sociais e financeiras se mostraram como empecilho para que ele
desse continuidade aos seus estudos, por conta disso, apesar de sempre ter
gostado de estudar inglês, seu contato com o idioma foi na fase adulta, época
em que começou a lecionar, conforme o excerto a seguir.
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Eu fazia o cursinho de inglês e as coisas que eu ia
aprendendo, as passava para os alunos.Ted

Ao relembrar sua trajetória Ted anuncia em quais circunstâncias se
tornou professor. Sua identidade como professor de inglês foi constituída sem
reflexão sobre o que ensinar e porque ensinar, ele apenas reproduzia o que
aprendia no curso de inglês e não se preocupava com o que o seu aluno
necessitava aprender. Esse padrão de ensino gerava nele o sentimento de
incapacidade, medo de arriscar a usar a língua fora do contexto do livro e isso
parece refletir as dificuldades enfrentadas por ele durante a sua formação.
Ao ingressar no PARFOR/Inglês Ted diz ter superado essas dificuldades
e diz fundamentar as suas práticas de acordo as necessidades de aprender do
seu aluno. Ted usa palavras como inovar/ inovadoras/ modificar, para definir a
sua nova forma de ensinar, conforme os excertos da etapa 2 da pesquisa.

2- Qual a contribuição do PARFOR para a sua vida pessoal e
profissional?
É, ajudou bastante, na minha... na minha prática em sala de
aula e ajudou a in... inovar as minhas aulas com atividades
diferentes inovadoras.
4- Como você vê a sua atuação na sala de aula, como
professor de inglês após a sua participação no PARFOR?
Boa, porque... quando eu entrei no PARFOR, eu fui estudando,
fui aprofundando e fui modificando a minha pratica em sala de
aula... Estar no PARFOR ajudou bastante a me enriquecer
profissionalmente.

No entanto, o discurso de Ted nos excertos acima parece ser contrário
com a prática de ensino que ele diz ter ao ministrar suas aulas de inglês. Ainda
na etapa 2 da pesquisa, Ted parece ter dificuldades em administrar o livro,
enquanto recurso didático em suas aulas. Ao ser questionado sobre o grau de
importância do livro didático para a sua prática, Ted demonstra não ter uma
visão crítica diante do material recebido, conforme excertos a seguir.
7- Em relação à inserção do livro didático de inglês na escola
pública qual é a sua opinião sobre o material enviado pelo
governo para ser escolhido na escola básica?
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É... eu acho bom e ele também além de ser uma boa escolha
ele vem explicando o que a gente deve fazer em cada assunto
que tenha ali tipo um “rodapezinho” explicando o que deve ser
aplicado.
8- Como você utiliza o livro didático na sala de aula? Ele é o
protagonista da sua prática?
Eu acho ele protagonista e eu utilizo ele como ferramenta
também porque eu uso ele para o meu trabalho na sala de
aula.

Esses dois momentos da pesquisa analisados acima (etapa 1 e 2)
podem ser reflexo do comportamento de professores de inglês em cursos de
formação. Ao se depararem com as formas de ensino (geralmente propostas
nesses cursos), baseadas na dinamicidade das aulas de inglês com o uso das
novas tecnologias e do significado desse ensino para a vida do aluno, muitos
professores sentem a necessidade de rever as suas crenças e prática. Porém,
isso não acontece da mesma forma e no mesmo tempo à todos os professores,
Barcelos (2007) diz que a reflexão sobre as crenças é um processo, ela atribui
“à reflexão o papel de agente nesse movimento de
reconstrução das crenças”, (...) os desencontros entre o
discurso e a prática podemser devido à existência de fatores
contextuais como: incorporação do discurso acadêmico sem
concretização da prática, forte influência das experiências
passadas, cultura de aprender dos alunos, valores da
instituição (desvalorização da disciplina de inglês) e trabalho
solitário do professor. (BARCELOS, 2007, p. 123).

Esse conjunto de fatores é pensado pelos professores de inglês no
processo de reflexão, onde eles avaliam “por que mudar? Para que mudar? E
quais benefícios essa mudança acarretará para a sua vida profissional e
pessoal?” Por esta razão o trabalho com a esses professores deve ser
contínuo, pois a continuidade das discussões sobre a prática, e as reflexões
sobre as ações que os constituem podem provocar nesses professores o
desejo de mudança.
É nesse cenário em que se inserem os cursos de formação para
professores. Entre outras coisas, esses cursos podem ser uma oportunidade
para que os professores reflitam sobre sua trajetória de ensino e aprendizagem
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de inglês e se sintam encorajados para mudar a sua prática, caso pense ser
necessário.
Além disso, ao ser colocado na posição de professor-aluno nos cursos
de formação, as dúvidas, as curiosidades e o desprendimento da formalidade
passam a ser favoráveis a cursos de formação como o PARFOR, para Aragão
(2010) os cursos constituem um
espaço em que coordenamos ações um com os outros e
adentramos domínios reflexivos, ao pensarmos sobre como
fazemos o que fazemos e aí percebemos conscientemente
nossas
ações,
emoções,
crenças,
ideologias
e,
fundamentalmente,
nossa
responsabilidade
pelas
consequências dessa consciência em nossas vidas. Na
conscientização, estudantes de línguas se transformam em
agentes de sua prática, ao lidar conscientemente com seus
desafios em seus diversos contextos de aprendizagem.
(Aragão, 2010, p. 2).

Ao contrário da situação apresentada anteriormente sobre Ted, os
outros professores do PARFOR/Inglês que fazem parte dessa pesquisa
parecem apresentar em seus discursos mudanças em relação às necessidades
do ensino de inglês nas escolas públicas. Três desses professores (Aurora,
Rich e Elisabeth), apesar de considerar ainda algumas dificuldades,
reconhecem que a sua iniciativa em mudar as metodologias e foco de ensino
(sem priorizar o ensino gramatical de maneira isolada) tem proporcionado aos
seus alunos prazer em aprender inglês, conforme previsto pelos PCN (1998),
Toda linguagem carrega dentro de si uma visão de mundo,
preenchida de significados e significações que vão além do
aspecto formal. O estudo apenas gramatical própria da
natureza e função da linguagem, desvincula o aluno do caráter
intrasubjetivo, intersubjetivo e social da linguagem. (PCN,
1998, p.6).

Além da valorização ao ensino de inglês, muitos desses professores,
durante o período que estiveram no curso PARFOR, tiveram a oportunidade de
participar de congressos sobre o ensino de inglês, apresentaram trabalhos
desenvolvidos, fizeram intercâmbio internacional, entre outras participações.
Esses professores vivenciaram experiências profissionais e pessoais que
podem ter sido favoráveis às mudanças necessárias em sua prática de ensino
e gerar condições adequadas para o estabelecimento de um ensino de
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qualidade, como é possível verificar na fala dos professores na etapa 2 da
pesquisa.
7- Em relação à inserção do livro didático de inglês na escola
pública qual é a sua opinião sobre o material enviado pelo
governo para ser escolhido na escola básica?
Em relação à EJA, procuro sondar o interesse dos alunos antes
de montar meu planejamento, pois muitos estão fora da escola
há muito tempo e querem aprender o que faz parte da sua vida.
Não adianta eu ficar batendo com o verbo to be, se eles não
souberem usá-lo para comunicação. Aurora
Ensinar uma língua estrangeira é fornecer ao aprendiz uma
ferramenta a mais para que ele ascenda socialmente. Imbuído
dessa ideia, eu, como docente de LI, busco sempre estratégias
metodológicas para serem aplicadas, a fim de tornar o ensino
dessa língua um atrativo percebido no processo
ensino/aprendizado das outras disciplinas, pois é sabido que a
prática de desprestígio dessa língua ainda permeia as escolas,
principalmente, as da rede pública de ensino. Rich
Nos anos anteriores quando eu também não tinha a prática não
sabia como lidar, por exemplo, muitas vezes eu deixava o livro
no canto porque era uma realidade que eu não conhecia, hoje
eu tive a oportunidade de ser uma das professoras selecionada
para escolher o livro. Elisabeth

A exigência do programa em ter alunos matriculados que ministravam a
disciplina de inglês, fez com que no desenvolvimento do curso, os alunos
revelassem constantemente as identidades enquanto professores de inglês. Os
relatos acima podem representar também algumas concepções desses
professores após o período de estudo no PARFOR/Inglês. Elisabeth, entre
outras coisas, ao ser selecionada para a escolha do livro didático de inglês,
parece ter assumido uma posição importante na escola onde trabalha,
causando assim impactos positivos em sua prática ao analisar, por exemplo, o
livro didático com maior criticidade.
A nova identidade assumida por Elisabeth enquanto professora de
inglês, podem revelar indícios de que algumas crenças sobre o ensino o ensino
e aprendizagem de inglês foram modificadas. Segundo Barcelos (2013) a
mudança a respeito das crenças ocorrem porque algumas delas são periféricas
e podem ser mais propensas às mudanças, conforme foi discutido nos
capítulos anteriores.
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O novo cenário observado anteriormente confronta com as perspectivas
tradicionais em relação ao ensino de inglês, que esses professores tinham no
inicio do curso. Na etapa 1 da pesquisa, os professores em exercício se
fundamentavam em algumas dificuldades recorrentes nas escolas públicas
brasileiras e por meio delas justificavam as suas práticas de ensino muitas
vezes arcaicas, descontextualizados, contribuindo para desmotivação por parte
do aluno e do próprio professor em ensinar inglês.
Gosto do que faço, mas às vezes o desânimo toma conta, por
achar que poderia fazer mais. Minhas limitações enquanto
professora de Inglês são várias, temos livros agora, mas ainda
falta material adequado para o ensino efetivo da língua, muitas
vezes o aparelho de som não funciona, o data show também.
Sinto em alguns alunos que a matéria não tem importância
para eles e isso me deixa triste. Aurora
Dificuldades às vezes é a falta de material, muitos alunos
também que acham o inglês é uma disciplina difícil e carregam
com eles uma crença ou um mito. O tempo de aula semanal da
disciplina também é muito pouco. Catarine

Durante muito tempo ouvimos falar das dificuldades enfrentadas pelos
professores de inglês em relação à falta de material adequado, sobretudo da
falta de equipamentos tecnológicos modernos para o ensino. Os professores
que enfrentavam problemas como esses descritos acima pareciam não saber
como resolvê-los e para muitos o caminho encontrado era “deixar tudo como
está”. No início da pesquisa, ao falar sobre os momentos inicias de sua prática,
os professores Rich e Catarine, embora já fossem capazes de identificar os
problemas enfrentados nas escolas em que eles estavam inseridos, pareciam
não saber o que fazer para mudar essa situação.
Ao chegar à etapa 4 da pesquisa, é possível ver na fala dos professores
uma identidade mais fortalecida. Uma certa maturidade para lidar com essas
situações, que apesar de amenizadas, ainda se fazem presentes no ensino de
inglês das escolas públicas. Ao serem questionados sobre as suas aulas de
inglês atualmente, esses mesmos professores utilizam e comentam sobre as
imagens que representam a sua nova identidade enquanto professores,
conforme veremos a seguir.
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Figura 3 referente a pergunta 7 “Como você avalia as suas aulas de inglês?
(considere como parâmetro o interesse ou não dos alunos)?”

Eu me sinto mais experiente em relação as minhas aulas de
inglês, por exemplo, eu planejo as minhas aulas, não apenas
pensando em uma série, e sim pesando do meu grupo de
alunos, daí passo a entender quando uma atividade dá certo
com uma turma e com a outra não. Isso foi a experiência que
adquiri no decorrer dos anos de trabalho. Essa imagem diz
muito a mim em relação ao meu aluno, hoje, apesar de ter que
seguir uma estrutura imposta pelo sistema, eu procuro deixar
meu aluno mais a vontade nas minhas aulas e deixo que ele
traga novidades para as aulas também e aí eu não fico tão
presa ao livro e aos equipamentos tecnológicos, que na maioria
da vezes estão quebrados. Catarine

Figura 4 referente a pergunta 5 ‘Como você se sente hoje ao ensinar inglês?”

Bem, essa imagem representa a minha função atualmente na
escola básica. Sou professora de inglês, mas percebo que no
dia a dia da minha prática eu tenho que dar conta de muitas
outras questões, são os problemas sociais e econômicos dos
meus alunos e ainda os problemas enfrentados pela própria
escola pela falta muitas vezes de material. Antes de ingressar
no PARFOR/Inglês eu até sabia identificar os problemas, mas
não sabia como resolver. Hoje tenho um traquejo para lidar
com essas questões. Aurora

De acordo com a observação, as análises das colagens e das
justificativas

dadas pelos

professores-alunos

do

PARFOR/Inglês,

eles

aparentam estar engajados em um novo fazer pedagógico. Esses professores
reconhecem que o ensino na escola básica ainda enfrenta muitos desafios em
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relação valorização. Porém ao contrário de antes do PARFOR, agora eles
parecem saber o que fazer em suas aulas, Catarine, por exemplo, reconhece
que embora precise seguir alguns padrões relacionados ao ensino, ela possui
autonomia em sua sala de aula. Hoje, ela pode proporcionar ao seu aluno
aulas mais significativas “eu procuro deixá-lo mais a vontade nas minhas aulas
e deixo que ele traga novidades para as aulas também e aí eu não fico tão
presa ao livro” diz ela.
Aurora, também projeta a sua fala reconhecendo que o processo de
ensino e aprendizagem, sobretudo de LE, envolve outras questões fora do
contexto estrutural da língua. Nessa fala, ela parece reconhecer que ensinar é
também se reportar às questões culturais, econômicas e sociais nas quais o
aprendiz se insere, como prevê este documento oficial,

A aprendizagem de Língua Estrangeira é uma possibilidade de
aumentar a auto percepção do aluno como ser humano e como
cidadão. Por esse motivo, ela deve centrar-se no engajamento
discursivo do aprendiz, ou seja, em sua capacidade de se
engajar e engajar outros no discurso de modo a poder agir no
mundo social. (PCN, 1998, p.15).

Essa concepção de ensino de língua de forma significativa à vida do
aluno descrita no trecho do documento acima, durante muito tempo não fez
parte das práticas de ensino dos professores. De acordo com Moita Lopes
(2008); Leffa (2005), ensinar inglês nas escolas públicas brasileiras em
algumas décadas atrás era reproduzir as técnicas de ensino, baseando-se em
materiais didáticos descontextualizados das práticas sociais e culturais nas
quais o estudante brasileiro está inserido.
Recorrendo às falas de Catarine e Aurora, conforme apresentadas
acima, podemos traçar um paralelo entre as velhas e novas práticas de ensino
também discutidas nos PCN. Ao analisarmos criticamente os textos produzidos
por estas professoras pesquisadas e as crenças que os constituem, podemos
interpretá-los, á luz de Barcelos (2007) e Telles (2002).
Para Barcelos (2004), por serem concepções adquiridas durante o seu
processo de formação, as crenças dos professores podem ser avaliadas a
medida que eles são expostos à reflexão e identificam em suas práticas
necessidades de mudanças. A reflexão é um processo que não acontece
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sozinho, os professores devem ser estimulados a rever conceitos em
ambientes que propiciem a discussão e questione sobre eles. Por outro lado, a
vontade de transformação é um ato individual, pois, é a “reflexão sobre a
experiência que auxiliam a mudança” (BARCELOS, 2007, p. 18).
Para Telles (2002), quando os professores são expostos a participação
em pesquisas, e consequentemente ao narraram as suas histórias, pessoais e
profissionais, elas funcionam como contextos de produção de significados para
os acontecimentos ocorridos na escola e na vida. Nesse caso, a prática do
professor de inglês em sala de aula estaria diretamente relacionada com a sua
experiência com a língua inglesa ainda enquanto aluno na educação básica.
Sobre esse aspecto, ao ser questionado em relação a sua experiência
com a LI na educação básica, Rich diz ter experiências frustrantes em relação
ao aprendizado de inglês e justifica a sua fala por meio da seleção da imagem
e do texto que seguem.

Figura 5 referente a pergunta 2 “Ao que você compara o ensino do seu
professor de inglês durante a sua época escolar”?

Sinceramente, eu não me recordo muito do tempo em que
estudei inglês na escola básica, sabe, as vezes eu penso que
minha memória deletou esse período por que não foi nada
agradável. Lembro apenas que o que vi de inglês não tem
relação nenhuma com o ensino de inglês previsto para escola
de hoje. A imagem que escolhi, é... ela representa as
atividades mecânicas que eu muitas vezes fui obrigada a fazer.
Tenho boas lembranças apenas da minha educação familiar,
minha mãe era professora e com ela aprendi muita coisa. Rich

No tempo de estudo descrito pelo professor acima não havia a
perspectiva cultural e funcional que hoje se tem da língua, saber utilizar as
regras gramaticais era o alvo de “todo professor e consequentemente de todo
aprendiz”, acrescenta o professor. Essa situação esteve presente em grau mais
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elevado no ensino brasileiro durante muito tempo como bem descreve PAIVA
(2009),
a sala de aula, geralmente, não oferece atividades de uso da
língua, mas apenas exercícios sobre determinados itens
gramaticais onde a língua é tratada de forma artificial ou, ainda,
a tradução de textos escolhidos pelo professor e quem nem
sempre são de interesse do aluno. (PAIVA, 2009, p.33).

O momento educacional apresentado acima por Paiva (2009) é similar
as experiências descritas por Rich. Ao avaliar criticamente a formação que
teve, Rich faz referência à educação carregada de sentimentos positivos e
negativos. A educação familiar que teve assume em sua fala um lugar positivo
e significativo, enquanto que a sua trajetória sobre o aprendizado de inglês na
escola básica foi constituindo-se como desmotivadora e frustrante. Sobre esse
aspecto Aragão (2010), esclarece que,
Os conflitos em sala de aula que decorrem da interação entre
diferentes estilos cognitivos e crenças são conflitos culturais,
pois tem relação com os mundos que construímos com outros
na convivência.Lidar com conflitos culturais é lidar com a
aceitação de uma legitimidade própria de todo ser humano em
suas diferenças e semelhanças. (ARAGÃO, 2010, p.18).

Conforme o autor, os conflitos vivenciados pelos professores em sala
são os resultados da sua convivência e interferência do meio econômico, social
e cultural no qual cada indivíduo se insere. Ao formar-se professor há uma
tendência de projetar nas crenças as experiências vivenciadas na sala de aula
de inglês e influenciando a constituição de sua identidade.
Os professores de inglês projetam as suas crenças nos seus alunos,
essas crenças transitam em processo de ressignificação ao encontrar-se com
as crenças dos próprios alunos. O professor de inglês que não fala inglês, o
ensino apenas de estruturas gramaticais, os textos/músicas utilizados em sala
sem funcionalidade e o descaso com a disciplina por parte da comunidade
escolar, são alguns dos muitos fatores que contribuem para que os aprendizes
de inglês estejam desmotivados em aprender inglês na educação básica.
Os professores-alunos pesquisados no início da sua trajetória do curso
PARFOR, pareciam fazer parte desse grupo que não teve experiências
positivas com a língua inglesa. Pelo fato de todos eles não terem experiência
inicialmente no ensino superior com a língua inglesa, eles projetaram encontrar
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no PARFOR/Inglês da UESC, tanto a formação profissional, quanto a
realização pessoal de aprender inglês e suprir uma lacuna deixa à eles na
educação básica.
Em seus relatos os professores afirmam ter encontrado nas vivências do
PARFOR/Inglês uma oportunidade de trocar experiências com os seus colegas
e refletir sobre questões que envolvem a sua formação, conforme será
discutido na próxima seção.

5.5 O PARFOR/Inglês: discussão e reflexão sobre a formação de
professores
Nessa seção será discutido o significado do PARFOR/Inglês da UESC,
suas contribuições para a formação dos professores-alunos e sobre as
concepções em relação ao ensino de inglês construídas por eles durante a
participação no curso.
Os cursos de licenciatura são aqueles destinados a formação de
professores. De acordo com Paiva (2005) esses cursos, com duração entre
três e quatros anos, nem sempre dão conta de garantir a formação de
professores capacitados para enfrentar o mercado de trabalho e lidar com as
dificuldades encontradas na sala de aula no dia a dia.
Dessa forma, a formação continuada de professores é uma prática
favorável para complementação e mudanças no modo de ensinar, conforme
discussões de Paiva (2005). Isso porque, além de permitir ao professor a
continuidade da sua formação, ajuda-o, enquanto aprendiz, a adquirir e ampliar
conceitos por meio da troca de saberes, refletir sobre as crenças e ter
autonomia e criticidade sobre o que se aprende. Esta argumentação é
justificada nas discussões de Aragão (2010), de acordo com o autor,
ao distinguir suas próprias crenças na reflexão, os estudantes
têm a oportunidade de elaborar mecanismos explicativos sobre
seu processo de aprendizagem e assim dar sentido a suas
experiências, preferências e escolhas. (ARAGÃO, 2010, p.

7).
Ao confrontar as ideias do autor com os textos produzidos pelos
professores-alunos ainda na etapa 1 da pesquisa, observamos que o
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PARFOR/Inglês representa para esses professores um ambiente propício para
dar continuidade ao aprendizado e complementar a sua formação. Durante o
período de estudo no curso, os professores-alunos tiveram oportunidade de
agregar mais conhecimento em relação aos aspectos estruturais da LI e em
relação a sua formação pedagógica. Ao serem questionados sobre a dinâmica
de ensino no PARFOR, eles projetaram o seu discurso destacando quais
contribuições esse curso tem dado à sua formação profissional, conforme
excertos abaixo.

Eu me surpreendo com coisas aqui no PARFOR, por ser um
curso direcionado a princípio, teoricamente para a língua
inglesa eu vejo questões que estão sendo abordadas dentro do
curso que jamais eu imaginaria que tivessem, principalmente
questões pedagógicas. Isso é sumamente importante porque
nós temos colegas que estão cursando a sua primeira
licenciatura e como são questões pedagógicas que a gente
precisa realmente utilizar, ter dentro da sala de aula, porque
realmente a gente passa por elas, e não só porque passa, e
porque vivencia, mas porque também a gente necessita para
um avanço profissional, essas questões são trabalhadas aqui
dentro, eu achei assim, muito, muito completo o curso. Aurora
Através das estratégias de aula principalmente com os
professores de habilidades da língua inglesa e sintaxe da
língua inglesa, eu mudei a minha prática. Aqui tive professores
que realmente estão preocupados não só em passar o
conteúdo, mas em mudar a nossa prática e se nós seguirmos,
prosseguirmos nesta caminhada de nos tornamos profissionais
melhores, com certeza nós estaremos galgando um dos
melhores caminhos. Elisabeth

Os excertos acima mostram que a dinâmica de ensino adotada pelos
professores formadores do PARFOR/Inglês da UESC contribuiu para que
esses professores refletissem sobre sua formação pedagógica. Esses
professores-alunos em exercício pareciam estar fundamentados “no saber
fazer”, porém ao serem motivados a refletir sobre suas ações, tiveram a
oportunidade de reformular conceitos e adequar a sua prática de ensino a
realidade da escola básica do século XXI. Aurora reconhece que durante a
atuação em sala de aula o todo educador vivencia situações adversas que
exigirá dele melhor preparação (no sentido de formação) para resolvê-las.
Para entender sobre os sentimentos desses alunos em relação ao curso,
podemos recorrer ainda a etapa 1 e vermos que entre os cinco professores
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pesquisados, mesmo aqueles que eram graduados, acreditavam encontrar no
ensino público superior (UESC), a formação do docente de inglês que
contemplasse as questões didático-pedagógicas, socais e as práticas
discursivas do idioma. Assim, se avaliarmos esses sentimentos de valorização
dos alunos em relação ao PARFOR/UESC, com base nas discussões de
Barcelos (2007) sobre as crenças, podemos interpretar os discursos acima
como obstáculos para um posicionamento mais autônomo diante da formação
recebida. Porém a autora adverte que
se definirmos autonomia de acordo com Pennycook (1997, p.
39), como “esforço de se tornar autor do próprio mundo, de ser
capaz de criar nossos próprios significados, de perseguir
alternativas culturais dentre as políticas culturais de nossa vida
diária”, as crenças não são obstáculos, mas as maneiras
únicas que os alunos têm de mostrar que são seres que
pensam e que interagem com seu ambiente. (BARCELOS,
2007, p. 14).

Ao refletirmos sobre o posicionamento da autora, observamos que para
os professores pesquisados, a participação no PARFOR/Inglês contribui para a
formação de profissionais melhor preparados. Comparando a trajetória de
Elisabeth (apresentada anteriormente no texto síntese) com a sua fala no
excerto acima, é possível inferir que ao participar desse curso de formação ela
transpôs o seu principal obstáculo em relação a ser professora de Inglês:
“saber o idioma”. Nos primeiros relatos, na etapa 1 da pesquisa, ela confessa
ter muita dificuldade em relação as práticas discursivas da LI, depois na etapa
2, ela afirma que “os professores do PARFOR/Inglês além de passar os
conteúdos de sintaxe e semântica da LI, estão também preocupados em mudar
a nossa prática”.
Essa concepção, talvez seja pelo fato de que o curso PARFOR, devido
as suas diretrizes curriculares, foi apresentado aos participantes como
possibilidade de obtenção de primeira ou segunda graduação específica de
licenciados em inglês. Devido a esse fator muitos dos alunos ingressaram no
curso com a expectativa de se tornar proficiente nas habilidades da leitura,
escrita, sobretudo na fala em LI, de acordo com o relato de Aurora.
Ao inferir sobre isso, na etapa 3 da pesquisa, essa professora reafirma o
seu discurso ao dizer que conseguiu aperfeiçoar o seu inglês após ingressar no
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PARFOR. Segundo seu relato, devido ao processo de rescrita de muitas
narrativas em inglês, sugeridas pelo professor de uma disciplina do curso, ela
pode avançar na prática comunicativa em LI, e ter autonomia para ensinar
inglês aos seus alunos de forma que esse ensino fizesse sentido para a vida
deles. Essa nova postura em relação ao ensino também se faz presente na fala
de Aurora no na etapa da pesquisa, conforme veremos a seguir.
5- Em relação aos seus alunos, como você avalia o
desempenho deles em no que diz respeito ao aprendizado da
língua inglesa? Considerando não apenas o desempenho
linguístico, mas sim o conhecimento cultural da língua.
Ah, hoje acredito que os meus alunos acabam tendo mais
interesse pela língua inglesa diante também do meu atual
desempenho enquanto em sala de aula como professora de
inglês... eu converso com eles em inglês, coisas que
antigamente, eu, eu não fazia antes do PARFOR, eu entro na
sala falando inglês e em alguns comandos eu sou entendida
por eles, mesmos eles ainda não tendo domínio com uma
habilidade na língua inglesa. É extremamente interessante se
comparado a minha atuação hoje com a minha atuação a dois
a três anos atrás quando eu iniciei o PARFOR, ela era muito
robótica hoje não, ela é de inserção mesmo, é de interação.
Aurora

Em tempos passados, talvez por falta de uma formação inicial e
continuada, Aurora não era comprometida com as responsabilidades da sua
profissão (conforme relato da etapa da pesquisa) e muitas vezes, justificava o
insucesso do ensino de inglês nas escolas públicas por meio de muitos fatores
exteriores a sua prática docente. A falta de material didático adequado, a
quantidade de alunos excessiva por sala de aula e a indisciplina, são alguns
das justificativas dadas pelos professores, conforma advoga Celani (2006).
A autora adverte ainda que a escola pública apresenta a maior parte, se
não todos, dos problemas apresentados acima. Porém, muitos desses
problemas são justificados pelos professores como empecilho para que seus
alunos aprendam inglês. Porém, apesar de influenciarem, os fatores
mencionados acima não são determinantes, por isso não devem ser utilizados
como justificativa para prática de ensino sem planejamento e incoerente com
as vivências sócio-comunicativas dos alunos.
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Ao que parece, os professores-alunos do PARFOR que participaram
dessa pesquisa, antes de ingressarem no curso, tiveram uma formação na
escola básica carregada de significados indesejáveis e reproduzia para os seus
alunos um ensino similar ao que havia recebido. De acordo relatos desses
professores, ao ingressar nesse curso de licenciatura em inglês, eles tiveram a
oportunidade de aperfeiçoar a sua prática de ensino e, além disso, serem
valorizados em suas práticas sociais, conforme veremos a seguir.
O PARFOR como um curso especificamente de língua inglesa,
ele veio na minha vida para desvelar a cultura que estava
imposta, talvez não percebida por mim antes... acredito que foi
como uma lapidação pessoal na vida, no meu cotidiano e
enquanto profissional, nas ações e também nos conselhos
deliberativos da cidade, dos quais eu faço parte. Rich

Na narrativa acima, o professor relata que por meio de sua participação
no PARFOR ele teve a possibilidade de conquistar a graduação que almejava e
também desenvolveu seu posicionamento crítico em relação ao ensino de
inglês na escola em que ele atua. Além disso, a produção de projetos de
pesquisa e artigos contribuiu para a formação de um professor não mais
passivo, mas sim agente da sua própria prática, algo previsto nas discussões
de Telles (2002).
Esses novos discursos apresentados acima prefiguram um novo grupo
de professores. A postura assumida por esses professores indica que ainda
que as condições físicas e pedagógicas das escolas não sejam satisfatórias,
eles têm antes de tudo um compromisso de fazer das suas aulas um ambiente
de pesquisa, de troca de saberes e um compromisso com o aprendizado do
seu aluno no século XXI e também dos séculos vindouros.
Isso porque, os alunos da contemporaneidade, em plena era tecnológica
digital, precisam ser atraídos pelas aulas de inglês e estas precisam ser
direcionadas à aprendizagem da língua de maneira contextualizada, conforme
afirma Cavalcante (2013),
Um professor no mutante mundo atual precisa estar preparado
para atuar em uma escola que faça sentido para uma geração
que é hoje muito diferente das gerações anteriores, uma
geração que precisa ser preparada para não ter estabilidade no
emprego, ter flexibilidade para mudar de área e que precisará
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estar sempre pronta para aprender o que ainda vai ser
inventado. (CAVALCANTE, 2013, p. 213).

Essa discussão corrobora as concepções do que é ser professor
pensadas pelos professores participantes desta pesquisa. Esses professores
acreditam que a escola de hoje, o aluno necessita de outras formas de ensino
para ter um aprendizado satisfatório. Eles reconhecem que para que aconteça
dessa forma é necessário inserir na prática de ensino do professor o uso das
novas tecnologias, atividades voltadas para a prática cultural da língua
estudada e priorizar o aluno e o que ele quer aprender. Isso porque, os
professores precisam sentir-se “responsáveis pelo aprendizado de seus
alunos” conforme, Celani (2006, p. 137).
No

caso

dos

professores

pesquisados,

essa

consciência

de

responsabilidade com o aluno parece ter sido despertada por meio do convívio
com os outros professores no curso e consequentemente por meio da troca de
experiências vivenciadas por cada um deles no seu dia a dia em particular.
Esse tipo de relacionamento de troca de experiências redimensionou o
conhecimento, os valores, os sentimentos e as crenças que esses professores
carregavam com eles mesmos e as projetavam no ato de ensinar.
Ao

acompanhar

a

trajetória

desses

professores-alunos

do

PARFOR/Inglês por meio de seus relatos e suas narrativas, identificamos que a
percepção que eles têm atualmente do que é ser professor de inglês, não está
apenas relacionada a uma formação baseada apenas em questões didáticaspedagógicas, recebidos no curso de formação. O PARFOR foi para esses
professores “um divisor de águas”, conforme as falas de Aurora e Rich, a
participação no curso fez mudar a prática de ensino “da água para o vinho”
conforme Catarine e “desvelou crenças sobre o ensino de inglês que antes não
eram percebidas”, conforme Rich. Isso porque o PARFOR/Inglês, assim como
os cursos de licenciatura em Letras da UESC, demonstra estar fundamentado
em discussões que possibilitam a formação de professores conforme advoga
Cavalcante (2013),
As exigências seriam para uma formação complexa que
focalizasse a educação linguística de modo sócio-histórico e
culturalmente situado, que focalizasse também as relações
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intrínsecas extrínsecas da língua estrangeira e da língua 1 do
professor e formação. (CAVALCANTE, 2013, p. 212).

As discussões apresentadas acima pelo autor, remetem ao que foi dito
anteriormente em relação a necessidade do professor ter uma formação não
dissociada das questões sócio-históricas e sócio-culturais nas quais toda língua
se insere. Uma formação ajustada contribui para uma educação de qualidade,
por meio da interação entre o professor e o aluno ao serem expostos a outras
culturas e aprenderem mais do universo linguístico comunicativo. Sobre esse
aspecto, ao ser interrogado sobre o que Rich espera que os seus alunos
aprendam em suas aulas, ele fundamenta a sua resposta por meio da imagem
selecionada, na etapa 4 da pesquisa, e justifica a sua escolha, conforme
vermos a seguir,

Figura 6 referente a pergunta 10“O que você espera que seus alunos
aprendam em suas aulas de inglês?

Para o meu aluno, bem eu... eu espero que em minha aulas de
inglês ele não aprenda não só a língua em si, quero muito que
ele aprenda sobre outras culturas que falem outras línguas
nesse caso, a língua inglesa. Sei que isso é possível, pois o
meu aluno, ele hoje está inserido em um mundo cheio de
informações e por isso ele está mais aberto a um aprendizado
diferente, eu sei disso, porque eu vejo isso, um... no dia a dia,
eu aprendo com eles e eles aprendem comigo. Rich

A partir da fala desse professor em particular, é possível perceber uma
nova postura assumida por ele em relação ao ensino de inglês. Na etapa 1 da
pesquisa, esse mesmo professor relatou não ter tido boas experiências com o
ensino de inglês e isso fez com que ele constituísse uma identidade fragilizada.
E ao se tornar professor, ele passou a reproduzir algumas práticas adquiridas
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no decorrer da sua formação, como por exemplo, o ensino das estruturas
gramaticais.
Na etapa 4 da pesquisa, conforme apresentado anteriormente, Rich
parece ter constituído uma identidade mais autônoma e consciente. Capaz de
identificar as necessidades de aprendizagem de seus alunos, saindo de uma
posição cômoda para ser agente da sua própria prática, conforme advoga
Telles (2002). Isso implica em refletir sobre sua prática e buscar meios que o
auxilie no ensino, incluindo desenvolver uma convivência harmoniosa e
dinâmica com o seu aluno, pois, “o professor tem que ter predisposição para
aprender com as novas gerações” “estar pronto para a observação constante
do que acontece ao redor” (CAVALCANTE, 2013, p. 215).
Ao sentir-se confiante em suas ações, o professor apresenta uma
identidade fortalecida que o encoraja a tomar decisões que favoreçam a sua
prática, atuando de forma dinâmica e se propondo saber algo mais do que
aquilo que seu aluno precisa saber. É preciso haver diálogo entre o professor e
o aluno para que sejam sentidas de perto as necessidades do que o professor
precisa ensinar, com base no que o aluno precisa aprender. Esse tipo de
relacionamento contribuirá para a construção de um ambiente de constante
troca de conhecimento e dará ao aluno oportunidade de interagir com o mundo,
com outras práticas culturais.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo divide-se em três partes. Na primeira situamos novamente
a pesquisa e o seu objetivo, fazendo algumas considerações. Na segunda
buscamos responder as perguntas que foram feitas nas considerações iniciais,
com base na interpretação dos dados coletados. Na terceira parte
consideramos as limitações da pesquisa e finalizamos com sugestões para as
pesquisas futuras.

6.1 Retomando o contexto da pesquisa

A presente pesquisa foi realizada com cinco professores-alunos do
PARFOR/Inglês da UESC. Para coleta de dados, foram utilizados quatro
instrumentos, seguindo esta ordem: narrativas, entrevistas, colagens e
anotações. A coleta dos dados foi feita separadamente, dentro da divisão das
etapas 1, 2, 3 e 4, para que fossem observadas as possíveis mudanças nos
discursos que representam a identidade dos professores no decorrer da
pesquisa.

6.2 O contexto das perguntas

As perguntas que serviram de base para o desenvolvimento desse
trabalho se fundamentam em três eixos. No ensino de inglês na escola pública,
na identidade dos professores que ensinam essa disciplina e nas crenças e
emoções desses professores sobre o ensino e aprendizagem dessa língua.

6.2.1 Qual o significado do PARFOR/Inglês da UESC para a vida profissional e
pessoal dos professores?

Os professores-alunos afirmaram que o curso PARFOR/Inglês da UESC
representa uma conquista para a vida pessoal e profissional. Na vida
profissional, os professores expressaram o desejo que tinham de se
especializarem na Língua Inglesa, e obter o reconhecimento do seu trabalho.
Na vida pessoal os professores afirmaram que estar na UESC foi a realização
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de um sonho para eles e seus familiares. Após o ingresso no curso os
professores disseram que receberam convites para fazer parte de conselhos
deliberativos em suas cidades, o que representa pra eles um reconhecimento
social. Esse enfoque dado pelos professores ao curso representa de certa
forma as crenças que eles têm sobre o ensino público superior. Essas crenças,
segundo Barcelos (2013), são formadas de acordo com o contexto social,
econômico e cultural vivenciado por esses professores.

6.2.2 Quais as crenças sobre o ensino e aprendizagem de inglês constituídas
por esses professores antes e depois do curso?

Em ambientes de formação para professores é constante a presença
das crenças. Algumas dessas crenças são trazidas pelos professores ao
ingressarem no curso e outras são adquiridas durante o curso, podendo ser ou
não o resultado da substituição de uma pela outra. Em relação aos professores
aqui pesquisados percebemos que havia um conjunto de crenças presentes
nos seus discursos anteriores ao PARFOR. Percebemos que esses
professores trouxeram consigo crenças relacionadas à superioridade do ensino
superior, crenças sobre o que e como ensinar inglês nas escolas públicas,
crenças sobre a solidão do professor e da disciplina de inglês nas escolas,
crenças relacionadas ao material didático e crenças sobre os alunos. Ao
acompanharmos esses professores até os momentos finais do curso,
percebemos em seus discursos que algumas crenças concebidas inicialmente
foram modificadas conforme prevê Barcelos (2007).
Ao analisarmos os materiais produzidos pelos professores, conforme as
etapas desta pesquisa, pudemos constatar algumas mudanças. Os professores
reconheceram ser capazes de acompanhar as atividades propostas no curso
ao serem desafiados e foram desafiados a tornarem pesquisadores de sua
própria prática. Ao planejar suas aulas, os professores disseram ter começado
a pensar na necessidade dos seus alunos e com base nisso escolher o
material pedagógico. Além disso, ao concluírem o curso, os professores
pareciam estar mais seguros da sua profissão e não mais isolados junto com a
disciplina. Eles disseram que isso possibilitou um maior envolvimento por parte
deles em suas respectivas escolas.
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6.2.3 Quais os sentimentos e emoções adquiridas por esses professores
durante o período de convivência e troca de experiência entre os colegas do
curso?
As emoções são representadas pelos indivíduos ao experimentarem
situações dentro de um determinado contexto, conforme advoga Aragão
(2010). No ambiente de formação, bem como de ensino e aprendizagem de
línguas, os professores vivenciam diferentes emoções ao serem desafiados a
refletir sobre suas experiências.
Ao analisar as narrativas dos professores-alunos do PARFOR,
percebemos que ao serem convidados a refletir sobre a prática de ensino,
esses professores se deparam com sentimentos de medo, insegurança,
autoconfiança e esperança, de acordo as discussões em Aragão (2010). Esses
sentimentos motivaram 4 dos cinco professores a pensar em mudanças que
favorecessem tanto a sua desenvoltura ao ministrar suas aulas quanto o
interesse do seu aluno para estudar inglês.
Observamos também que as experiências partilhadas entre os colegas
encorajavam os professores pesquisados para arriscar mais falar inglês em
suas aulas. Em seus relatos, eles deixaram transparecer que ao falar inglês
com seus alunos, além de causar autonomia sobre o ensino, fez com que seus
alunos desmistificassem a crença de que o professor da escola pública não
sabe falar inglês.

6.2.4 De que maneira os professores constroem e desconstroem a sua
identidade profissional?

O conceito de identidade aqui adotado refere-se a identidade como um
processo e está relacionada ao que os indivíduos acreditam e como sentem
suas experiências, conforme Barcelos (2013). Pelo fato da identidade estar
relacionada com o contexto vivenciado pelos indivíduos, ao desenvolvermos
essa pesquisa, percebemos que ao ingressarem no PARFOR, a identidade
desses professores representava o seu processo de formação profissional e
pessoal, com base nas dificuldades enfrentadas ao longo de sua trajetória. Os
professores eram inseguros, descrentes do seu potencial. Esses professores
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traziam consigo uma identidade fragilizada e dependente das iniciativas dos
outros e não deles mesmos, conforme os primeiros relatos nas etapas 1 e 2 da
pesquisa.
No decorrer da pesquisa, ao analisar as narrativas finais dos professores
(etapas 3 e 4), pudemos observar que a medida em que as crenças foram
sendo modificadas, a identidade desses professores também passou por
mudanças, conforme previsto por Barcelos (2013). Na etapa 4 da pesquisa, as
narrativas produzidas pelos professores anunciam uma nova postura diante
dos desafios da profissão. Os cinco professores pesquisados revelam em seus
discursos que sua identidade pessoal e profissional foi modificada.
Ao falar sobre as questões do ensino de inglês e sobre as crenças
presentes nas escolas nas quais eles lecionam, esses professores apresentam
uma identidade autônoma e solidificada. No último encontro para a coleta de
dados da pesquisa, quatro dos cinco professores (exceto Ted) pareciam estar
mais dispostos e determinados ao projetarem suas futuras ações.
Ao analisar o comportamento de Ted durante as entrevista e coletas de
dados como um todo, percebemos que ao relatar sobre sua atuação na sala de
aula enquanto professor de inglês, ele sempre fazia referência as dificuldades
familiares e financeiras vivenciadas por ele ainda enquanto estudante da
escola básica.
Talvez Ted não tivesse planejado ser professor, de acordo ao histórico
da educação brasileira em relação à desvalorização salarial desse profissional.
Ted projetava para sua via uma profissão que pudesse lhe oferecer maior
retorno financeiro para que pudesse auxiliar a família a suprir algumas
necessidades básicas.
Ao que parece, Ted foi constituindo professor e no decorrer da sua
participação na pesquisa parecia não estar preocupado em refletir sobre sua
formação e promover mudanças em sua prática de ensino. Para ele, estar no
PARFOR/Inglês da UESC representa uma conquista para a sua vida
profissional, obtenção do certificado de formação específica, nesse caso,
professor de inglês e para a sua vida pessoal, realização de um sonho de sua
família, vê-lo formado na UESC.
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6.2.5 Quais as perspectivas desses professores sobre a continuidade da sua
formação profissional/acadêmica?

O processo reflexivo não acontece sozinho. Os professores que
participam de cursos de formação são motivados a refletir suas histórias e têm
a oportunidades de projetarem ações futuras. Na etapa 3 da pesquisa todos os
cinco professores disseram que hoje vêm sua prática enquanto professor de
Inglês muito diferente de antes do PARFOR. Eles relataram que hoje o
“termômetro” em suas aulas sempre acusam “temperaturas elevadas” em
relação a motivação e concentração dos alunos em nas aulas de inglês.
Similarmente, ocorreu na etapa 4 da pesquisa, as colagens e relatos
analisados incidem sobre o fato de que os professores que participaram do
PARFOR/Inglês passaram por mudanças favoráveis em sua prática. Os
professores afirmaram que as propostas de ensino apresentadas no curso
foram satisfatórias. Antes de ingressar no curso, esses professores esperavam
não apenas complementar a sua formação ao se graduarem em inglês, mas,
além disso, aprender coisas novas que atendessem às expectativas do aluno
neste tempo e nas décadas vindouras, conforme Cavalcante (2013).
A reflexão e mudança sobre os discursos que podem ocasionar
mudanças na prática de ensino não acontece da mesma forma com todos, se
atrelarmos essas mudanças às questões de identidade. Dos cinco professores
pesquisados apenas um não fez planos de continuar seus estudos, conforme
mencionado anteriormente. Os outros professores disseram ter interesse em
participar de outros cursos que possam contribuir para o enriquecimento da sua
prática e o seu reconhecimento enquanto professor de inglês. Ao fazerem
planos para o futuro, esses professores pareciam estar seguros de si. Ao
término do curso, eles sonham em fazer carreira acadêmica e esperam
encontrar na UESC e nas outras universidades oportunidade para a realização
desse sonho.

6.3 Considerações, limitações e sugestões para as pesquisas futuras

Esse trabalho é mais uma contribuição para as pesquisas desenvolvidas
no campo da LA, que investigam sobre as crenças, emoções e sentimentos de
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professores e aprendizes de Inglês. As discussões apresentadas neste
trabalho colaboram com outras desenvolvidas na área, a exemplo de Barcelos
(2004, 2007) e Aragão (2008, 2011) ao relacionar as crenças, sentimentos e
emoções como fatores interligados à formação da identidade. No caso deste
trabalho, o resultado da pesquisa feita com os professores do PARFOR/Inglês
pode ser mais uma contribuição para futuras pesquisas.
Apesar do número de professores pesquisados representarem apenas
uma pequena parte da real situação vivenciadas por muitos professores no
Brasil, acreditamos que os resultados presentes nesse trabalho podem refletir
as mudanças de pensamento na vida dos professores. Através da nova postura
desses professores, outros podem ser impactados e encorajados a adequar a
sua prática de ensino diante das necessidades de seus alunos.
Consideramos também que o fator tempo foi limitante para o
desenvolvimento dessa pesquisa de forma mais intensa, não sendo possível
observar a prática de ensino desses professores e suas experiências no dia a
dia com seus alunos em sala de aula. Dessa forma os dados aqui
apresentados foram resultantes da análise das produções textuais e seleções
de imagens feitas pelos professores, em diferentes etapas da pesquisa,
relatando sobre as experiências no ensino e aprendizagem de inglês e os
desafios enfrentados por eles antes e depois do PARFOR.
Contudo, entendemos que essa pesquisa sobre os professores que
faziam parte do programa do PARFOR/Inglês da UESC, representa apenas
uma pequena ponta do “iceberg” de uma estrutura maior que é o programa
PARFOR. As contribuições positivas desse curso para a vida dos professores
pesquisados, talvez não sejam as mesmas vivenciadas por outros professores
da escola básica nas outras universidades brasileiras as quais amparam o
programa.
Além disso, acreditamos que em continuidade a esse trabalho, outros
possam ser desenvolvidos. Sugerimos para as pesquisas vindouras que o
trabalho com professores em formação possa ser desenvolvido em um maior
espaço de tempo. A observação e acompanhamento desses professores em
sua prática, por exemplo, na elaboração do planejamento de aula e também na
ministração da mesma poderá ocasionar resultados mais consistentes sobre as
possíveis mudanças descritas pelos professores.
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APÊNDICES
APÊNDICE – 1 Termo de consentimento
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Título do Projeto:Crenças e emoções nas identidades de professores-alunos do

PARFOR inglês da UESC
Pesquisador Responsável: Roselma Vieira Cajazeira
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Estadual de
Santa Cruz.
Telefones para contato: (73) 36125361 - (73) 88324427 - (73) 91549650
O Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “ Crenças

e emoções nas identidades de professores-alunos do PARFOR inglês da
UESC” de responsabilidade da pesquisadora Roselma Vieira Cajazeira, aluna do
Mestrado em Letras.A presente pesquisa tem como objetivo geral Dessa forma, o
objetivo desse trabalho é investigar, por meio de narrativas orais e escritas qual é a
identidade assumida por pelos professores alunos

durante a participação no

PARFOR/Inglês da UESC. Os objetivos específicos são: descrever o funcionamento
do PARFOR/Inglês enquanto política pública de curso de formação, compreender o
papel das crenças e qual a identidade dos professores integrantes do PARFOR/
UESC, além de analisar por meio de narrativas quais são os possíveis impactos,
sentimentos e emoções vivenciados por professores-alunos da UESC.
Justificamos a realização desta pesquisa, pois, a partir das narrativas e
questionários o professor na condição de aluno do PARFOR/Inglês da UESC, terá
oportunidade de relatar suas experiências e refletir sobre a importância dos cursos de
formação superior e continuada para a melhoria de sua prática e consequentemente
do ensino e aprendizagem de inglês nas escolas públicas.
Como aluno do PARFOR/Inglês da UESC, você está sendo convidado a
participar desta pesquisa. O presente projeto de pesquisa será submetido ao Comité
de Ética e Pesquisa da UESC, e só depois da aprovação a pesquisa será iniciada.
Você será informado sobre os procedimentos para o desenvolvimento do trabalho e
sobre as datas dos possíveis encontros para a realização da coleta de dados.
A primeira etapa será a produção de narrativas, nas quais os participantes
serão estimulados a descrever a sua trajetória profissional considerando as suas
experiências anteriores ao PARFOR.
A segunda etapa será a resolução de um questionário. Ao responder o
questionário, o professor-aluno do PARFOR poderá fazer uma reflexão sobre as
mudanças que ocorreram na sua prática de ensino, como professor de inglês, após a
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sua atuação neste curso de formação. A terceira etapa será a observação feita das
atividades dos professores desenvolvidas nas aulas do PARFOR. A quarta etapa será
a produção da colagem e discussão sobre a mesma.
Na análise será levado em consideração tanto as narrativas, quanto o
questionário. Das narrativas serão selecionados fragmentos que retratem os caminhos
percorridos pelo participante da pesquisa até chegar à condição de professor de inglês
em exercício. No questionário será analisado, por meio de crenças, ações e estilos
quais os impactos do curso PARFOR/Inglês para melhoria de sua prática profissional
na escola básica.
A priori esta pesquisa não oferece riscos ao participante. Todas as informações
coletadas só serão publicadas com o consentimento do mesmo e, além disso, será
mantido o anonimato. Caso haja alguma eventualidade e qualquer informação não
permitida pelo mesmo venha ser publicada, caberá ao participante receber legalmente
indenizações por qualquer dando que possa sofrer.
Acredito que a realização desta pesquisa trará benefícios para educação
básica e superior, pois os dados coletados poderão ajudar a perceber quais as
contribuições dadas para a educação básica pelo PARFOR/Inglês da UESC como um
curso de formação superior e continuada amparado pela política pública. Além disso,
ao propor a produção de narrativas e resolução de questionário sobre sua trajetória
como professor de inglês, o professor participante desta pesquisa poderá refletir sobre
sua prática e encontrar novos caminhos para possibilitar ao seu aluno um aprendizado
dinâmico e contextualizado da língua inglesa.
Como pesquisadora, ao realizar está pesquisa, me comprometo em manter a
veracidade dos dados coletados e apresentar os resultados para a comunidade na
qual ela está inserida. É importante deixar claro que a participação nesta pesquisa não
é obrigatória e o participante pode deixar de participar da pesquisa em qualquer
momento do desenvolvimento, sem sofrer dando algum.
Eu, _____________________________________________________________, RG
nº ______________________________ declaro ter sido informado e concordo em
participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.
Ilhéus, 25 de Outubro de 2013.
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UESC Endereço: Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado,
Km 16, Bairro: Salobrinho. Torre Administrativa - 3° andar CEP: 45662-900. Ilhéus-Bahia Contatos Fone: (73) 36805319 E-mail: cep_uesc@yahoo.com.br e cep_uesc@uesc.br Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-feira de
8:00 às 12:00h e de 13:30 às 16:00h.
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APÊNDICE – 2 Proposta para produção de narrativa

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
CONSTRUÇÃO – NARRATIVA

Levando em consideração a sua atuação em sala de aula, bem como o seu
processo de formação inicial, elabore um texto narrativo (em inglês ou
português) relatando os principais caminhos percorridos por você para chegar
”à sala de aula”, mais especificamente, como professor de inglês. É importante
que você pense nas seguintes questões:
1- Onde nasceu, cresceu e estudou os primeiros anos? Com quem morou?
2- Como foi sua trajetória escolar? Quais contribuições familiares você teve
para continuar os seus estudos?
3- O que mais gosta de fazer, quais são suas habilidades físicas e
intelectuais?
4- Quais razões te levaram ao curso de Letras?
5- Como foi a sua aprendizagem na língua inglesa antes e durante a
universidade?
6- Porque e quando decidiu ser professor de Inglês?
7- Você gosta de aprender e ensinar inglês? Justifique.
8- Quais as dificuldades e limitações pessoais e profissionais você
identifica ao ensinar essa língua?
9- Na sua opinião o que é faz um bom aprendiz de inglês e um bom
professor?
10- Fale de você como professor de inglês, suas ações mais praticadas na
sala de aula e suas crenças sobre como se aprende e se deve ensinar
uma língua, e o que gostaria de melhorar com a participação neste
projeto de pesquisa.
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APÊNDICE – 3 Proposta para produção de questionário

QUESTIONÁRIO
1- Inicialmente, o que motivou você a participar do curso de formação
“PARFOR”?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2- Qual a contribuição do PARFOR para a sua vida pessoal e profissional?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3- A metodologia utilizada pelo curso de ensino superior e
consequentemente de Formação continuada, o PARFOR/ Inglês da
UESC, contempla as questões linguísticas, sociais e culturais da língua
inglesa? De que forma?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4- Como você vê a sua atuação na sala de aula, como professor de inglês
após a sua participação no PARFOR?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5- Em relação aos seus alunos, como você avalia o desempenho deles em
no que diz respeito ao aprendizado da língua inglesa? Considerando
não apenas o desempenho linguístico, mas sim o conhecimento cultural
da língua.
_______________________________________________________________
6- Atualmente como que você acredita que deve ser o ensino de língua
inglesa na escola pública? Considerando as dificuldades físicas e
pedagógicas encontradas nesse ambiente escolar.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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7- Em relação à inserção do livro didático de inglês na escola na escola
pública qual é a sua opinião em relação ao material enviado pelo
governo para ser escolhido na escola básica?
_______________________________________________________________
8- Como você utiliza o livro didático na sala de aula? Ele é o protagonista
da sua prática?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

9- Diante da inserção do uso das novas tecnologias (Tv pendrive, datashow, computadores e similares, tais como tablets, ipad, smartphone e
outros) você acha que eles são ferramentas importantes de contribuição
positiva para o ensino de língua inglesa nas escolas públicas? De que
forma?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

10- Como você pensa que deve ser o ensino de língua estrangeira nas escolas
públicas com base no que diz os documentos oficiais tais como OCEM E
PCN atrelados às propostas de formação vivenciadas por você no
PARFOR/Inglês da UESC?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

11- Você pretende fazer parte de outros cursos de formação continuada? Por
quê?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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APÊNDICE – 4 Proposta de produção da colagem

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
CONSTRUÇÃO – COLAGEM
Caro participante, desde já agradeço a colaboração com esta pesquisa.
Esse espaço é de seu! Sinta-se à vontade para expressar seus sentimentos,
suas opiniões e suas perspectivas sobre o processo de ensino e aprendizagem
seu e de seus alunos.
Instruções:
a) Para cada pergunta você deverá responder colando uma figura de revistas,
ou usando imagens da própria internet sobre as perguntas que serão
propostas.
b) Fique à vontade para colar qualquer imagem, elas terão sentido para você!
c) Se preferir utilize mais de uma imagem para responder cada pergunta.
d) Enumere a colagem de acordo com as perguntas que foram feitas.
e) Não precisa escrever textos referentes às imagens, se preferir use apenas
uma palavra ao lado de cada uma delas.
f) Boa escrita! Ops! Boa colagem (rsrs).
PERGUNTAS
1- Como foi o seu processo de aprendizagem em inglês na escola básica?
2- Ao que você compara o ensino do seu professor de inglês durante a sua
época escolar?
3- Como você se sentia ao falar inglês nas aulas?
4- Como você se sente hoje ao ensinar inglês?
5- Como é o seu inglês na sala de aula?
6- Quando você tem que falar em inglês em público (com seus alunos ou com
outras pessoas) como se sente?
7- Como você avalia as suas aulas de inglês? (considere como parâmetro o
interesse ou não dos alunos).
8- Como você quer que seus alunos se comportem em suas aulas?
9- Como a escola que você leciona vê o ensino de inglês?
10- O que você espera que seus alunos aprendam em suas aulas?
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