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RESUMO 

 
 
 

Este trabalho tem como objeto de estudo a formação continuada dos 

professores, a partir das referências definidas pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Língua Estrangeira – PCNs, promovida pela Gerência Regional 

de Educação do Sertão do Médio São Francisco – GERE, em Petrolina-PE, no 

período de 2002 a 2003. Propõe-se a investigar os impactos dos PCNs no 

processo de formação continuada dos professores de Língua Inglesa do Ensino 

Médio, em  diferentes escolas da rede pública estadual de Petrolina–PE.  A 

partir de uma abordagem histórica, o estudo incorpora as contribuições teóricas 

sobre a formação continuada no Ensino médio, enfatizando a especificidade do 

ensino de Língua Inglesa, o saber docente e saber da experiência do professor 

do Ensino Médio. A análise dos dados foi realizada através da análise temática. 

As informações obtidas através das entrevistas semi-estruturadas, realizadas 

com professores, coordenadores, responsáveis pelo planejamento e execução 

das referidas capacitações, revelam  que os estudos sistemáticos sobre os 

PCNs não foram suficientes como referencial para a orientação de sua prática 

pedagógica no cotidiano escolar. Os dados indicam que os professores 

reconhecem a importância das capacitações, demonstram vontade de 

aprender, valorizam a troca de experiências com colegas, no entanto, 

reivindicam a continuidade das capacitações de Língua Estrangeira, 

considerando as especificidades da Língua. Por fim, a investigação revela que 

faltam ações sistemáticas de políticas de capacitação que viabilizem as 

condições necessárias para a formação docente no âmbito geral e na unidade 



 

 

 
 

 

escolar, através do projeto político-pedagógico. Assim, a temática torna-se 

relevante na medida em que poderá contribuir para o debate sobre a 

formulação/implementação de políticas educacionais, que têm em vista a 

melhoria da qualidade do ensino.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present study sets out to analyze  the ongoing training, with respect to the 

recommendations of the “Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Estrangeira – PCNs”, [National Curriculum Guidelines for teaching Modern 

Foreign Languages] carried out in 2002 and 2003 by the Secretariat of 

Education Regional District, Sertão do Médio São Francisco [GERE] in 

Petrolina, Pernambuco. Using the historical approach as its starting point, the 

study incorporates theoretical contributions on the ongoing training of teachers 

in public secondary schools, emphasizing the specifics of the teaching of the 

English language, and the teacher’s knowledge and experience. Data analysis 

was performed by means of a thematic analysis. Data was collected through 

semi-structured interviews with teachers and coordinators responsible for the 

planning and execution of these training events. Information from these 

interviews indicates that systematic studies of the PCNs were not sufficient to 

help in daily classroom practices. The data shows that the teachers recognize 

the importance of these training events, that they were  anxious to understand 

the new approach, and that they appreciate  the opportunity to exchange ideas 

and experiences with their co-workers. But they felt that the training needed 

continuity and to be directed towards the specifics of the impact of the PCNs on 

foreign language teaching methodology. Finally, the research indicates  that  a 

systematic policy is lacking for ongoing training to provide general as well as 

specific teacher development, that is, there is no continuing education politico-



 

 

 
 

 

pedagogical project. Thus, the theme of the study is important in moving ahead 

the discussion about the formulation and implementation of a quality-oriented 

educational policy. 

 



 

 

 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este estudo trata da formação continuada do professor do ensino médio 

e está atrelado à nossa trajetória profissional, como professora do ensino 

fundamental e do ensino médio, na rede pública estadual. 

A origem do tema de investigação foi a nossa experiência como 

professora em escola da rede pública, a partir de meados dos anos 70, época 

em que participamos de inúmeros cursos ou programas de qualificação. 

Concordamos com Collares (1999), quando afirma que, talvez, essa tenha sido 

a geração que mais foi chamada à “qualificação”, sempre que havia mudança 

de governo ou implantação de novos modelos metodológicos. 

De fato, durante esse tempo, vivenciamos projetos, reformas e tivemos a 

oportunidade de participar de encontros de formação continuada. Observamos  

que, nas capacitações, o grande problema era não considerar as 

especificidades do ensino médio. Na maioria das vezes, as capacitações eram 

programadas, especialmente, para o ensino fundamental. Inquietava-nos ver a 

resistência, por parte dos professores, principalmente, no que se referia a 

mudanças e inovações. Reagiam quanto à quantidade e à qualidade dos textos 

recebidos e solicitavam aos técnicos do Departamento Regional de Educação – 

DERE  do Sertão do Médio São Francisco,  instituição  responsável  na época  
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pelas capacitações, que trouxessem  atividades mais direcionadas para a 

prática de sala de aula, ou seja,  as “ receitas prontas”. 

  Quando nos referimos à formação continuada, não pretendemos 

associar sua necessidade à ineficiência da formação inicial, mas à necessidade 

de atualização permanente de todos os profissionais, no contexto do mundo 

contemporâneo. De fato, nesses últimos anos, a produção do conhecimento 

nas diversas áreas cresceu muito, mas, a escola, sobretudo, o ensino médio, 

não acompanhou essa evolução. Existe  um hiato  entre o que se ensina na 

escola e o que acontece no mundo fora dela. Não sendo mais possível 

transmitir às novas gerações tudo o que foi produzido pelas gerações 

anteriores, temos de fazê-las compreender o essencial de cada área, como 

elas constroem seus conhecimentos e de que forma cada uma delas interage 

com as demais; modificando-se e modificando a compreensão do mundo. 

Essas mudanças estão articuladas à nova configuração econômica 

mundial, marcada pelo desenvolvimento tecnológico e pela globalização, que 

provocou,   nos anos de 1990,  uma série de mudanças políticas, econômicas e 

culturais na América Latina;  mudanças essas que tiveram repercussão nas 

políticas sociais propostas para os países periféricos e semiperiféricos, 

especialmente o Brasil.  

No caso das políticas do setor educacional, destacam-se três elementos 

reestruturantes: a instauração de um novo paradigma educacional, visando à 

formação para a competitividade; o papel do Estado na implementação e 

divulgação desse paradigma e a descentralização do sistema. 
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Acreditamos que somente se compreende a reforma educacional 

brasileira em conformidade com as propostas estabelecidas para a América 

Latina. Essa reforma pretendia modificar a gestão dos sistemas educativos e 

instituições escolares, tendo em vista a racionalização do uso dos recursos 

públicos em suas várias esferas: federal, estadual e municipal.  

Na verdade, as reformas curriculares visam a reorientar a prática 

pedagógica, organizada em torno da transmissão de conteúdos disciplinares 

para uma prática voltada à construção de competências. Sendo assim, a 

formação do aluno tem como prioridades: a aquisição de conhecimentos 

básicos, a preparação científica e a capacidade de utilizar as diferentes 

tecnologias relativas às áreas de atuação. 

Dentro desse contexto, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio – PCNEM – se propõem a difundir os princípios da reforma 

curricular e a orientar o professor na busca de novas abordagens e 

metodologias. Visam à permanente instrumentação e aperfeiçoamento da 

prática educativa, 

 No bojo dessa problemática, o presente trabalho tem como objeto de 

análise o processo de formação continuada dos professores do ensino médio. 

O que nos interessa é compreender esse tipo de formação e investigar de que 

forma  os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs  vêm contribuir para o 

desenvolvimento pessoal e profissional desses professores das escolas 
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públicas  e, conseqüentemente, para  a melhoria da qualidade do ensino e da 

educação na região.  

A pergunta principal que nos norteou foi  a seguinte: Quais os impactos 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs  no processo de formação 

continuada dos professores de Língua Inglesa  do ensino médio  em Petrolina? 

As políticas de formação em serviço, segundo a literatura e 

investigações recentes, constituem-se num dos principais eixos para a 

concretização de uma política educacional comprometida com a 

democratização do ensino e a garantia do sucesso escolar. Desse modo, essa 

temática pretende contribuir com o debate sobre a formulação/implementação 

de políticas educacionais que visam à melhoria da qualidade do ensino. 

Há um consenso entre os estudiosos que se debruçam sobre esta 

temática de que: 

a formação dos professores não se constitui por acumulação 
de cursos, conhecimentos ou  técnicas, e sim, através de um 
trabalho de reflexão crítica sobre as práticas e de 
(re)construção  duradoura  de uma identidade pessoal 
(NÓVOA, 1995). 

 

Estudos e pesquisas, tanto no plano internacional como no Brasil, têm 

revelado que a formação continuada dos professores ocupa um lugar de 

destaque, estando de forma crescente, agregada ao processo qualitativo das 

práticas formativas e pedagógicas. Esses debates, promovidos pelos mais 

diferentes fóruns, têm contribuído para o aprofundamento de questões teórico-

metodológicas, que envolvem essa formação, colaborando para o 
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fortalecimento de uma nova cultura de formação de professores, ao propor, por 

exemplo, a articulação entre a formação inicial e a formação continuada, 

buscando, como afirma Nóvoa (1995, p. 25-29) “o desenvolvimento pessoal e 

profissional do professor e organizacional da escola”. 

Apesar da crise de identidade profissional do professor, do desprestígio 

social dos cursos de graduação e da profissão, das condições precárias de 

trabalho, da baixa remuneração, do mal-estar1 na profissão docente, da 

descontinuidade dos programas de formação continuada de professores, 

acreditamos na possibilidade da construção de novos paradigmas de formação 

de professores, que favoreçam tal cultura. 

A formação de professores é, portanto, um processo contínuo, que 

começa com a formação inicial e vai se desenvolvendo ao longo da carreira 

profissional. Dessa forma, não devemos conceber a formação inicial e a 

formação contínua como dois pólos dicotômicos.  

Na verdade, nos últimos anos, tem sido muito enfatizada a idéia de que 

a escola é o lócus privilegiado da formação dos professores (REALE, 1995; 

NÓVOA, 1995; COLLARES, 1995; ALVES, 1995; ALARCÃO, 2003). Para 

esses autores, a escola é o espaço onde os professores têm a oportunidade de 

discutir aspectos peculiares às suas práticas do dia-a-dia; tornando-se, pois, 

necessárias as ações coletivas. 

                                                
1 Refere-se à sensação de incapacidade, incômodo, insatisfação, indignação e impotência de 
que são acometidos os professores diante dos intermináveis e, por vezes, insolúveis problemas 
com que se deparam no exercício da profissão. Para um estudo mais aprofundado sobre o mal-
estar docente, consultar Esteve (1995). 
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Assim, o professor não pode agir isoladamente na sua escola. Nesse 

local, espaço adequado para refletir e discutir sobre a construção/reconstrução 

do conhecimento, ele, juntamente com os seus colegas, constroem a 

profissionalidade docente. Nessa mesma perspectiva, Garcia (1995, p. 53)  se 

expressa:   

Uma formação contínua centrada na actividade quotidiana da 
sala de aula, próxima dos problemas reais dos professores, 
tendo como referência central o trabalho das equipas docentes, 
assumindo, portanto, uma dimensão participativa, flexível e 
activa / investigadora.  

 

No âmbito dessa problemática, fizemos um recorte contemplando os  

professores do ensino médio que participaram da capacitação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Inglesa - PCNs2, em Petrolina,  no período de 

2000 a 2003. 

Com efeito, optamos pelo ensino médio, para tentar entendê-lo melhor 

após a implantação das recentes reformas educacionais, que propõem o 

desenvolvimento de competências fundamentais ao exercício da cidadania e 

enfatizam a formação geral para que o aluno, ao término dessa etapa, possa 

dar continuidade  aos seus estudos e/ ou entrar para o mercado de trabalho.  

Grande parte da demanda pelo ensino médio das escolas da rede 

pública de ensino advém de segmentos já estabelecidos no mercado de 

                                                
2 Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio foram lançados em 1999, pela 
Secretaria de Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação e Cultura, visando a 
apoiar escolas, grupos de escolas e Secretarias de Educação, na formação continuada dos 
profissionais de educação do ensino médio. 
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trabalho, que aspiram à melhoria salarial e social e precisam dominar 

habilidades que permitam assimilar e utilizar, produtivamente, recursos 

tecnológicos novos e em acelerada transformação3, o que não ocorre com a 

demanda das escolas da rede privada de ensino que visam, em sua maioria, 

ao ensino superior, o que significa dizer: preparar para o vestibular (DCNEM, 

1998). 

Alguns estudos, como os de Castro (1997), demonstram essa ênfase do 

ensino médio em função do vestibular, sobretudo, nas escolas da rede privada 

de ensino. Facilmente se presume que as mudanças no mundo do trabalho 

estão colocando novas exigências educacionais, o que, por sua vez, demanda 

aumento da qualificação, também, do professor, que é o sujeito capaz de atuar 

no processo de criar um trabalhador mais escolarizado e qualificado. 

No caso específico do professor de Inglês, as pesquisas sobre a sua 

formação  têm revelado que o modelo de formação mais comumente praticado 

nos cursos  de Letras, no Brasil, apóia-se, amplamente, na racionalidade 

técnica (MOITA LOPES, 1996). 

 Frente ao exposto, o tema central, apresentado anteriormente, pode ser 

desdobrado nas seguintes questões orientadoras do estudo: Como está sendo 

implementado o processo de formação continuada dos professores do ensino 

médio sobre os  PCNs de Língua Inglesa? O que pensam os coordenadores 

                                                
3 Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - DCNEM, 1998 (apud Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCN, Ensino Médio, p. 64). Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação Média e Tecnológica. Brasília, 1999. 
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que planejam a formação continuada? Quais as concepções dos professores 

de Língua Inglesa sobre a formação continuada? Os professores ainda 

esperam pelas “receitas prontas?” Como os professores estão incorporando  as 

novas orientações curriculares?   

Supomos que um dos problemas que permeiam o ensino de Língua 

Inglesa, nas escolas públicas, pode estar situado na formação dos professores. 

Isso também não significa dizer que o professor é responsável por tudo de 

errado que acontece na escola. Não é apenas uma questão pedagógica, mas  

também,  política.  

Na realidade, não bastam apenas as reformas educacionais. O desafio 

consiste na vontade política dos governantes em melhorar a qualidade da 

educação para o cidadão brasileiro, o que implica mudanças estruturais 

profundas na sociedade. Sobre essa temática, Aguiar (2004, p 18), tece 

algumas considerações: 

... a  existência de Parâmetros Curriculares não é suficiente. 
Para intervir no processo educacional, é preciso que haja uma 
política educacional voltada para a formação inicial e 
continuada dos professores, salários dignos, organização de 
estrutura de apoio e a valorização da atividade do professor em 
geral. 

 

Conforme ressaltamos anteriormente, com as mudanças ocorridas no 

ensino médio e o aumento da demanda, a qualidade do ensino ficou 

comprometida. Há um consenso, tanto no âmbito ministerial, quanto no âmbito 

das secretarias estaduais e municipais de educação, de que existe a 
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necessidade de investir na formação do professor, pois nenhuma mudança 

significativa poderá ocorrer na escola sem esse investimento.  

Nesse sentido, foi publicada a portaria do Secretário de Educação de 

Pernambuco que trata da implementação do programa de formação continuada 

dos professores em serviço. Esse documento apresenta, também, os  

objetivos, procedimentos, conteúdo e atribuições dos  setores envolvidos,  de 

acordo com a  LDB – Lei nº 9.394/964 e  o  Estatuto do Magistério Público do 

Estado. No entanto, vale lembrar que somente a legislação não garante um 

ensino de qualidade. Para que haja, de fato, a implementação dos programas 

de formação continuada, existe a dependência de outros fatores, tais como: 

ordem econômica, vontade política de governantes, alunos, pais e professores.  

Para dar conta do estudo proposto, organizamos a dissertação em 

quatro capítulos, além desta introdução. O primeiro capítulo trata do ensino 

médio e dos desafios para a profissão docente, bem como das mudanças 

ocorridas nesse nível de ensino, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDBEN nº 9.394/96, além das Diretrizes e Políticas para 

a formação continuada de professores.  

O segundo capítulo aborda a formação docente; a formação do 

professor de Língua Inglesa; as diferentes concepções de formação 

                                                
4 Atendendo ao estabelecido no Artigo 13 e no Artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), Artigos 16, 17 e 44 da Lei nº 11329, de 16 de janeiro de 
1996, (Estatuto do Magistério Público de Pernambuco), conforme Portarias nº 3432, de 14 de 
agosto de 2000, e nº 3888, de 8 de julho de 2000, do Secretário de Educação, e Instrução 
Normativa nº 001/2000, publicada no Diário Oficial de Pernambuco, de 30 de dezembro de 
2000. 
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continuada; o ensino de língua estrangeira moderna e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Trata, também, da questão da profissionalização e dos 

saberes docentes.  

O percurso metodológico da pesquisa, o contexto, os participantes e os 

procedimentos adotados para a coleta e análise dos dados (as concepções de 

pesquisa, definição e justificativa do instrumento de coleta de dados, além dos 

eixos que nortearam a escolha dos sujeitos) estão explicitados no terceiro 

capítulo.  

Os dados obtidos, a análise e discussão, estabelecendo um diálogo com 

os professores e coordenadores entrevistados, apresentando suas concepções 

em relação à formação continuada, são apresentados no quarto  capítulo. 

As considerações finais deste estudo traduzem um retorno crítico-

reflexivo à trajetória percorrida. 

                                                                                                                                          
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 – O ENSINO MÉDIO E OS DESAFIOS  
PARA A PROFISSÃO DOCENTE 

 



 

 

 

 

 

 

Neste capítulo, pretendemos apresentar o contexto das principais 

mudanças que vêm ocorrendo no âmbito geral da sociedade, a partir da 

globalização da economia. Pretendemos, também, apresentar os pressupostos 

legais do Ensino Médio e da Formação Continuada de Professores. 

A dinâmica do mercado, a evolução da economia e a globalização têm 

modificado os padrões de produção e a organização do trabalho. Tudo isso tem 

reflexos no atual cenário educacional, exigindo novos papéis para o professor. 

Essas transformações de natureza científica, tecnológica, política, 

econômica, social e cultural têm afetado diretamente diversos aspectos de 

nossa vida e, de uma maneira ou de outra, estão relacionadas à informação e 

ao conhecimento.   

O processo de globalização das relações econômicas, políticas e 

culturais e de acelerada mudança da base tecnológica e do processo produtivo 

vem exigindo dos trabalhadores uma preparação melhor do que a exigida 

durante a revolução industrial. Essa preparação, isto é, a ampliação da 

educação básica, exigida pelo setor produtivo, por um lado, é positivo. O lado 

perverso dessa questão é que, devido aos altos índices de não conclusão do 

ensino fundamental e médio, a exclusão aumenta cada vez mais. Segundo 

Kuenzer (2001, p. 79), 
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o setor produtivo continua usando a escola como agência de 
pré-seleção, pretensamente de ‘competências’, mas na 
realidade, de classe, uma vez que os que têm sucesso na 
escola , não por coincidência, são os que melhor se ajustam ao 
padrão desejado pelo setor produtivo. 

 

A mudança da base eletrônica para a base microeletrônica, isto é, dos 

procedimentos rígidos para os flexíveis, que atinge os setores da vida social e 

produtiva, nas últimas décadas, passa a exigir o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas e comportamentais, tais como: análise, síntese, 

estabelecimento de relações, rapidez de respostas e criatividade em face de 

situações desconhecidas, comunicação clara e precisa, interpretação e uso de 

diferentes formas de linguagem, capacidade para trabalhar em grupo, gerenciar 

processos, eleger prioridades, criticar respostas, avaliar procedimentos, resistir 

a pressões, enfrentar mudanças permanentes, aliar raciocínio lógico-formal à 

intuição criadora, estudar continuamente (KUENZER, 1999).  

Diante dessa realidade, caracterizada pelos avanços da ciência e  da 

tecnologia,  aumentam as necessidades educacionais da população, tornando-

se necessária a formação continuada. 

Como salientamos anteriormente, a informação na atualidade tem sido 

considerada como  matéria prima,  sendo o  seu processamento,  a base do 

sistema econômico; Isso   requer,  pois,  outro tipo de escola,  na qual a 

flexibilidade de ação, pautada  na reflexão sobre a ação e na ação, a 

colaboração entre os sujeitos da prática, tudo indica que são elementos  

fundamentais para  o processo do conhecimento.   
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De fato, a escola é o espaço necessário, porém, não o único, para o 

acesso ao conhecimento, que ao ser contextualizado e integrado a outros 

conhecimentos, dá sentido e significado àquilo que se aprende e para que se 

aprende.  O conhecimento significa muito mais que informação. Conhecimento 

pressupõe a reelaboração e a ressignificação da informação e isso ocorre num 

processo coletivo e social. O conhecimento pressupõe diálogo, análise da 

informação, criticidade dos dados.  

Como está sendo configurada essa escola? Será que ela está 

acompanhando a evolução dos tempos e cumprindo a sua função, que é de 

transformar-se num lugar de análises críticas e produção da informação, ao 

invés de agência passadora de informação? Quais os tipos de conhecimentos 

necessários às novas gerações? 

Os desafios para o professor, nessa escola, a nosso ver, não se 

restringem, apenas, a criar as condições cognitivas e afetivas, as quais vão 

auxiliar o aluno na atribuição de significados às mensagens e informações 

veiculadas pelas mídias, mas também, consistem em instrumentalizar o aluno 

para a defesa de seus direitos como cidadão. Estes desafios, evidentemente, 

modificarão a escola, deixando de ser, como diz Imbernón (2002, p. 8): 

um lugar exclusivo em que se aprende o básico e se reproduz 
o conhecimento dominante para assumir que precisa ser 
também uma manifestação de vida em toda sua complexidade, 
em toda sua rede de relações e dispositivos com uma 
comunidade,  para revelar um modo institucional de conhecer 
e, portanto, de ensinar o mundo. 
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No contexto atual, caracterizado por um lado, pela velocidade das 

mudanças científico-tecnológicas e pela grande quantidade de informações; 

por outro, caracterizado pela quebra dos moldes tradicionais  em relação às 

identidades e, portanto, às formas adequadas ou inadequadas de ser e de agir,  

a formação do cidadão crítico, reflexivo, que se constrói num processo 

constante de aprender a aprender, parece ser o grande desafio da educação 

porque  implica muitos conhecimentos, ações e/ou competências de todos os 

que interagem no processo.  

Na realidade, as capacidades para o desempenho no processo produtivo 

são as mesmas requeridas para o papel de cidadão e para o desenvolvimento 

pessoal. Será considerado cidadão pleno, participante ativo do mundo social, 

do trabalho e da política aquele que desenvolver as competências básicas 

exigidas para a sua inserção na sociedade do conhecimento, tais como: 

capacidade para resolver problemas; autonomia para buscar informações; 

compreensão dos fundamentos das ciências e das novas tecnologias; 

capacidade de fazer escolhas e tomar decisões; domínio de diferentes 

linguagens; saber trabalhar em equipe, dentre outras. 

                   A sociedade do conhecimento é uma sociedade aprendente  que, 

como a vida, se flexibiliza, se adapta, instaura e cria espaços de conhecimento. 

Educar é fazer experiências de aprendizagem pessoal e coletiva. Com a 

expressão sociedade aprendente, aqui, pretende-se demonstrar que a 

sociedade inteira deve entrar em estado de aprendizagem e transformar-se 
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numa imensa rede de ecologias cognitivas, isto é, de ambientes propiciadores 

de experiências do conhecimento. (ASSMANN, 2001) 

          Assim, é preciso que o professor atue, no sentido de superar o 

paradigma tradicional que o considerava detentor dos saberes a serem 

transmitidos; o ensino como mera transmissão de conhecimentos e o aluno 

como receptor passivo do que lhe era ensinado. Desse modo, ele terá 

condições de desenvolver uma aprendizagem significativa com os alunos. Essa 

aprendizagem é entendida aqui, como aquela que se refere ao mundo em que 

os alunos vivem e às relações que com esse mundo estabelecem.  

          A escola, portanto, não pode ser concebida como mera agência 

repassadora de conhecimentos prontos, mas sim, como espaço e clima 

organizacional adequados de maneira que os alunos sejam capazes de buscar 

por conta própria os conhecimentos que lhes sejam necessários. 

       Sabemos que a educação e as aprendizagens dependem cada vez mais 

de uma realidade contextual mais ampla. É nesse sentido que Alarcão (2003, 

p. 26) ressalta que: “o aluno tem de se assumir como um ser (mente num corpo 

com alma) que observa o mundo e se observa a si, se questiona e procura 

atribuir sentido aos objectos, aos acontecimentos e às interacções”.   

              Na verdade, desde o nascimento, o ser humano ingressa num mundo 

onde ele estará submetido à obrigação de aprender. Não pode deixar de 

aprender, visto que   ele só pode  ‘tornar-se o que deve ser”,   apropriando-se 

do mundo. Como há muitas “coisas” para aprender, existem muitas maneiras 
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de se apropriar do mundo. Essa é a marca dos tempos contemporâneos.  Esse 

aprendizado pode ocorrer em diversos locais: na sociedade onde  ele  vive, 

contando com a colaboração de pessoas que ajudam a aprender, nesse caso, 

tornando-se uma relação com o mundo e também com os mundos particulares 

(meios, espaços...), nos quais ele  vive e aprende (CHARLOT, 2000).  

Nessa perspectiva, a formação do professor é fundamental na qualidade 

da educação. A formação assume um papel que supera o ensino como uma 

simples atualização científica, didático-pedagógica e se transforma na criação 

de espaços onde haja participação, reflexão e as pessoas aprendam a conviver 

com a mudança. 

 

1.1 – O Ensino Médio a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB nº 9.394/96 

 

A  constituição do país (1988) propõe que a educação seja um direito de 

todos, visando ao desenvolvimento integral da pessoa, preparando-a para o 

trabalho e a cidadania,  com apoio da sociedade (Art. 205). 

Pautando-se nas constatações sobre as mudanças no conhecimento e 

seus desdobramentos, que alteram o modo de organização do trabalho e as 

relações sociais, bem como a expansão crescente da rede pública, que deverá 

atender a padrões de qualidade que se incorporem às exigências dessa 

sociedade (PCN, 1999, p.16), ocorreu a reformulação do ensino médio, 

estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 
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9.394/96, e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio – 

DCNEM/98. 

O traço essencial da Lei  nº 9.394/96, em relação à Lei anterior 5.692/71, 

refere-se à mudança de identidade estabelecida para o Ensino Médio. De fato, 

na Lei 5692/71, o 2º grau tinha uma dupla função: preparar para o 

prosseguimento de estudos e habilitar para o exercício de uma profissão 

técnica. 

A proposta da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 

9.394/96 para o ensino médio é a formação geral do aluno, em oposição à 

formação específica. Propõe, também, o desenvolvimento da capacidade de 

pesquisar, buscar informações, analisá-las e selecioná-las, bem como da 

capacidade de aprender, criar, formular, ao invés do simples exercício de 

memorização. 

         De fato, na reforma curricular do ensino médio brasileiro, as principais 

mudanças estruturais foram: por um lado, a definição da identidade do ensino 

médio como educação básica; e, por outro, a separação da educação 

profissional técnica da educação básica, adquirindo caráter complementar ao 

ensino médio. Vale destacar que essas reformas, definidas nesse período, 

visam a reorientar a prática pedagógica organizada em torno da transmissão 

de conteúdos disciplinares para uma prática direcionada para a construção de 

competências (RAMOS, 2001). 
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 O ensino médio, a partir da LDB nº 9.394/96, é definido como educação 

básica, etapa do processo educacional que a Nação considera essencial para o 

exercício da cidadania, base para o acesso às atividades produtivas, para a 

continuidade nos níveis mais elevados e complexos de educação e para o 

desenvolvimento pessoal. Estão previstas, também, as metas para esse nível 

de ensino: o aprimoramento dos conhecimentos adquiridos no Ensino 

Fundamental, a preparação para o ingresso no mundo do trabalho e o 

crescimento do jovem como resultado de uma formação ética, autônoma e 

crítica. 

Essa regulamentação, ainda não foi conseguida, após oito anos da 

vigência da lei, que pretendia fazer uma nova gestão e uma nova forma de 

organizar os currículos.  A educação básica não foi desvinculada da educação 

superior. A educação básica não tem identidade, nem nesse país, nem no 

mundo. O que ocorre é que esse não é um problema somente nosso. E, dentro 

da educação básica, quem mais sofre é o ensino médio, que não tem 

identificação; nem é educação básica, nem é propedêutico para a 

Universidade. 

          Em relação às mudanças propostas para a educação básica, há grandes 

desafios, tais como: a implementação de novas orientações curriculares, 

baseadas nas diretrizes e nos parâmetros curriculares nacionais para o ensino 

médio; a definição de um padrão de atendimento adequado a uma escola de 

jovens e jovens adultos; a reestruturação da rede física para atender às 

necessidades dos sistemas educacionais; a consolidação de mecanismos de 
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avaliação que reflitam as modificações curriculares; a melhoria dos processos 

de gestão, nas escolas e nos sistemas; a formação inicial e continuada dos 

profissionais de educação, de acordo com os princípios da reforma e com o 

perfil dos alunos, entre outros aspectos. 

          Ainda com referência ao ensino médio, objeto de nosso estudo, no Art. 

206, Incisos I e VII, da Constituição Federal, são explicitados os princípios de 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e a garantia 

de padrão de qualidade. Para que o acesso ao ensino médio se torne 

igualitário, faz-se necessária a obrigatoriedade da oferta, conforme 

estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 

9.394 /96 (Art. 4º, I): ” ... a progressiva extensão da obrigatoriedade ao ensino 

médio”.  

         Podemos perceber que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDB nº 9.394/96 contém, além de avanços apreciáveis, vários retrocessos. 

Quanto às faces positivas da referida lei, destacam-se: o compromisso com a 

avaliação, o direcionamento de investimentos financeiros para a valorização do 

magistério, e um dos mais importantes, o professor é o eixo central da 

qualidade da educação. O outro lado da lei, ou seja, os retrocessos, são 

percebidos na visão antiquada da educação – não ultrapassando a do  mero 

ensino como regra para a aquisição de conhecimentos –, na visão arcaica da 

educação superior, nos atrasos eletrônicos – nem ao menos aborda a questão 

da informática educativa, em pleno final de milênio –, além de alguns 

problemas com o mundo do trabalho (DEMO, 1997). 
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Em relação ao ensino de línguas estrangeiras e a formação do 

professor, objeto específico de nosso estudo, Leffa (2001) afirma que “a grande 

vantagem da LDB é o quantitativo de aspectos positivos. O que falta é fazer 

com que ela seja, de fato, implementada e cumprida”. 

Nesse processo, o ensino de Língua Estrangeira parece não ter 

evoluído muito. O que dificulta a situação são as raízes profundas desse 

problema, que começam no tipo de programa de formação oferecido pelas 

universidades. Outro fator relacionado a essa problemática situação é o 

isolamento em que se encontram os professores de Inglês, freqüentemente 

impedidos, por suas condições de trabalho, de conversar com seus pares e 

desenvolver trabalhos conjuntos (CELANI, 2003). 

Sabemos que uma lei por si só não garante mudanças profundas. As 

leis são princípios gerais que indicam uma direção determinada pela 

correlação de forças sociais, mas, é nos liames do cotidiano que se formam os 

veios da transformação, o que implica atribuir aos professores o papel de 

sujeitos nucleares na concretização de políticas educacionais, definidas no 

interior do confronto entre projetos sociais contraditórios.  
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1.2 – Diretrizes e Políticas para a Formação Continuada de Professores do 
Ensino Médio  

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica (2001)5, são necessárias ações no próprio 

âmbito da escola, visando a uma formação eficaz. Há consenso de que a 

formação é mais efetiva, quando inserida na realidade onde o professor atua, 

cotidianamente, como prática diária, e não à distância, em caráter eventual. 

As propostas encaminhadas pelo referido documento, com relação à 

formação inicial dos professores, também servirão de orientação para a 

formação profissional em serviço, a ser realizada na escola.  

Entre os aspectos dessa formação referentes à competência docente, 

destacam-se: orientar e mediar o ensino para a aprendizagem do aluno; 

comprometer-se com o sucesso da aprendizagem dos alunos; assumir e saber 

lidar com a diversidade existente entre os alunos; incentivar atividades de 

enriquecimento cultural; desenvolver práticas investigativas; elaborar e 

executar projetos para desenvolver conteúdos curriculares; utilizar novas 

metodologias, estratégias e materiais de apoio; desenvolver hábitos de 

colaboração e trabalho em equipe. 

                                                
5 Conjunto de princípios,  fundamentos e procedimentos a serem observados na organização 
institucional e curricular de cada estabelecimento de ensino e aplicam-se a todas as etapas e 
modalidades da educação básica, conforme estabelece o art. 1º da resolução aprovada pelo 
Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, anexa ao Parecer n. 09/2001. 
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A criação de um ambiente, que favoreça o trabalho dos professores,  

depende, entre outros aspectos, do projeto político-pedagógico da escola, e 

isso demonstra uma convergência com a proposta da LDBEN de 1996, em seu 

Artigo 13, como responsabilidade deles: 

....participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento 
de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade. 

 

  Nesse modelo brasileiro de profissionalização, a responsabilidade pela  

formação permanente, em serviço, cabe ao próprio professor. O 

desenvolvimento das competências profissionais nas Diretrizes (2001) é 

processual e a formação inicial é apenas a primeira etapa do desenvolvimento 

profissional permanente, “impondo ao professor o desenvolvimento de 

disposição para atualização constante” (DCN, 2001, p. 10). Também é 

responsabilidade do professor identificar melhor suas necessidades de 

formação e empreender o esforço necessário para realizar sua parcela de 

investimento no próprio desenvolvimento profissional, pois, ser profissional 

“implica ser capaz de aprender sempre” (RFP, 1999, p. 63). 

         Em Pernambuco, como salientamos anteriormente, com referência à 

implementação do programa de formação continuada em serviço, no que trata 
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da definição de objetivos, procedimentos, conteúdo e atribuições dos setores 

envolvidos, explícita na LDB – Lei n. 9.394/96 e no Estatuto do Magistério 

Público do Estado, foram publicadas as Portarias nº 3.432, de 14 de agosto de 

2000, e nº 3.888, de 8 de julho de 2.000, do Secretário de Educação. 

           Tanto os Referenciais (1999), como as Diretrizes (2001) indicam para a 

escola novas atribuições, diante dos desafios contemporâneos. Dentre as 

atribuições, está a ressignificação do ensino.  A reforma curricular brasileira, 

em todos os níveis da educação, é compreendida como necessária ao 

“desenvolvimento das pessoas e da sociedade”, assim como para “favorecer as 

transformações sociais necessárias” (DCN, 2001, p. 8). No entanto, esses 

documentos não apontam o rumo dessas mudanças sociais. 

            As Diretrizes têm o desafio de tornar a formação de professores uma 

formação profissional de alto nível: proporcionar o “atendimento das demandas 

de um exercício profissional específico que não seja uma formação genérica e 

nem apenas acadêmica” (DCN, 2001, p. 28). Desse modo, o profissional deve 

possuir mais que “conhecimentos sobre o seu trabalho” (DCN, 2001, p. 28).  

Precisa  saber mobilizá-los, o que implica o domínio de competências. 

O Parecer CEB nº 15/98 e a Resolução nº 3/98 dão forma às Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, como indicadores para um acordo 

de ações. Para isso, apresentam princípios axiológicos, entendidos, aqui, como 

orientadores de pensamentos e condutas; além dos princípios pedagógicos, 

visando à construção dos projetos pedagógicos pelos sistemas e instituições 

de ensino. 
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Não existe neutralidade nesses princípios, pois eles foram 

fundamentados, de certa forma, para compreender a sociedade e suas 

relações no contexto atual, demonstrando uma confiança no atual estágio de 

avanço da tecnologia e na capacidade de a escola  preparar recursos humanos  

adequados à  realidade do mundo do trabalho (RAMOS, 2001). 

Assim, a interdisciplinaridade e a contextualização, juntas, formam o eixo 

organizador  da doutrina curricular expressa na LDB, abrigando uma visão do 

conhecimento e das formas de tratá-lo, tanto nas questões referentes ao 

ensino como  nas referentes à aprendizagem. A interdisciplinaridade pressupõe 

um eixo integrador, que pode ser o objeto de conhecimento, um projeto de 

investigação, um plano de intervenção.  

A contextualização é entendida como o recurso para ampliar as 
possibilidades de interação, não apenas, entre as disciplinas 
limitadas em uma área de conhecimento como também entre 
as próprias áreas de limitação. A contextualização visa a tornar 
a aprendizagem significativa,  ao associá-la  como experiência 
de vida cotidiana ou conhecimentos adquiridos 
espontaneamente e, assim, retirar o aluno da condição de 
espectador passivo (DCN, 2001, p. 141). 

 

Em relação ao currículo do ensino médio, estabeleceu-se a divisão do 

conhecimento escolar nas seguintes áreas: Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Ciências 

Humanas e suas Tecnologias. No entanto, ainda há uma distância muito 

grande entre o que está prescrito e o que realmente está sendo feito. A Língua 

Inglesa continua sendo trabalhada como disciplina isolada no currículo e, não 

inserida numa área de conhecimento. Seria interessante que as escolas 
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pudessem se organizar, a partir dessa concepção, porque isso implicaria que 

os professores, em cada área, poderiam trocar idéias, experiências. 

 A integração da noção de competência à reforma educacional brasileira, 

inicia-se com a aprovação da LDB/96, incidindo tanto sobre a educação básica, 

quanto sobre a educação profissional.  No ensino fundamental, esses objetivos 

referem-se, essencialmente, ao desenvolvimento de capacidades de 

aprendizagem.  No ensino médio, conforme a natureza e finalidade desse nível 

de ensino, presidem o respeito ao domínio de princípios científico-tecnológicos, 

que enfatizam a tendência da produção moderna, o conhecimento das formas 

contemporâneas de linguagem, além do domínio dos conhecimentos de 

Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da cidadania.  Desse modo: 

As Diretrizes Curriculares atribuirão ao ensino médio a função 
de desenvolver competências e habilidades, requeridas por 
uma organização da produção na qual a criatividade, 
autonomia e capacidade de solucionar problemas serão cada 
vez mais importantes comparadas à repetição de tarefas 
rotineiras (BRASIL, CNE/CEB, Parecer nº 15/98, p. 17, 
apud RAMOS, 2001, p. 160). 

            

           Essas características, tão marcantes no texto da Lei, representam, no 

âmbito da formulação, um avanço. Porém, como afirmamos anteriormente, é 

no campo da prática, do cotidiano, no “chão da escola”, permeado por 

profundas contradições que as Diretrizes Curriculares alcançarão a sua 

efetividade. 
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          Com base nas indicações propostas no âmbito das políticas voltadas à 

formação docente, apresentadas até aqui, buscamos, a seguir, aprofundar a 

discussão sobre essa questão, a partir do diálogo com os estudiosos da área. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – FORMAÇÃO DOCENTE 



 

 

 

 

 

 

Neste capítulo, pretendemos discorrer sobre a formação docente, 

enfatizando a formação do professor de Língua Inglesa, objeto de nossa 

investigação, bem como identificar as concepções de formação continuada, em 

diferentes épocas. Trataremos, também, do ensino da língua estrangeira 

moderna e dos Parâmetros Curriculares Nacionais, além da questão da 

profissionalização e dos saberes docentes. 

A partir dos anos noventa, os estudos sobre a formação de professores 

passam  a ser objeto de maior interesse no campo educacional, tendência que 

se faz presente não somente no  Brasil, mas também, em muitos outros países. 

Entre as acepções do vocábulo formação, registrados no Dicionário 

Houaiss de Língua Portuguesa (2001), destacam-se: 1. ato, efeito ou modo de 

formar, constituir (algo), criação, construção; 2. maneira como uma pessoa é 

criada, tudo o que lhe molda o caráter, a personalidade; criação, origem, 

educação; 3. conjunto dos cursos concluídos e graus obtidos por uma pessoa; 

4. ato ou efeito de dar forma, configuração, modelagem. Todos esses 

significados referem-se a um estado de incompletude.  

De fato, o conceito de formação está associado à idéia de inconclusão 

do homem; a formação é identificada com percurso, processo – trajetória de 

vida pessoal e profissional, que implica opções, remete à necessidade de 
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construção de patamares cada vez mais avançados de saber ser, saber fazer, 

fazendo-se. Nóvoa (1992, p. 24) assim se refere a tal questão: 

... a formação de professores tem ignorado, sistematicamente, 
o desenvolvimento pessoal, confundindo formar e formar-se, 
não compreendendo que a lógica da atividade educativa nem 
sempre coincide com as dinâmicas próprias da formação. 

 

A formação de professores é um processo contínuo, que começa com a 

formação inicial e vai se desenvolvendo ao longo da carreira profissional;  

portanto, não devemos conceber a formação inicial e a formação contínua 

como dois pólos dicotômicos.   

Sobre isso, Garcia (1995) destaca a necessidade de uma articulação  

entre o currículo da formação inicial de professores e o currículo da formação 

permanente de professores, concebendo a formação de professores como um 

continuum que, mesmo composto por fases diferenciadas do ponto de vista 

curricular, tem princípios comuns em quaisquer  dos níveis de formação.  

Essa formação nos cursos de graduação, durante muitas décadas, tinha 

o caráter de terminalidade. Eram passadas aos futuros professores as 

experiências para serem reproduzidas. No entanto, essas experiências não 

funcionavam na prática porque os alunos eram outros e a realidade era muito 

diferente daquela com que o professor tinha convivido. Portanto, ao que nos 

parece a convicção de que a formação inicial deixava o profissional pronto e 

acabado para enfrentar a sala de aula fica  descaracterizada. A formação inicial  

representa, pois, a primeira fase de um longo e diferenciado processo de 

desenvolvimento profissional. 
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Na verdade, a formação permanente significa informação cultural e 

atualização metodológica. A formação continuada tem um caráter investigativo, 

uma dimensão de pesquisa, tornando-se necessária a criação de espaços para 

que os professores possam estar continuamente engajados em discussões 

sobre os porquês e os para quês de suas práticas, revisando sempre os seus 

saberes docentes tácitos e profissionais e articulando-os a outras fontes 

oriundas do social mais amplo e do contexto escolar.  

A tendência dessas práticas é a supervalorização da teoria, em 

detrimento da prática; os professores procuram os elementos necessários para 

a sua ação, fora da realidade de trabalho. É preciso olhar a própria experiência, 

de forma crítica, procurando refletir sobre essa ação e extrair dela os subsídios 

para a reorganização e redirecionamento  do  trabalho de sala de aula, como 

forma de ampliar o próprio conhecimento. 

Como salientamos anteriormente, o sistema educacional brasileiro 

passou por uma ampla reestruturação, traduzida na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDB nº 9.394/96, na elaboração de Referenciais para 

Formação de Professores (1999) e no Plano Nacional de Educação, aprovado 

pelo Congresso Nacional em 2000 e sancionado em 2001. Esses marcos 

anunciam um novo tempo, em que a formação de professores se constitui em 

objeto central das políticas públicas em educação, em decorrência da 

relevância que passa a ser dada ao seu papel no processo de qualificação da 

escola pública, em que “o professor e o aluno constituem o cerne da questão 

educacional” (RFP, 1998, p. 5).  
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Nesse sentido, os documentos referenciais para a formação de 

professores, visando à construção da qualidade da formação docente,  

referem-se às   competências como: “a capacidade de mobilizar múltiplos 

recursos, entre os quais os conhecimentos teóricos e experienciais da vida 

profissional e pessoal, para responder às diferentes demandas das situações 

de trabalho” (RFP, 1999, p.61). Assim, o conceito de competências é 

apresentado como nuclear na organização do currículo para a formação de 

professores, constituindo-se um “novo” paradigma educacional. Essa 

perspectiva de profissionalização, mediante o desenvolvimento de 

competências é voltada para o “aprendizado prático”. 

 No bojo das  mudanças ocorridas no mundo do trabalho, que passou  de 

uma lógica de divisão social do trabalho, baseada na simplificação, 

sincronização, repetição e intensificação das tarefas realizadas pelos 

trabalhadores, típicas da linha de montagem  com produção em larga escala, 

baseadas no modelo taylorismo – fordismo, para a produção flexível, operando 

em menor escala (produção enxuta) e com trabalhadores polivalentes, como as 

do modelo toyotista, encontra-se a transição do paradigma técnico-econômico, 

fundado na eletromecânica, para a microeletrônica. A produção deixa de ser 

padronizada (em massa) para ser customizada (levando em conta as 

necessidades dos clientes).  

Em síntese, podemos afirmar que os elementos centrais que configuram 

o cenário atual são os seguintes: reestruturação dos padrões de 

desenvolvimento; mudanças contínuas da sociedade e, especialmente, do 
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mundo do trabalho; novos processos de produção e competitividade; novas 

relações entre local-global na construção das sociedades contemporâneas; 

novas exigências na qualificação profissional; mudanças nos padrões de 

organização da educação e da escola. 

Essas mudanças “forçaram uma transformação no estilo de vida e nas 

concepções sociais gerando uma crise que oportunizou duas atitudes: uma, de 

acomodação decorrente do fechamento pessoal quanto à aceitação da nova 

realidade; outra, decorrente da constatação de sermos incompletos e da 

necessidade de sermos ‘eternos aprendizes’” (DESTRO, 1995, p. 24). 

 Essa nova realidade requer qualificação mais elevada para qualquer 

área profissional ou posto de serviço, além de mudanças na lógica de gestão 

das organizações. As estruturas organizacionais verticais e hierarquizadas 

cedem lugar para as estruturas horizontais, a partir do trabalho em equipe de 

trabalhadores com elevado grau de conhecimento especializado.  As relações 

sociais são cada vez mais mediadas pela tecnologia e pela informação.  Exige-

se do sujeito, além do conhecimento, aspectos da sua própria subjetividade. 

Nesse sentido, Kuenzer  nos adverte: 

Quando finalmente as exigências de competitividade 
econômica reclamam o uso intensivo do conhecimento e da 
educação, estreitando as relações entre educação e trabalho, 
desaparece a especificidade do vínculo formal com o emprego, 
transferindo-se a tensão para outro ponto: embora educação 
para a cidadania e para o trabalho se confundam, ela é para 
poucos (KUENZER, 2000, apud RAMOS, 2001, p. 134). 
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2.1 – A Formação do Professor de Língua Inglesa  

 

 

A formação do professor de Língua Inglesa acontece, geralmente, a 

partir do Curso de Letras. Vale a pena destacar que a maioria dos cursos 

oferece a habilitação dupla: Língua Portuguesa e Inglesa.  

Referindo-se à essa formação,  Almeida Filho (1999) assim se expressa: 

 

a palavra formação indica o processo dinâmico, que se 
desenvolve ao longo do tempo. Porém, quando o verbo formar 
é usado no particípio passado (formado) a expressão induz o 
erro de se imaginar que alguém pode estar formado num 
sentido absoluto e acabado. Ao utilizar essa forma de 
expressão, significa que o professor adquiriu certificação, de 
que está, oficialmente, autorizado por uma instituição a atuar 
profissionalmente. A partir daí, começa uma trajetória de 
formação permanente por toda a vida profissional.  

 

          As Instituições de formação de professores, de maneira geral, 

pressupõem, com uma certa superficialidade, que o conhecimento profissional 

ensinado prepara o aluno-professor para as necessidades urgentes do mundo 

real da sala de aula. No caso específico da formação dos professores de 

Língua inglesa, a responsabilidade por essa formação, nem sempre está em 

sintonia com as exigências do mercado. 
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Na formação do professor de uma língua estrangeira (LE), não se pode 

considerar, apenas, a sua habilidade na língua que se pretende ensinar. É 

preciso que o curso contemple as questões teóricas sobre a aprendizagem da 

língua, as questões metodológicas e as pedagógicas. 

         Assim, esse programa de formação de professores de Língua Inglesa, 

que se assemelha ao programa de formação de qualquer outra área, poderia 

contribuir para que o professor adquirisse sólida base na disciplina que ensina, 

possibilitando, por conseguinte, a visão de ensino como desenvolvimento de 

um processo reflexivo, contínuo, comprometido com a realidade do mundo, e 

não mera transmissão de conhecimentos. 

            Existem dois modelos de formação de professores, que são definidos 

por concepções de ensino específicas e divergentes: a racionalidade técnica e 

a racionalidade prática (PÉREZ GÓMEZ, 1995).  O primeiro, separa a teoria da 

prática; os profissionais, formados nesse modelo, são incapazes de refletir 

sobre o seu contexto de ação, tendo em vista o desenvolvimento de teorias a 

partir de sua própria prática pedagógica. Estão, portanto, subordinados a 

técnicas científicas pré-existentes e geralmente inadequadas àquele ambiente. 

Em decorrência da ênfase dada à teoria dissociada do conhecimento prático, a 

prática fica comprometida. Do mesmo modo, a ênfase na prática, dissociada da 

teoria, afeta o entendimento do professor no que se refere à sua atuação no 

contexto de sala de aula. 
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          O outro modelo de formação, pautado na racionalidade prática, aborda 

os conceitos de reflexão-na-ação e reflexão sobre-a-ação, utilizados por 

(SCHÖN, 1987 apud ZEICHNER, 1995): 

 A reflexão-na-ação consiste no processo de pensar sobre a 
ação no momento em que ela ocorre.  Por outro lado, a 
reflexão-sobre-a-ação refere-se ao processo de pensamento 
que ocorre retrospectivamente sobre uma situação 
problemática e sobre as reflexões-na-ação produzidas pelo 
professor. 

 

 Esse tipo de formação remete-se à idéia de formação de professores 

capazes de repensar criticamente a sua prática pedagógica, modificando-a de 

acordo com as necessidades dos aprendizes. Por conseguinte, a análise crítica 

do professor sobre a sua abordagem de ensino6, seria o primeiro passo para a 

formação do profissional reflexivo. Nesse tipo de formação, a prática passa a 

ser um meio de construção, e não de aplicação de teorias, possibilitando o 

constante confronto com a prática, quer seja no questionamento, na avaliação 

de experiências anteriores ou ainda na tentativa de justificar certas ações.  

 Um aspecto que tem sido muito enfatizado na formação de professores 

é a necessidade de estabelecer a diferença entre treinar e formar e, a partir 

dessa diferença, passar a formar o professor e não apenas treiná-lo. Os 

estudos de Pennington7 (1990), citados por Leffa (2001), têm definido 

                                                
6 Aqui, referindo-se a uma filosofia de trabalho, verdadeira força potencial capaz de orientar as 
decisões e ações do professor nas distintas fases da operação global de ensino (ALMEIDA 
FILHO, 2002, p.13). 
7 Pennington (1990); Wallace (1991), entre outros, têm definido treinamento como ensino de 
técnicas e estratégias de ensino que o professor deve dominar e reproduzir, mecanicamente, 
sem qualquer preocupação com sua fundamentação teórica. 
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treinamento como o ensino de técnicas e estratégias de ensino que o professor 

deve dominar e reproduzir mecanicamente, sem qualquer preocupação com 

sua fundamentação teórica (base de conhecimento profissional).  Por outro 

lado, a formação refere-se a uma preparação mais complexa do professor, 

envolvendo a junção do conhecimento recebido com o conhecimento 

experimental e uma reflexão sobre esses dois tipos de conhecimento. A 

formação busca a reflexão, os motivos e justificativas de determinadas ações 

tomadas. 

          Pesquisas sobre a formação do professor de Inglês (MOITA LOPES, 

1996; CELANI, 1984) têm revelado que o modelo de formação mais 

comumente praticado nos cursos de Letras, no Brasil, apóia-se amplamente na 

racionalidade técnica (SCHÖN, 1987).  Nesse modelo, a atividade profissional 

é instrumental, dirigida para a solução de problemas mediante a aplicação de 

teorias e técnicas. O professor, por sua vez, é “um técnico especializado que 

aplica as regras que derivam do conhecimento científico, sistemático e 

normalizado” (PÉREZ GÓMEZ, 1995). 

           De fato, na visão positivista de Educação, considerava-se o 

conhecimento como proveniente da pesquisa desenvolvida por alguém que não 

o professor, dentro de rigorosos padrões científicos, generalizável e aplicável a 

qualquer situação, enquanto que na visão reflexiva, a imprevisibilidade das 

diversas situações de sala de aula permite que o conhecimento seja 

questionado e reconstruído a cada momento, a partir dessa reflexão. Desse 

modo, o professor se torna um pesquisador de sua própria prática.  
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O problema é que o modelo de racionalidade técnica enfoca de forma 

unívoca o ensino-aprendizagem, baseando-se na aceitação e na aplicação de 

verdades únicas, não possibilitando ao aluno de Letras aprender a refletir sobre 

e durante as complexas e singulares situações de ensino-aprendizagem que 

caracterizam as práticas sociais escolares em seus diferentes contextos e a 

tomar decisões adequadas às necessidades do momento. Desse modo, ao 

começar a atuar como docentes, os alunos de cursos de Letras, 

evidentemente, reproduzem, em suas salas de aula, as práticas escolares que 

vivenciaram ao longo de sua formação.  

Parece-nos que o princípio desse modelo reside no fato de que o 

professor de Inglês não é preparado para reconhecer a complexidade e a 

singularidade de situações de ensino/aprendizagem da Língua Inglesa, na sala 

de aula. A necessidade de refletir sobre essas situações durante a ação de 

tomar decisões, visando a solucioná-las, exige um professor menos técnico e 

mais crítico.  

A criticidade é um ponto importante a ser desenvolvido no caso do 

ensino de Língua Inglesa, a fim de que se garanta que os valores da cultura 

estrangeira, que, necessariamente, fazem parte dessa aprendizagem, sejam 

entendidos a partir de uma postura crítica, que visa, antes de mais nada, à 

formação do cidadão brasileiro. Daí a importância de se repensar os cursos de 

formação de professores, possibilitando uma qualificação profissional que alie a 

competência técnica ao compromisso político do professor.  
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Um aspecto relevante, na aprendizagem de línguas estrangeiras, é que, 

para essa aprendizagem, o conhecimento de outra cultura, colabora para a 

melhor compreensão da própria cultura do aluno. À proporção que observamos 

o papel que uma cultura estrangeira desempenha na formação de ações, 

crenças e opiniões, podemos compreender como nossa própria cultura 

influencia nossas atitudes e valores, como adverte Coraccini (2002, p. 10): 

(…) o conhecimento, a reflexão e as habilidades desenvolvidas 
numa influem, com certeza, na aprendizagem da outra: não é 
apenas a língua materna (LM) que está sempre pressuposta, 
quer queiramos quer não, na aprendizagem da língua 
estrangeira (LE), mas esta também tem influência sobre a 
aprendizagem daquela. Assim, as concepções de texto, de 
leitura, de ensino-aprendizagem que o aluno traz das aulas de 
língua materna vão influenciar as concepções de texto, leitura e 
ensino-aprendizagem da LE; a reflexão sobre o funcionamento 
da língua e do texto em LE influirá, com certeza sobre o 
conhecimento da LM.  

 

           Como o professor trabalha com o conhecimento, que está em constante 

mutação e evolução, há a necessidade de atualização. A atualização é 

importante para a emancipação do professor.  A própria natureza do trabalho 

docente – ensino e aprendizagem – ultrapassa a visão imediatista e 

pragmática. O processo de produção de conhecimento não se dá por 

acumulação, mas sim, através de um processo contínuo de reflexão sobre as 

práticas e de reconstrução de uma identidade pessoal.  

Na verdade, os professores agem sempre de acordo com uma 

determinada abordagem de ensino, uma visão de mundo, antes, durante e 

depois das aulas. Sobre essa questão, Almeida Filho (2002, p.20)  adverte: 
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 os professores quando atuam como profissionais em qualquer 
situação,  são influenciados pelas seguintes competências: a) 
de ordem  implícita (concepção de língua, língua estrangeira, 
linguagem e concepção do que é aprender língua). O habitus 
de aprender (disposições tidas e confirmadas pelo professor ao 
longo de sua vida como aluno e como professor) influencia 
essas concepções; b) de ordem explícita ou teórica, que são 
aquelas que vão dar suporte formal para a prática do professor; 
c) de ordem profissional, que compreende os seus deveres 
como professor e a consciência da importância do magistério; 
d) de ordem lingüístico-comunicativa, ou seja, a competência 
para operar na língua-alvo, na disciplina que ensina. 

 

          Vale ressaltar o desenvolvimento de propostas, no contexto nacional, 

dentro da Lingüística Aplicada, voltadas ao paradigma de formação de 

professores reflexivos, no qual questões como a abordagem de ensino, a 

reflexão coletivamente construída, a pesquisa-ação, a cultura de aprender e o 

ensino comunicativo de línguas são alguns dos traços investigativos que 

contribuem para a interpretação da atividade do profissional de línguas em 

formação – pré-serviço ou em serviço – e para a construção de um corpo 

teórico coerente dentro desse terreno de idéias. 

         As tendências atuais de pesquisa na área de ensino e aprendizagem de 

línguas, tanto no Brasil quanto no exterior, têm apontado como foco de estudo 

a sala de aula, relacionando-se a uma mudança de perspectiva quanto à 

questão da formação de professor de línguas, que, tradicionalmente, 

estabelece indicações de como proceder em sala de aula, enfatizando 

aspectos relativos à competência lingüística do aluno-professor (CAVALCANTI 

& MOITA LOPES, 1991, apud KANEOYA, 2003, p.15).  
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         Sendo assim, esta postura se caracteriza pela capacidade do professor 

em organizar as situações de aprendizagem, de modo que favoreça as 

interações entre os alunos e o conhecimento.  Daí o compromisso com eles, 

com a sociedade e consigo mesmo. Além de educar-se sobre as culturas da 

língua que ensina, também, se educa sobre o mundo e a cultura dos 

adolescentes; promove o conhecimento mútuo de dois universos sobrepostos, 

mas que não se conhecem. Isto envolve, por exemplo, trazer a cultura da mídia 

e da tecnologia para a sala de aula, o que é muito relevante no ensino de 

língua estrangeira. O professor, portanto, não pode perceber o objeto de sua 

disciplina como algo auto-suficiente, sem fazer ligações com outros objetos 

estudados em outras disciplinas, ligações com o universo de que ele e seus 

alunos fazem parte (MORIN, 1999). 
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2.2 – Formação Continuada: diferentes concepções 

 

O campo da formação continuada ou contínua é recente nas pesquisas 

educacionais no Brasil e na América Latina em geral. As discussões sobre 

esse assunto vêm se ampliando nos últimos anos, tendo em vista as 

transformações sociais, culturais e tecnológicas, que requerem dos professores 

novas formas de tratar o conhecimento na escola. Esse tema está inserido, 

geralmente, na área da formação de professores.   

É, portanto, a partir da década de 70, que essa temática passa a ser 

objeto de preocupação maior. No discurso sobre a formação do professor 

predominava o termo treinamento. Esses treinamentos serviam para aprender 

a aplicar as novidades em matéria de técnicas de ensino. Nessa época, os 

professores das redes estaduais eram chamados a participar dos "cursos de 

reciclagem" promovidos pelas Secretarias de Educação, cursos geralmente 

rápidos, descontextualizados e superficiais, características da forte tendência 

tecnicista da Educação brasileira, culminada pela implantação da Lei 5.692/71. 

A grande marca dessa época foi a racionalidade técnica que impregnou as 

práticas pedagógicas dos professores do ensino médio. 

Na década de 80, começou a se usar a expressão formação em serviço 

ou capacitação em serviço, utilizada para atividades de formação, cursos em 

geral para professores em regência. Nesses programas, predominava a idéia 

de que a formação em serviço tinha como função compensar as deficiências de 
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formação profissional do professor ou disseminar concepções e práticas 

pedagógicas mais atualizadas. 

Na década de 90, fruto de muitas pesquisas e estudos no Brasil e em 

outros países, parece haver consenso quanto ao caráter permanente da 

formação em serviço.  Alguns estudiosos, como Garcia (1995), Nóvoa (1995) e 

Sacristán (1995), defendem, em seus trabalhos, a continuidade permanente da 

formação profissional. Outros, como Sacristán (1995, apud GARCIA, 1995), 

expressam  melhor essa concepção ao se referirem  à necessidade de situar o 

aperfeiçoamento dos professores como “um modelo de desenvolvimento 

profissional e pessoal, evolutivo e continuado”. 

Esse período representa para a Educação brasileira a época que mais 

se tratou do tema da formação continuada. É importante ressaltar que a 

mudança de terminologia não significa, necessariamente, mudança de 

conceito. Algumas propostas atuais de formação em serviço ainda conservam 

as marcas de períodos anteriores. O termo formação continuada tem sido 

empregado, às vezes, para se referir a um curso que complementa a formação 

inicial, outras vezes para se referir a um curso de atualização de 

conhecimentos, curso para aperfeiçoar a prática ou, ainda, para treinar e/ou 

reciclar os professores. 

A literatura sobre a formação do professor, nos anos 90, nos parece, de 

fato, estar baseada no enfoque reflexivo. Desloca-se, assim, o eixo da 

discussão da  perspectiva centrada nos aspectos metodológicos e curriculares 

para uma perspectiva que considera os contextos escolares. Nesse enfoque, a 
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formação passa sempre pela mobilização de diversos tipos de saberes: os 

saberes de uma prática reflexiva, os saberes de uma teoria especializada e os 

saberes de uma militância pedagógica (PERRENOUD, 1999; ZEICHNER, 

1993; PIMENTA, 1999).  

O movimento de valorização do espaço de sala de aula emerge como 

elemento constituinte da formação docente. Como espaço formativo e de 

construção de identidades profissionais, ganha contornos teóricos com a 

colaboração, principalmente, de autores europeus, tendo Nóvoa se destacado 

entre eles. Esse autor, na história da educação continuada, representa a 

passagem de treinamento para a profissionalidade docente. 

A projeção de novos significados do espaço escolar, segundo Nóvoa 

(1995), advém da transição de uma concepção técnica de trabalho docente 

para a perspectiva do professor reflexivo; de uma separação entre o lugar da 

prática e o lugar da teoria, para a articulação entre o espaço escolar e o espaço 

universitário e da descoberta do professor como pessoa para a necessidade de 

conceber espaços de autoconhecimento e de reflexão ética.  

Como a formação continuada de professores é um tema amplo e objeto 

de análise e discussões sob diferentes perspectivas, torna-se necessário 

apresentar alguns conceitos que fundamentaram este estudo. 

De fato, essa temática vem adquirindo diferentes enfoques de acordo 

com o sentido. Os termos educação permanente, formação continuada e 

educação continuada podem ser colocados no mesmo bloco porque há 
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semelhança entre eles, à proporção que se manifestam a partir de outro eixo 

para a formação de professores, para a pesquisa em educação, para os 

compromissos institucionais educacionais dos profissionais que atuam em 

todas as áreas. 

O termo  reciclagem revela implicações derivadas do sentido descartável 

atribuído à atualização dos conhecimentos, com opção para cursos rápidos, 

descontextualizados e superficiais. O treinamento volta-se para a modelagem 

de comportamentos, embora a metáfora dos moldes (algo prefixado) seja 

incompatível com a atividade educacional. O aperfeiçoamento pode significar 

tornar capaz, habilitar ou convencer, persuadir, combinando o primeiro 

significado com a idéia de educação continuada, rompendo, inclusive, com a 

idéia de vocação nata para o magistério, mas o segundo, não. A educação 

permanente e a formação continuada são tomadas como componentes de um 

conjunto de ações, caracterizadas pela valorização do conhecimento docente e 

pela proposição de dinâmicas institucionais (MARIN, 1995). 

Nessa perspectiva, há diferença entre formação e treinamento. Por 

formação, entende-se o processo de reflexão, a tentativa de descobrir o motivo 

pelo qual uma ação é realizada do modo que é realizada. Existe, dessa 

maneira, uma preocupação com o embasamento teórico que subjaz à atividade 

do professor. Ao passo que treinamento refere-se à preparação para executar 

uma tarefa que produza resultados imediatos.  

Carvalho e Simões, na década de 1990, realizaram um levantamento de 

artigos publicados em periódicos especializados sobre o processo de formação 
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continuada de professores, trazendo como grande contribuição o conceito de 

formação dos diferentes autores que tratam deste assunto. Elas afirmam que, 

de maneira geral, os autores tendem a recusar o conceito de formação 

continuada como treinamento (visto como modelagem de comportamento) e 

adotam o conceito de formação continuada como processo.  

De acordo com a concepção adotada, os autores são divididos em três 

grupos: no primeiro grupo, situam-se os que concebem a formação continuada  

como aquisição de informações e/ou competências. Defendem o uso de 

recursos da tecnologia educacional para capacitação de professores, através 

de módulos de ensino ou modalidades semelhantes, em cursos, seminários, 

presencialmente ou à distância. No segundo grupo, situam-se os que 

concebem a formação continuada como prática reflexiva, no âmbito da escola 

e, no terceiro, situam-se os que concebem a formação continuada para além 

da prática reflexiva, significando a prática reflexiva articulada com as 

dimensões sócio-políticas  mais amplas.  

No segundo e no terceiro grupo, os autores desqualificam estratégias 

verticais de formação continuada (impostas aos professores, de cima para 

baixo), como as do tipo “repasse” ou a “multiplicação” aos professores, através 

de especialistas. Desqualificam, também, os chamados “encontros de 

vivência”, que, centrando-se em aspectos sócio-afetivos, se revelam 

insuficientes para produzir novas atitudes docentes. 

Os avanços na concepção de educação continuada ocorrem, como já 

salientamos, ao  considerarmos o local de trabalho como a base do processo, 
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levando em conta as vivências e os saberes profissionais presentes no dia-a-

dia  escolar, o que possibilita a compreensão da educação como prática social  

mobilizadora.   

Para essa linha, consideram-se os contextos institucional e social do 

professor e a discussão leva em conta a identidade profissional do mesmo, sua 

construção como sujeito historicamente situado e a mobilização dos saberes da 

docência (científicos, pedagógicos e de experiência), incentivando-o para a 

autonomia profissional, através da contínua apropriação de saberes, dentro de 

determinado conceito e pela interação com os demais sujeitos da ação 

educativa. 

São pontos de convergência entre os autores do segundo e do  terceiro  

grupo,  a perspectiva de “um olhar ampliado” para além do docente, da sala de 

aula e da escola e o resgate da dimensão coletiva dos conhecimentos e 

práticas. Carvalho e Simões (1999, p. 5, apud FALSARELLA, 2004, p. 50), 

chegam à conclusão de que “o conceito de formação continuada predominante 

nos artigos de periódicos analisados é o de um processo crítico-reflexivo sobre 

o fazer docente em suas múltiplas determinações”. 

A necessidade de se problematizar a expressão “capacitação de 

recursos humanos” é ressaltada por Fusari e Rios (1995): já que o ser humano 

não é um recurso, ele possui recursos e cria recursos. Para esses autores, a 

capacitação é um processo que procura desenvolver, de maneira sistemática e 

contínua, todos os recursos do homem-educador, envolvidos com o trabalho 

escolar, visando a uma prática pedagógica competente. 
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 De fato, esse processo requer uma diversidade de ações, tais como: a) 

realização de cursos nas próprias unidades escolares, ou fora delas; b) 

encontros e seminários com educadores de diferentes escolas; c) programas 

de discussões permanentes; d) orientações técnicas. Para isso, torna-se  

necessário que essas ações sejam planejadas como ações coletivas, portanto, 

em grupos onde as decisões sejam socializadas, visando ao aprimoramento da 

qualidade da prática docente. Qualidade entendida, aqui, como propriedade de 

um trabalho alicerçado numa visão crítica da realidade e capaz de intervir na 

transformação da sociedade na direção da solidariedade e da justiça. 

A formação continuada, na visão da Associação Nacional pela Formação 

de Profissionais da Educação – ANFOPE (2000), dentro da política global de 

formação de professores, é uma das dimensões importantes, que, articulada à 

formação inicial, deve tratar a educação como instrumento de emancipação, 

buscando formar mulher/homem como seres libertos, solidários e felizes. Para 

isso, tem apoiado ações que garantam, além da certificação, como 

conseqüência, a valorização do magistério, que se viabiliza na formação 

profissional, na ascensão funcional e com melhores condições de trabalho e 

salário. Nessa perspectiva, defende a aproximação das universidades com a 

escola básica e outras entidades comprometidas com a questão educacional. 

 Ainda há muito para se fazer pela educação brasileira, principalmente,   

nos níveis fundamental e médio. Dentre algumas ações políticas realizadas  

visando à melhoria da qualidade do ensino e da formação da cidadania,  

destacam-se a elaboração do s Parâmetros Curr iculares Nacionais e de 
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outros documentos de referência curricular, propostos por estados e 

municípios. 

A  interpretação  das  diretrizes visando a  uma transposição didática 

mais efetiva implica um “grande esforço de reflexão” sobre esses princípios e 

referenciais para as práticas educativas em sala de aula (ROJO, 2002). 

Na concepção de  Cole e Knowles (1993, apud REALE, 1995), a 

formação global docente é um contínuo que começa antes da preparação 

formal, continua ao longo dela e permeia toda a prática profissional. Enfatizam 

ainda que o desenvolvimento do professor está regulado nos modos de 

conhecimento pessoal e profissional. Nesta perspectiva, Nóvoa (1995) 

esclarece: 

A formação de professores pode desempenhar um papel 
importante na configuração de uma ‘nova’ profissionalidade 
docente, estimulando a emergência de uma cultura profissional 
no seio do professorado e de uma cultura organizacional no 
seio das escolas (NÓVOA, 1995, p. 24). 

 

Na realidade, isso depende de um esforço de troca e de partilha de 

experiências de formação, realizadas pelas escolas e pelas instituições de 

ensino superior, possibilitando a criação de uma nova cultura de formação de 

professores, na qual esses professores sejam personagens principais nas 

diversas fases do processo de formação: na concepção, no acompanhamento, 

na regulação e na avaliação.  

 A escola, tratada como lócus privilegiado da formação dos(as)   

professores(as) (NÓVOA, 1995; PERRENOUD, 1993, dentre outros) é muito 
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importante, uma vez que lá, os(as) professores(as) têm a oportunidade de 

discutir aspectos peculiares às suas práticas do dia-a-dia, escolhendo temas 

relevantes para serem debatidos, tornando-se o espaço apropriado para a 

implementação de  novas práticas pedagógicas. 

Além de destacar a importância da articulação entre a formação dos 

professores e os projetos pedagógicos das escolas, essa  abordagem valoriza  

os paradigmas de formação de professores reflexivos, que se responsabilizam 

pelo seu próprio desenvolvimento profissional e participam da implantação das 

políticas educativas.  

As escolas não podem mudar sem o empenho  dos professores, e estes  

não podem mudar sem uma transformação das instituições em que trabalham. 

O desenvolvimento profissional dos professores pressupõe a articulação entre 

as escolas e os seus projetos. 

O projeto pedagógico da escola tem a função de contemplar o 

desenvolvimento profissional do professor, de maneira que a formação se 

processe durante e mediante o esforço para buscar os meios adequados, 

visando à transformação das escolas. Assim sendo, a formação deve estimular 

uma perspectiva crítico-reflexiva, que favoreça o pensamento autônomo e a 

auto-formação. Envolve investimento pessoal, trabalho criativo e reflexivo sobre 

os próprios projetos, visando à construção de uma identidade, que também é 

identidade profissional. 
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Tendo em vista a superação da visão clássica e a implementação de 

uma concepção que se constitua como reflexão sobre a prática e para além 

dela, vale ressaltar  três teses sobre a formação continuada:  a) as escolas de 

educação básica são locais propícios  para a realização da formação 

continuada. As escolas devem ser referência de programas de formação, 

estruturados a partir dos problemas e de projetos de ação; b) a formação 

continuada deve referenciar-se no reconhecimento e na valorização do saber 

docente. Os professores não podem ser tratados como se não fossem 

detentores de algum tipo de saber; c) a formação continuada deve levar em 

consideração as diferentes etapas do desenvolvimento pessoal do magistério. 

Isso significa afirmar que existem necessidades diferentes, que distinguem os 

profissionais, vivenciando as mais diferentes etapas da atividade docente: 

profissional iniciante, o que tem uma certa estabilidade profissional, o 

profissional em fase de questionamento de sua profissão e aquele que já se 

encontra próximo à aposentadoria (CANDAU, 1997). 

Para alguns, a formação continuada é definida como prática reflexiva no 

âmbito da escola; para outros, como uma prática reflexiva que abrange a vida 

cotidiana da escola e os saberes derivados da experiência docente; estes, a 

concebem como uma prática reflexiva articulada com as dimensões 

sociopolíticas mais amplas, abrangendo da organização profissional à 

definição, execução e avaliação de políticas educacionais. 

O que nos interessa reter de toda essa discussão é que a formação 

continuada é uma proposta intencional e planejada que visa à mudança do 
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professor através de um processo reflexivo, crítico e criativo. Desse modo, ela 

deveria motivar o professor para ser agente ativo na pesquisa de sua própria 

prática, produzindo conhecimento e intervindo na realidade.   

 Dentro dessa visão mais abrangente da formação continuada como 

prática social de educação, que mobiliza todas as possibilidades e saberes dos 

profissionais envolvidos, destacam-se: a valorização do conhecimento docente 

e dos saberes profissionais no cotidiano escolar; o local de trabalho como a 

base do processo; a consideração das vivências e da experiência profissional 

construída pelo professor; a articulação com o projeto da escola, as 

especificidades da instituição escolar e da comunidade (FALSARELLA, 2004). 

           Assim, a formação continuada vem ganhando força na escola. É aí, 

onde as demandas da prática e as necessidades dos professores são 

explicitadas, para fazer frente aos conflitos e dilemas de sua atividade de 

ensinar. Portanto, a formação continuada não se reduz a treinamento ou 

capacitação e ultrapassa a compreensão que se tinha de educação 

permanente. A partir da valorização da pesquisa e da prática no processo de 

formação de professores, propõe-se que esta se configure como um projeto de 

formação inicial e continuada, articulado entre as instâncias formadoras. 

Em relação às décadas anteriores, observamos mudanças significativas 

nas propostas de formação continuada. Dentre elas, a principal refere-se ao 

novo perfil do professor: o professor reflexivo, que expressa uma concepção de 

formação que tenta suprir, segundo (NÓVOA, 1995), as grandes omissões de 

séculos anteriores em relação à formação de professores, isto é, a formação, 
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quer seja inicial ou continuada, passa a ser centrada nos contextos onde o 

professor irá atuar, mais especificamente nos projetos das escolas; o trabalho 

reflexivo de repensar a prática; o trabalho coletivo; a troca de experiências. 

No entanto, essa nova concepção de formação que tem favorecido  um 

trabalho mais efetivo de parceria entre universidades e escolas do sistema, 

apesar de estar apenas despontando, no Brasil, tem provocado  

questionamentos e polêmicas sobre o papel da universidade na formação 

continuada dos professores (SANTOS, 2004).  

A partir dos autores estudados, guardando as devidas diferenças entre 

eles, compreendemos formação continuada, em sentido amplo, como processo 

permanente que acompanha o professor durante toda a sua trajetória 

profissional e, em sentido restrito, como forma deliberada e organizada de 

aperfeiçoamento proposta ao docente, que o incentive pela ação, pela reflexão 

e pela interação com seus pares, ao aperfeiçoamento de sua prática e à 

apropriação de saberes rumo à autonomia profissional. 

 

2.3 – O Ensino de Língua Estrangeira Moderna e  os Parâmetros     
Curr iculares Nacionais  

 

Fundamentados nos princípios explicitados na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – Lei nº 9.394/1996, ou seja, a estética da sensibilidade, 

a política da igualdade e a ética da identidade, o Ministério da Educação, em 

conjunto com educadores de todo o país, elaborou um novo perfil para o 
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currículo do ensino médio, objetivando contextualizar os conhecimentos 

escolares,  valorizar o raciocínio e a capacidade de aprender. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais8 configuram uma proposta 

curricular flexível e inovadora, que serve de suporte ao professor, orientando-o 

para o fazer e o refazer a sua prática. 

Berger Leite (1999, p. 13), Secretário de Educação Média e 

Tecnológica, na apresentação dos referidos PCNs, atribuiu a eles importância 

significativa para a permanente instrumentação e aperfeiçoamento da prática 

educativa: 

O sucesso de nossos esforços em direção à construção de um 
Novo Ensino Médio que atenda às necessidades de nossos 
adolescentes e jovens depende sem dúvida de nossa 
capacidade de oferecer oportunidades variadas e inovadoras 
de formação continuada a nossos profissionais de Educação. 

 

Nessa perspectiva, é imprescindível que o professor tenha acesso, não 

só aos  conhecimentos  específicos  sobre a Língua Inglesa, mas também,  aos 

conhecimentos gerais sobre o desenvolvimento humano e a cultura em geral. 

Sem esses conhecimentos, certamente, ele terá dificuldades em realizar bem a 

sua função de mediador dos saberes escolares para os alunos. 

                                                
8 Lançados em 1999, pela Secretaria de Educação Média e Tecnológica do Ministério de 
Educação e Cultura buscam contribuir para a implementação das reformas educacionais 
definidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 e regulamentados 
por Diretrizes do Conselho Nacional de Educação. Ressaltamos que no texto ora utilizamos 
PCNs, ora utilizamos PCNEM, para nos referirmos aos Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ensino Médio. 
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A questão dos PCNs é polêmica. Por um lado, existe um debate 

daqueles que acham que os PCNs respondem aos requerimentos da 

globalização,   da entrada do país, no mundo globalizado, como é o caso do 

próprio discurso do MEC: “ ... as línguas estrangeiras permitem ao estudante 

aproximar-se de várias culturas e, conseqüentemente, propiciam sua 

integração no mundo globalizado” (PCN, 1999, p. 146),   mas, por outro lado, 

há o debate  daqueles que acham que o MEC  impôs  os PCNs,   ao  organizar 

os exames de avaliação de cursos (ENEM, SAEB, provões),  baseados nesses 

documentos. 

Na implementação dos currículos do ensino médio, de acordo com a 

LDB nº 9.394/ 96, o eixo da flexibilidade, além do eixo da avaliação (em torno 

do qual se articulam os processos de monitoramento de resultados), deverão 

ser norteadores para a ação executiva e normativa tanto dos sistemas como 

dos próprios estabelecimentos de ensino médio: 

 O eixo da flexibilidade, em torno do qual se articulam os 
processos de descentralização, desconcentração, 
desregulamentação e colaboração entre os atores, culminando 
com a autonomia dos estabelecimentos de ensino na definição 
de sua proposta pedagógica (DCNEM, 1998, apud PCN, 
1999, p. 110). 

 

 Então, que flexibilidade curricular é essa, quando se aplica a mesma 

prova do Norte ao Sul do país?  Cada escola não teria que ter  o seu próprio 

projeto político-pedagógico? 
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 Assim, percebemos uma certa contradição, em que os Parâmetros  

Curriculares Nacionais – PCNs, não obrigatórios, superam as Diretrizes 

Curriculares Nacionais – DCNs , que são obrigatórias e, passam a ser o critério 

de medição de todas as escolas do país,  nos diferentes níveis de ensino.  

Sobre as Línguas Estrangeiras Modernas, assim, como todas as 

Línguas, é importante destacar que elas são constituídas por sistemas de 

signos, os quais carregados de significados culturais, ampliam a possibilidade 

de comunicação e interação entre as pessoas. Dessa forma, há a necessidade 

de o processo de ensino-aprendizagem das referidas Línguas ser pensado em 

termos de competências abrangentes, e, não estáticas. Naturalmente, a língua 

é o canal de comunicação de um povo. Através dela, o povo transmite sua 

cultura, suas  tradições, seus conhecimentos. 

             Sabemos que a capacidade da linguagem é inata, porém, ela só 

desabrocha em competência lingüístico-comunicativa porque é desenvolvida 

pelo conhecimento de natureza basicamente experiencial, num primeiro 

momento e, posteriormente, trabalhado nos contextos escolarizados. A noção 

de competência lingüístico-comunicativa e a relação com o conhecimento 

tornam-se mais claras quando consideramos a situação de aprendizagem em 

língua estrangeira em contexto exolingue de escolarização. Existe a 

possibilidade de se ter o domínio do vocabulário e da gramática de uma língua 

e, no entanto, ficar imobilizado lingüisticamente, numa situação real de 

comunicação, por não ser capaz de mobilizar adequadamente os 

conhecimentos necessários naquela situação concreta (ALARCÃO, 2003). 



 

70 
 
 

 

 

             A competência comunicativa refere-se, pois, a um conjunto de 

habilidades e conhecimentos necessários para que os falantes de uma 

comunidade lingüística possam se entender, ou seja, tal competência seria a 

nossa capacidade de interpretar e usar, de maneira adequada, o significado 

social das variantes lingüísticas, em quaisquer circunstâncias. Tudo o que 

dizemos e fazemos só tem sentido dentro de um ambiente de conhecimento 

cultural. O modo com que usamos a língua está preso à  sociocognição coletiva 

(algo compartilhado pelos integrantes de uma comunidade),  por meio da qual 

damos sentido à nossa experiência. (HYMES, 1971,  apud  DUQUE, 2005). 

Com efeito, através das linguagens, o homem representa e organiza a 

sua experiência de mundo, exterioriza suas idéias, sensações, sentimentos e 

desejos, interagindo com os seus semelhantes. 

 Será que no processo de ensino-aprendizagem da LE está ocorrendo a 

valorização, produção e socialização de diferentes saberes e conhecimentos 

do aluno? Será que os professores, em suas práticas pedagógicas, estão tendo 

a preocupação com os aspectos históricos, sociais e culturais da linguagem? 

Como a escola vem incorporando esses desafios? 

Todas essas questões implicam a criação de situações onde os alunos 

possam construir competências, a fim de estabelecer relações entre as 

diferentes linguagens, compreender e utilizar os seus sistemas simbólicos, bem 

como analisar e interpretar seus recursos expressivos. 
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Os PCNs  apresentam as Línguas Estrangeiras Modernas,  inseridas na 

área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e,  não mais como uma 

disciplina isolada no currículo. Também orientam o ensino no sentido de 

proporcionar ao aluno a oportunidade de comunicar-se, de maneira adequada, 

em diferentes situações da vida cotidiana, facilitando, dessa forma, o acesso a 

vários tipos de informação, além de contribuir para a formação geral do aluno, 

aumentando a sua percepção como ser humano e como cidadão (PCN, 1999). 

Nesse sentido, os PCNs representam um avanço. 

No entanto, ainda há uma distância muito grande entre o que está 

prescrito e o que realmente está sendo feito. A Língua Inglesa continua sendo 

trabalhada como disciplina isolada no currículo e, não inserida numa área de 

conhecimento. A simples existência de documentos oficiais não é suficiente 

para promover mudanças. Para isso torna-se necessário que o professor se 

aproprie dos princípios legais, políticos, filosóficos e pedagógicos que 

fundamentam o currículo proposto, de âmbito nacional e da proposta 

pedagógica da escola. É preciso, ainda, que existam políticas educacionais que 

assegurem a sua efetiva implantação. 

            Com efeito, no contexto atual da mundialização das economias, 

informação e conhecimento se transformaram no fator produtivo mais 

importante. Através dos meios de comunicação de massa, a informação chega 

em grande quantidade e rapidamente a qualquer parte do mundo. Conhecer é 

mais do que obter as informações. Conhecer quer dizer trabalhar as 

informações, isto é, analisar, organizar, identificar suas fontes, contextualizar. 
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Pressupõe a reelaboração e ressignificação da informação e isso ocorre num 

processo coletivo, social.   

Discutindo sobre a verdadeira revolução no processo de construção e 

transformação do conhecimento, Lévy (1999, p. 19) nos adverte: 

a prosperidade das nações, das regiões, das empresas e dos 
indivíduos depende de sua capacidade de navegar no espaço 
do saber. A força é conferida, de agora em diante, pela gestão 
ótima dos conhecimentos sejam eles técnicos, científicos, da 
ordem da comunicação, ou derivam da relação ‘ética’ com o 
outro. Quanto melhor os grupos humanos conseguem se 
constituir em coletivos inteligentes, em sujeitos cognitivos, 
abertos, capazes de iniciativa, de imaginação e de reação 
rápidas, melhor asseguram seu sucesso no ambiente 
altamente competitivo que é o nosso.  

 

Nessa perspectiva, a escola e o agir pedagógico têm uma função social 

específica na medida em que existem, precisa e especificamente, para criar as 

oportunidades básicas para a morfogênese (surgimento das formas) do 

conhecimento.  Para que essa função social seja de fato cumprida, é preciso 

que a escola se adapte às necessidades da comunidade (ASSMANN, 2001). 

O momento atual requer de qualquer profissional, independente da área 

de atuação, a sua competência, significando, nesse caso, o domínio de 

conhecimentos, a articulação desses conhecimentos com a realidade e os 

sujeitos com quem vai atuar, o compromisso com a realização do bem comum. 

A competência, como falamos anteriormente, é uma palavra que retém 

um significado profundo na reforma educacional brasileira. De acordo com Rios 

(2002), essa palavra não pode ser tratada como algo abstrato ou um modelo. É 
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preciso situá-la na sociedade real: “a competência é sempre situada – o ofício 

de professor se dá dentro de um sistema de educação formal, numa 

determinada instituição escolar, num coletivo de profissionais que fazem a 

escola, numa sociedade específica”. O conceito de competência é construído a 

partir da práxis, do agir concreto e situado dos sujeitos. Daí, a necessidade de 

fazer referência a uma formação continuada dos educadores, significando uma 

ampliação constante de sua competência.  

  O ensino das Línguas Estrangeiras Modernas, na escola, deve, segundo 

os PCNs (1999, p. 150), desenvolver as seguintes competências: saber 

distinguir entre as variantes lingüísticas; escolher o registro adequado à 

situação na qual se processa a comunicação; escolher o vocábulo que melhor 

reflita a idéia que se pretenda comunicar; compreender de que forma 

determinada expressão pode ser interpretada em razão de aspectos sociais e/ 

ou culturais; compreender em que medida os enunciados refletem a forma de 

ser, pensar, agir e sentir de quem os produz; utilizar os mecanismos de 

coerência e coesão na produção em língua estrangeira (oral e/ou escrita).  

Essas competências não devem ser entendidas como segmentos 

independentes. Todos os componentes no ato comunicativo estão interligados. 

Os aspectos gramaticais não são os únicos que devem estar presentes ao 

longo do processo ensino-aprendizagem de línguas. Para que, de fato, uma  

pessoa  possua competência comunicativa em uma dada língua, é necessário 

que ela  possua um bom domínio de cada um dos seus componentes. Além da 

competência gramatical, aqui, referindo-se à capacidade de produzir e 
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interpretar enunciados elaborados de acordo com as regras formais da língua, 

ela precisa possuir um domínio da competência sociolinguística, da 

competência discursiva e da competência estratégica.  

          Por competência sociolingüística, compreendemos que é a descrição, 

em termos culturais, dos usos contextualizados da língua e da fala, ou seja, 

são as próprias regras de interação social de um grupo, instituição ou 

comunidade. Com a ampliação dessa competência e da competência 

comunicativa pode-se ter acesso, de forma rápida, fácil e eficaz, a informações 

bastante diversificadas, graças aos avanços tecnológicos que permitem o 

contacto com os mais variados pontos do mundo, além de conhecer os fatos, 

praticamente, no mesmo instante em que são produzidos.  

          Na competência discursiva, são consideradas as questões da coesão e 

da coerência relevantes ao contexto; e, para a competência estratégica é 

necessário que sejam utilizadas as estratégias de comunicação verbais ou não-

verbais a fim de compensar as quebras na comunicação, visto que não há 

falantes e ouvintes ideais. 

É importante que o ensino de uma língua estrangeira vise à 

comunicação real, pois, dessa forma, os diferentes elementos que a compõem 

estarão presentes, dando amplitude e sentido a essa aprendizagem, ao mesmo 

tempo em que os estereótipos e os preconceitos deixarão de ter lugar e, 

portanto, de figurar nas aulas. 
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Sendo assim, será que nos cursos de formação de professores, seja 

inicial ou permanente, está havendo a preocupação em explicitar o significado 

de termos tais como: competências, habilidades, valores, pensamento 

divergente, contextualização? É preciso, não apenas redefinir essas palavras, 

mas, contextualizá-las no próprio conteúdo e dentro das atividades de ensino 

que os professores vão trabalhar, para que cada “palavra” ganhe significado 

preciso no processo de ensino e aprendizagem, passando ao status de um 

conceito, entendido, nesse caso, como a ação de formular uma idéia, a 

necessidade de explicar um fato, um acontecimento. Portanto, os cursos 

devem levar o professor do planejamento à execução de suas atividades de 

ensino, a explicar o que está propondo ou o que aconteceu ao utilizar os novos  

conceitos. 

Os PCNs adotam o conceito de conteúdo baseado  nos trabalhos de Coll 

(1992, apud Carvalho, 2003),   propondo  que, na escola, sejam ensinadas e 

aprendidas outras coisas consideradas tanto ou mais importantes que os fatos 

e conceitos, tais  como: determinadas estratégias ou habilidades para resolver 

problemas; selecionar informações pertinentes em situações novas ou 

inesperadas; saber trabalhar em equipe; mostrar-se solidário com os 

companheiros;  respeitar e valorizar o trabalho dos demais ou,  não discriminar 

as pessoas por questões de gênero, idade ou outro tipo de características 

individuais.  

Esse conceito é muito mais amplo do que o seu significado no ensino 

tradicional, que se  limitava, apenas, à relação de tópicos a serem ensinados. 
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No entanto, o mais difícil tem sido traduzir, para cada uma das disciplinas do 

currículo, essa ampliação do significado de conteúdo, em que os 

tradicionalmente fatos e conceitos são, unicamente, um dos conteúdos que 

estão sendo ensinados em sala de aula e de uma maneira bastante fechada.  

Essa tradução, aqui entendida como a mais visível face da transposição das 

diretrizes educacionais para o trabalho docente, precisa ser bem discutida e 

entendida por todos. 

De acordo com Rojo e Moita Lopes (2004), os PCNEM e PCN+9 

precisam de fundamentação teórica clara a fim de possibilitar a compreensão 

dos usos contemporâneos das LEs em relação à complexidade da vida atual, 

como também entender as formas de construção do conhecimento que se 

configuram, cada vez mais, como predominantes; princípios esses 

estabelecidos como essenciais, tanto na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDBEN como nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio - DCNEM.  

Além disso, as visões de linguagem e aprendizagem utilizadas nesses 

documentos, não atendem às necessidades da vida contemporânea. A 

articulação teórica é fragmentada e não está apoiada em uma formulação 

consistente, dificultando qualquer tentativa de compreensão ou de pensar uma 

proposta pedagógica. 

Não resta dúvida de que os Parâmetros Curriculares Nacionais têm dado 

uma contribuição aos professores, seja apontando encaminhamentos para 
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propostas pedagógicas, informando a elaboração de material didático ou, 

ainda, na preparação de currículos universitários de formação de professores.  

Como já salientamos em alguns momentos desse trabalho, no caso específico 

dos professores de Língua Inglesa do Ensino Médio, existem muitos desafios a 

serem enfrentados a fim de que as mudanças possam atingir a sala de aula. O 

caminho que se apresenta nesse quadro é o investimento maciço na formação  

de professores. 

2.4 – Profiss ionalização e Saberes Docentes 

 

A tarefa específica de ensinar, aqui, entendida como a função social de 

preparar as novas gerações para enfrentar os desafios postos pela sociedade 

contemporânea, como salientamos anteriormente, exige mudanças 

significativas no nível de profissionalismo dos professores, dentre elas, uma 

sólida formação científico- tecnológica e sócio-histórica na área educacional.  

A profissão de professor já não significa apenas a transmissão de um 

conhecimento acadêmico ou, a transformação do conhecimento comum do 

aluno em um conhecimento acadêmico. A profissão exerce outras funções, tais 

como: a motivação, a luta contra a exclusão social, a participação e as relações 

com a comunidade.  

Um novo movimento no âmbito internacional com grande influência no 

pensamento pedagógico brasileiro aponta para a possibilidade do 

                                                                                                                                          
9 Trata-se de um documento, lançado em 2002 para complementar os PCNs. 
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restabelecimento desse  papel do professor no meio social, através da 

construção da profissionalidade docente. 

Em termos gerais, revendo a história da questão da profissionalização 

docente em alguns países, Popkewitz (1991, citado por Nóvoa, 1995), ressalta  

que o rótulo profissão, em geral, refere-se a “um  grupo altamente formado, 

competente, especializado e dedicado que corresponde efectiva e 

eficientemente à confiança pública”.  Porém, o rótulo profissional é mais do que 

uma declaração de confiança pública; é uma categoria social que concede 

posição social e privilégios a determinados grupos. 

Os debates atuais sobre a melhoria da qualidade do ensino, além das  

propostas de reforma educacional, que incorporam o problema da 

profissionalização do professor, têm concebido essa profissionalização como 

um degrau necessário à conquista de privilégios e de maior prestígio social 

para a categoria. A profissionalização do professor significa  um processo de 

constante formação e visa a atender aos princípios de flexibilidade, eficiência e 

produtividade dos sistemas de ensino. 

No entanto, a tradição das reformas, em geral, mostra que a 

profissionalização no âmbito do ensino tem contribuído para a diminuição da 

autonomia e da responsabilidade do professor, em decorrência da 

burocratização crescente da organização escolar e do aumento da supervisão 

e do controle externo sobre o seu trabalho.  
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No Brasil, esse problema parece ser mais grave, visto que a profissão 

docente vem sofrendo não apenas a diminuição de responsabilidade e 

autonomia, mas também, certa perda de identidade e quase total desprestígio 

social. 

O profissionalismo na docência refere-se à organização do trabalho 

dentro do sistema educativo e à dinâmica externa do mercado de trabalho. 

Portanto, ser um profissional implica ter o domínio de uma série de 

capacidades e habilidades especializadas que nos fazem ser competentes em 

um determinado trabalho, além de nos ligar a um grupo profissional organizado 

e sujeito a controle (SHÖN, 1998, apud IMBERNÓN, 2002). 

Os professores têm sido mal compreendidos e mal olhados. Por 

conseguinte, às vezes, têm-se demitido das suas responsabilidades para com 

a escola e a sociedade. Por um lado, aumentam-se esforços na sociedade para 

que sejam desenvolvidas as condições necessárias ao exercício da profissão 

docente. Por outro lado, os professores se conscientizam da sua própria 

profissionalidade e do seu poder e responsabilidade em termos individuais e 

coletivos. Assim, a profissionalidade docente envolve dimensões que 

ultrapassam a simples dimensão pedagógica.  

Diante dos problemas complexos com os quais  o professor  se depara  

na escola, não há soluções previamente acertadas, exigindo-se desse 

profissional da educação uma capacidade de leitura, atenta, dos 

acontecimentos e sua interpretação visando a encontrar a solução estratégica 
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mais adequada para elas. E, para tudo isso é necessária uma nova formação 

inicial e permanente (IMBERNÓN, 2002). 

Ainda de acordo com esse autor (2002, p. 13), a especificidade dos 

contextos em que se educa, adquire cada vez mais importância: a capacidade 

de se adequar a eles metodologicamente, a visão de um ensino não tão técnico 

como transmissão de um conhecimento acabado e formal, e sim, como um 

conhecimento em construção e não imutável, que analisa a educação como um 

compromisso político prenhe de valores éticos e morais e o desenvolvimento 

da pessoa e a colaboração entre iguais como um fator importante no 

conhecimento profissional. 

Tudo isso nos mostra a importância que tem para os docentes a 

aprendizagem da relação, da convivência, da cultura do contexto e do 

desenvolvimento da capacidade interativa de cada pessoa com o resto do 

grupo, com seus iguais e com a comunidade educativa.   

Nessa perspectiva, um curso de formação continuada deve constituir-se 

em um espaço que promova não só o estudo sobre preocupações e 

inquietações teóricas acerca da natureza da linguagem, da aprendizagem e da 

organização do ensino, mas também, viabilize reflexões sobre sua 

transposição para a prática docente. 

O conceito de formação continuada pressupõe uma formação 

processual, dinâmica e não linear, porque absorve elementos da cultura e 
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experiência profissional das demandas sociais e pedagógicas, articulando 

questões estruturais da educação às conjunturais da sociedade. 

Segundo Santos (1995), a produção de uma cultura profissional dos 

professores é um trabalho longo, realizado no interior e no exterior da 

profissão, obrigando a intensas interações e partilhas. O novo profissionalismo 

docente baseia-se em regras éticas, principalmente no que se refere à relação 

com os restantes atores educativos, na prestação de serviços de qualidade. [...] 

É fundamental que a nova cultura profissional seja pautada por critérios de 

grande exigência em relação à carreira docente (condições de acesso, 

progressão, avaliação, etc). Se os próprios professores não investirem nesse 

projeto é evidente que outras instâncias (Estado, universidades, etc) ocuparão 

o território deixado livre, reivindicando o controle  da profissão docente.  

A profissionalização dos professores pressupõe a prática reflexiva e a 

participação crítica como fios condutores. Para isso, são necessárias as 

parcerias entre as universidades, os sindicatos, as escolas onde os professores 

trabalham, as empresas, a esfera governamental, além dos centros 

independentes de formação e as associações profissionais de docentes. 

A formação e o desenvolvimento profissionais dos professores são muito 

importantes para o sucesso de qualquer reforma curricular. Entretanto, essa 

formação deve estar vinculada a condições de trabalho adequadas, além de 

salários dignos.  
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Ainda se tratando da profissionalização docente, o aspecto mais visível 

dessa profissionalização são os saberes, sobretudo os disciplinares. 

O saber docente para Tardif  (2002), refere-se a um conjunto de vários 

saberes, provenientes de diversas fontes, constituindo “um saber plural, 

estratégico e desvalorizado”. Os saberes pedagógicos são aqueles 

transmitidos pelas instituições de formação; os saberes das disciplinas, aqueles 

correspondentes aos diversos campos do conhecimento sob a forma de 

disciplina; os saberes curriculares, os que o professor deve aplicar; e os 

saberes da experiência ou da prática, os que se fundam no trabalho do dia-a-

dia. 

Na verdade, os saberes da experiência  constituem a cultura docente em 

ação e são para os professores os fundamentos de sua competência. A 

explicação para isto é que os outros saberes se incorporam à prática docente, 

mas, não são, de um modo geral, produzidos ou legitimados pelos professores 

que mantêm, assim, com esses saberes, uma relação de exterioridade. 

Na análise que Tardif (2002) faz sobre o saber dos professores, ele 

mostra que esse saber não pode ser dissociado das outras dimensões do 

ensino, nem do estudo do trabalho realizado no dia-a-dia pelos professores, de 

maneira mais específica; o saber docente, pois, é  o social, por várias  razões: 

uma  delas,  é que esse saber  é  repartido por  todo um grupo de  agentes,  os 

professores, que possuem uma formação comum, trabalham numa mesma 

organização e estão sujeitos, por causa da estrutura coletiva de trabalho, a 
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condicionamentos e recursos comparáveis. Assim, ‘as representações ou 

práticas de um professor específico, por mais originais que sejam, ganham 

sentido somente quando colocadas em destaque em relação a essa situação 

coletiva de trabalho’. 

Ainda sobre esse aspecto, o autor enfatiza o saber no contexto da 

socialização profissional: 

O saber dos professores não é um conjunto de conteúdos 
cognitivos definidos de uma vez por todas, mas um processo 
em construção ao longo de uma carreira profissional na qual o 
professor aprende progressivamente a dominar seu ambiente 
de trabalho, ao mesmo tempo em que se insere nele e o 
interioriza por meio de regras de ação que se tornam parte 
integrante de sua ‘consciência prática’ (2002, p. 14). 

 

Embora os professores ocupem a posição mais importante entre os 

diversos grupos que atuam no campo dos saberes, embora a função deles seja 

tão importante quanto a da comunidade científica, no que tange ao aspecto 

sociocultural eles são desvalorizados. Acreditamos que essa desvalorização  é 

um problema político, mas os professores podem tentar reverter essa situação 

através da unidade da profissão docente em todos os níveis de ensino, do pré-

escolar à universidade. Concordamos com Tardif (2003, p. 243) quando afirma 

que: 

Os professores só serão reconhecidos como sujeitos do 
conhecimento quando lhe concedermos, dentro do sistema 
escolar e dos estabelecimentos, o status de verdadeiros atores, 
e não o de simples técnicos ou executores das reformas da 
educação concebidos com base numa lógica ‘top and down’. 
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Assim, o saber dos docentes é mediado por seu trabalho de sala de aula 

e, através desse trabalho, ele se manifesta. Esse saber não é somente um 

meio de trabalho, mas é produzido e modelado no e pelo trabalho. 

A seguir, apresentamos a metodologia que orientou a construção da 

análise desta pesquisa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 – CONSIDERAÇÕES  METODOLÓGICAS 

 



 

 

 

 

 

 

Neste capítulo, descrevemos o caminho percorrido para a realização 

deste estudo, o contexto da pesquisa, os participantes, os procedimentos para 

o processo de coleta, análise e interpretação dos dados. 

 

3.1 – O percurso 

 

As pesquisas do tipo qualitativa se caracterizam, fundamentalmente, por 

um contato direto do pesquisador com a situação pesquisada, permitindo-lhe 

reconstruir os processos e as relações que configuram a prática pedagógica 

diária. O reconstruir constitui-se em um processo de produção de 

conhecimento, que se opõe a uma visão empiricista de ciência, buscando a 

interpretação em lugar da mensuração, a descoberta em lugar da constatação; 

valoriza a indução e assume que fatos e valores estão intimamente 

relacionados  (ANDRÉ, 1995). 

Adotamos para este estudo a abordagem da pesquisa qualitativa, por 

essa fundamentar-se num processo de investigação, compreensão e 

interpretação significativa dos eventos contidos num contexto, levando em 

consideração cada mensagem desse contexto e suas inter-relações (ANDRÉ, 

1995). Essa concepção não envolve manipulação de variáveis, nem tratamento 
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experimental; não divide a realidade em unidades passíveis de mensuração, 

estudando-as isoladamente, mas, leva em conta todos os componentes de 

uma situação em suas interações e influências recíprocas. 

A partir dessa perspectiva, explicitamos nosso interesse, conforme 

mencionado anteriormente, em compreender o processo de formação 

continuada dos professores de Língua Inglesa acerca dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira do Ensino Médio em escolas 

públicas estaduais de Petrolina.  

Conforme os objetivos de nossa investigação, a primeira etapa do 

trabalho de coleta de dados constou de um levantamento sobre o processo de 

capacitação dos professores de Língua Inglesa do ensino médio, através dos  

arquivos sobre a formação continuada, realizada na Gerência Regional de 

Educação – GERE – do Sertão do Médio São Francisco. Este memorial 

abrangeu o período de 2000 a 2003. O nosso objetivo foi conseguir as listas de 

freqüência dos professores que participaram do projeto de formação 

continuada – PCNs em ação do ensino médio, na área de Linguagens, Códigos 

e suas Tecnologias. Foram traçadas, também, algumas possibilidades de 

outras informações. Essa fase exploratória, que de acordo com Lüdke (1986, p. 

22)“, é o momento de especificar as questões ou pontos críticos, de manter os 

contactos iniciais para entrar em campo, de localizar os informantes e as fontes 

de dados necessárias para o estudo”, foi fundamental para uma definição mais 

precisa do objeto de estudo. 
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A opção pela escola pública, conforme mencionamos anteriormente, 

deveu-se, sobretudo, à nossa experiência profissional nesse tipo de escola.  

Os critérios para inserção das escolas no projeto foram adotados após a 

apresentação de um mapa de agrupamento das escolas sob a jurisdição da 

Gerência Regional de Ensino – GERE, do Sertão do Médio São Francisco, 

órgão da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, em Petrolina, que 

funciona como gerenciador e executor das políticas públicas do Estado. As 

escolas de ensino médio, selecionadas, estão situadas no perímetro urbano, 

atendendo, assim, às condições e facilidades de acesso. Também  possuem 

boas instalações, com várias salas de aula, secretaria, biblioteca e sala de 

professores. Uma delas tem um laboratório de informática. 

 

3. 2 – Algumas esc olhas 

 

 Buscamos, primeiramente, para a realização desta pesquisa, o local, 

onde eram realizados os encontros do programa de formação continuada 

acerca dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira. Tratava-

se da Gerência Regional do Ensino – GERE, do Sertão do Médio São 

Francisco, que tem a missão de intermediar a política educacional da 

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, através de capacitações e 

assessoria, de modo a promover a educação para a cidadania. 

Vale salientar que a referida GERE está situada em Petrolina – PE. Sob 

a jurisdição desta gerência estão oitenta e sete escolas da rede pública 



 

89 
 
 

 

 

estadual. Dessas, quarenta e seis são de ensino médio. Estão situadas na 

zona urbana, rural e mais seis municípios: Cabrobó, Orocó, Santa Maria da 

Boa Vista, Lagoa Grande, Dormentes e Afrânio. 

Numa das reuniões de estudo dos PCNs,  fizemos o contacto inicial com 

os  professores de Língua Inglesa do ensino médio e com os coordenadores 

das capacitações, a quem apresentamos a proposta de estudo. Este encontro 

pretendia, além de conseguir a autorização para realizar o trabalho de campo – 

entrevistas com professores e coordenadores, também, realizar uma primeira 

discussão do projeto, com o objetivo de captar as primeiras informações  

necessárias. Nessa ocasião, escolhemos os sujeitos de nossa pesquisa. 

Nossos melhores informantes, os sujeitos, de acordo com os objetivos 

deste trabalho, foram os coordenadores, professores responsáveis pelo 

planejamento e execução da formação continuada e os professores de Língua 

Inglesa do ensino médio, de diferentes escolas públicas da rede estadual de 

Pernambuco, pertencentes à GERE – Petrolina, que foram escolhidos para 

participar deste estudo.  

Em um universo de dezessete professores participantes no programa de 

capacitação – Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua estrangeira10, em 

Petrolina, zona urbana, foram selecionados oito professores, atendendo ao    

critério que foi decisivo para a seleção dos sujeitos deste estudo, qual seja, a  

                                                
10 Foco de nosso objeto de estudo, implementado pela Secretaria de Educação, através do 
programa oficial do Ministério de Educação e Cultura – MEC, na área de Linguagens, Códigos 
e suas  Tecnologias, no período de 2000 a 2003, para se ter idéia dos impactos da formação 
continuada no processo educativo.  
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freqüência de 50% nas referidas capacitações. Outros critérios de participação 

dos sujeitos no referido estudo foram: os professores deveriam ser efetivos e 

deveriam estar em regência de sala de Língua Inglesa do ensino médio. 

Também deveriam ter, no mínimo, cinco anos de experiência em sala de aula.  

 

3.3 – O perfil dos atores 

 

Nossa amostra foi composta por três coordenadores e oito professores, 

conforme quadros 1 e 2. Todos concluíram sua formação inicial entre os anos 

de 1979 – 1997. 

Quadro 1 – Perfil dos (das) Coordenadores (as) 
 

Participantes / 
Pseudônimo 

Sexo Nível de Formação 

 
Coord. 1 

 
F 

 
Especialização 

Coord. 2 F Especialização 
Coord. 3 F Especialização 

 
 
 

Quadro 2 – Perfil dos (das)  Professores (as) 
 

Participantes / 
Pseudônimos 

Sexo Nível de 
Formação 

Tempo de 
docência 

Outro vínculo 
empregatício 

 
Prof. 4 

 
F 

 
Graduação 

 
10 anos 

 
Escola Municipal 

Prof. 5 F Especialização 15 anos   __ 
Prof. 6 F Especialização 15 anos Escola municipal 
Prof. 7 F Especialização 15 anos Escola municipal 
Prof. 8 F Graduação 7 anos  __ 
Prof. 9 F Graduação 18 anos __ 
Prof. 10 F Graduação 6 anos Escola municipal 
Prof. 11 F Graduação 10 anos Escola municipal 
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As professoras de Língua Inglesa, participantes desta pesquisa, 

concluíram a graduação no curso de Licenciatura em Letras, habilitação Língua 

Portuguesa, Língua Inglesa e respectivas Literaturas, na Faculdade de 

Formação de Professores de Petrolina - FFPP/UPE. Referindo-se à experiência 

profissional, seis professoras têm mais de dez anos  de experiência  na referida  

área. Apenas duas, têm menos de dez  anos. Dessas professoras, cinco têm 

vínculo com a rede pública municipal de ensino. Quanto à formação do grupo 

de professores pesquisados, é importante destacar a preocupação com o 

aprimoramento dos conhecimentos da referida língua, uma vez que duas 

fizeram cursos de aperfeiçoamento em escolas particulares de línguas; duas  

fizeram o curso de Pós-graduação na área de Língua Inglesa, além de uma  na 

área de Língua Portuguesa.  

Em referência às coordenadoras, duas têm o curso de Licenciatura 

Plena em Letras e uma  tem o curso de Licenciatura Plena em História. Vale 

ressaltar que  todas têm o curso de Pós-graduação. 

 

3. 4 – As entrevistas 

 
 

Um dos instrumentos que utilizamos para a coleta de dados foi a 

entrevista semi-estruturada, que combina perguntas fechadas (ou estruturadas) 

e abertas, onde  o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema 

proposto, sem respostas ou condições prefixadas pelo pesquisador 

(HONNINGMANN, apud MINAYO, 2000). 
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Apesar de as entrevistas serem semi-estruturadas, utilizamos um roteiro 

com poucas questões, ou melhor com temas, objetivando compreender o 

processo de formação continuada dos professores acerca dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira do Ensino Médio, em escolas 

públicas estaduais de Petrolina. Além das professoras, as entrevistas foram 

realizadas com as coordenadoras, professoras responsáveis pelo planejamento 

e execução da formação continuada, visando a analisar as concepções destas 

sobre o tema, além de outras questões concernentes aos objetivos específicos 

deste estudo, tais como: investigar como os professores percebem o ensino da 

Língua Inglesa na escola pública, além dos impactos dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCNs de Língua Inglesa, no processo de formação 

dos professores do ensino médio.  

Os dados foram coletados em sete escolas públicas, situadas na zona 

urbana de Petrolina, lócus de trabalho das professoras que, atendendo aos 

critérios preestabelecidos para participarem do trabalho, mostraram-se 

disponíveis. Participaram desta pesquisa três coordenadoras, responsáveis 

pelas capacitações (de agora em diante PROF. 1, PROF. 2 e PROF. 3) e oito 

professoras (de agora em diante PROF. 4, PROF. 5, PROF. 6, PROF. 7, 

PROF. 8, PROF. 9, PROF. 10 e PROF. 11). Vale ressaltar que as entrevistas 

foram realizadas, em horário previamente agendado com todas elas e, que 

todas foram registrados seguindo a ordem cronológica das entrevistas.  

No primeiro momento do trabalho, realizamos as entrevistas com as 

coordenadoras, professoras responsáveis pela capacitação dos Parâmetros 
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Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira e, no segundo momento, 

entrevistamos as professoras. Essas entrevistas foram gravadas em fitas 

cassette, com a autorização tanto das coordenadoras quanto das professoras, 

mantendo-se a fidedignidade das informações. Posteriormente, foram 

transcritas e digitadas  para análise dos dados.  

As pesquisas qualitativas produzem grande quantidade de dados que 

necessitam de ser organizados e compreendidos. Isto é realizado num 

processo continuado, onde se identificam dimensões, categorias, tendências, 

padrões, relações, desvendando-lhes o significado (ALVES-MAZZOTTI, 2002). 

Um aspecto que  deve ser mencionado em relação aos nossos dados é 

que eles foram obtidos, basicamente, por meio de entrevistas com professoras 

e coordenadoras. Dessa forma, o que temos são as opiniões e impressões 

dessas professoras sobre sua prática, a qual não nos foi possível acompanhar 

através de observações de aulas e/ou outras atividades. 

Uma outra etapa deste estudo, a análise, foi construída a partir do 

seguinte processo: Inicialmente,  fizemos  a  transcrição  literal das falas de 

cada sujeito; após a digitação, fizemos uma leitura exaustiva de todo o material 

a fim de nos impregnarmos do conteúdo. Em seguida, fizemos o agrupamento / 

classificação por temas (de cada sujeito), destacando as falas mais 

significativas e a freqüência; o passo seguinte foi a leitura horizontal e 

transversal para retirarmos as imagens centrais, cujo agrupamento tornou 

viável um diálogo com a teoria (guiada pelos dados), a partir do qual foi 

possível identificar as possíveis  semelhanças e diferenças nas falas. Desse 
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novo reagrupamento, emergiram as categorias específicas. Em síntese, 

poderíamos afirmar: esse processo de análise se aproxima da análise de 

conteúdo e da análise temática.  

A idéia de tema refere-se a uma afirmação a respeito de determinado 

assunto. Contém um feixe de relações e pode ser graficamente apresentada  

através de uma palavra, uma frase, um resumo (MINAYO, 2000). 

O objetivo da análise temática é descobrir os núcleos de sentido que 

compõem uma comunicação, cuja presença ou freqüência tenha algum 

significado para o objetivo analítico visado. 

Esperamos que os resultados deste estudo, a  serem  apresentados no 

próximo capítulo, possam fornecer indicadores essenciais a serem levados em 

consideração na formação continuada dos professores, visando a aperfeiçoá-

la. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 – TECENDO AS ANÁLISES 

 



 

 

 

 

 

 

O presente capítulo tem por finalidade analisar os dados encontrados na 

pesquisa de campo, através de entrevistas semi-estruturadas, realizadas com 

coordenadoras e professoras de Língua Inglesa do ensino médio, no âmbito da 

Gerência Regional – GERE, do Sertão do Médio São Francisco, em Petrolina-

PE, com base nos referenciais teóricos selecionados. Neste capítulo, tentamos   

identificar as concepções de coordenadoras e professoras de Língua Inglesa 

do ensino médio sobre a formação continuada e os  Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Língua Estrangeira. Apresentamos, aqui, a maneira como ocorreu 

a implementação do processo de formação continuada sobre os PCNs de 

Língua Inglesa, na GERE de Petrolina, seguindo a ótica dos sujeitos. Também, 

foi nosso interesse compreender o que pensam as coordenadoras e as  

professoras sobre o ensino de Língua Inglesa, na escola pública, a partir da 

reforma do ensino médio. Tentamos perceber, através das falas, os impactos 

dos PCNs no processo de formação dos professores e, por fim, tratamos dos 

saberes docentes. 
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4.1 – Os PCNs de Língua Estrangeira do ensino médio e a formação 
continuada: os diferentes olhares 

 

Analisando os Parâmetros Curriculares Nacionais PCN+, no  que se 

refere  à  apropriação dos conceitos de professor reflexivo e formação 

continuada,  percebemos que eles representam um avanço, mas,  para que 

essas mudanças possam atingir a sala de aula, o caminho que se apresenta  é 

o investimento maciço na formação de professores do Ensino Médio. 

O que se deseja afinal, são professores reflexivos e críticos, ou 
seja, professores com um conhecimento satisfatório das 
questões relacionadas ao ensino e à aprendizagem e em 
contínuo processo de autoformação, além de autônomos e 
competentes para desenvolver o trabalho interdisciplinar. Um 
dos instrumentos úteis a essa reflexão baseia-se em 
procedimentos de auto-observação e análise, em que se 
destaca a importância de o professor saber o que faz em sala 
de aula, e de saber por que o faz dessa forma e não de outra 
(PCN +, 2002, p. 244). 

A eficácia da formação de professores, sob a responsabilidade  
das escolas e apoiada pelas redes escolares, depende, 
essencialmente, da atitude do professor, de compreender-se 
como alguém que, por profissão, precisa estar em contínua 
formação. Em outras palavras, a coisa mais importante que o 
professor pode fazer para seus alunos é ensinar-lhes a 
aprender, e isto significa dar exemplo da necessidade e da 
possibilidade do permanente aprendizado, dando testemunho 
de que ele é prazeroso (PCN +, 2002). 

 

Os dados da pesquisa deixam evidente que a transformação das idéias 

desse documento em ações concretas não tem ocorrido, principalmente, pela 

distância entre o referencial teórico apresentado e a realidade do trabalho 

docente. 
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 As imagens centrais, captadas no conjunto das falas das 

coordenadoras, responsáveis pela organização da formação continuada na 

GERE de Petrolina, mostram que os PCNs são considerados como um suporte 

ao trabalho do professor, um instrumento de orientação no planejamento das 

aulas:  

“... Com os PCNs, o professor tem um norte para que ele possa 

ampliar os conhecimentos [...] “(COORD. 1). 

“... Nós fazemos estudos em grupos sobre os PCNs como suporte 

ou subsídios, porque eles são indicadores, norteadores do que 

planejar, o que fazer em sala de aula e eles estão bem à frente 

dessa questão do conhecimento avançado” (COORD. 2). 

“... Os PCNs estão sendo um guia, um direcionamento. É um estudo 

sério que tem feito e vai provocar uma grande revolução, não só no 

ensino de línguas, mas, vai estruturar todo o ensino de modo geral” 

(COORD. 3). 

 Percebemos, nos depoimentos das coordenadoras, que elas 

reconhecem a necessidade e a importância da formação continuada para os 

professores, principalmente, diante dessa nova realidade, a reforma do ensino 

médio. No entanto, as coordenadoras 2 e 3 concebem a formação como 

atualização, reciclagem; a coordenadora 1 sinaliza para  a concepção de 

formação como prática reflexiva: 
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... Então, o PCN veio trazer essa necessidade de reflexão sobre 

essas novas práticas educativas; a nova postura do professor hoje 

como um pesquisador na área do conhecimento...”  (COORD. 1). 

“É um processo que tem de ser dado continuidade, a meu ver, com 

os professores, para que eles não fiquem sem ter uma 

atualização...”  (COORD. 2).  

“... Hoje, nós observamos todo o professorado… todos… 

interessados no aprimoramento, porque, de acordo com as novas 

tendências e com a mudança que vem acontecendo no ensino da 

língua, se o professor não se reciclar, se ele não estiver disposto a 

se renovar, vai ser muito difícil para ele atuar, com uma qualidade, 

no ensino, porque já não se admite aquele professor tradicional“ 

(COORD. 3). 

 Essas diferenças de concepção podem afetar o desenvolvimento das 

capacitações, uma vez que, para o processo de formação continuada na 

perspectiva reflexiva, há a necessidade de os professores ultrapassarem  os 

espaços de sala de aula e os limites apresentados em seu trabalho, superando 

a visão meramente técnica, em que os problemas se reduzem a cumprir metas 

fixadas pelas instituições. Esse tipo de formação requer a construção da 

identidade do professor como profissional, construída no espaço escolar.  

 Os encontros, as palestras, as reuniões realizadas na GERE do Sertão 

do Médio São Francisco, embora tenham sido o ponto inicial para o processo 
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de reflexão crítica dos professores, motivando-os para uma mudança de 

postura em relação às suas práticas, não são considerados como um processo 

de formação continuada porque não ocorrem periodicamente, com 

programação estabelecida. Caracterizam-se,  apenas, por eventos, momentos. 

Muito ainda precisa ser feito nesse sentido. Além disso, para que ocorra o 

professor reflexivo, é preciso que haja uma política educacional voltada para a 

formação dos professores, salários dignos, melhoria nas condições de trabalho, 

além da valorização da atividade do professor em geral.  

Ainda referindo-se à formação continuada, a maioria das professoras 

concebe formação como: atualização através de cursos, capacitações, 

seminários, encontros onde  estudam,  trocam  idéias, experiências:   

“… Então, uma vez por mês, nós estávamos nos encontrando, 

estudando, trocando idéias, trocando experiência” (PROF. 6). 

“…. Na medida do possível, a gente procura se atualizar. E, quando 

pode, a gente faz cursos e participa dos encontros, quando eles 

existem” (PROF. 7). 

“ ... oportunidade de conhecer coisas novas, como também de ter 

um intercâmbio com os colegas; que, a partir desses encontros que 

são proporcionados, a gente começa a conversar com os colegas e 

a formar, a partir disso daí, uma visão coletiva”  (PROF. 8). 

Percebemos nos depoimentos dessas professoras que a grande maioria 

ainda concebe a formação como cursos de reciclagem ou treinamento, que 
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subtendem uma mera transmissão e atualização de conhecimentos e/ou 

técnicas. As propostas de formação continuada são freqüentemente 

concretizadas, através de cursos, conferências, seminários e outras ações 

pontuais, isoladas.  

Apenas uma professora considera a formação como processo, 

sinalizando  para a concepção de formação continuada, envolvendo reflexão e 

crítica sobre e de sua própria prática. Nessa perspectiva, a educação 

continuada visa à formação de um profissional autocrítico e reflexivo de sua 

prática: 

 “Formação continuada é o processo de desenvolvimento pessoal e 

profissional” (PROF. 9).  

Nesse depoimento, a formação dos professores aparece identificada 

com a trajetória de vida pessoal e profissional. Segundo Nóvoa (1995), essa 

formação constitui-se num contínuo fundamental na vida dos professores e nas  

escolas, tornando-se necessário buscar caminhos que contemplem, de forma 

articulada, o desenvolvimento pessoal – produzir a vida do professor; o 

desenvolvimento profissional – produzir a profissão docente; e o 

desenvolvimento organizacional – produzir a escola. 

Partindo dessas considerações, a formação no campo do 

desenvolvimento pessoal estimula uma perspectiva crítico-reflexiva, 

favorecendo o pensar autônomo e a autoformação participada. Envolve 

investimento pessoal, trabalho criativo e reflexivo na formulação e reformulação 
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dos próprios projetos e percursos, visando à construção de uma identidade que 

não é somente pessoal, mas também, profissional.  

Nesse processo de formação crítico-reflexivo, a formação constitui-se, 

não apenas por um processo de aperfeiçoamento profissional, mas sim, por um 

processo de transformação na cultura escolar, em que novas práticas 

participativas e de gestão democrática vão sendo implantadas. 

Referindo-se ao desenvolvimento profissional, Nóvoa (1995) ressalta, 

ainda, que as práticas de formação continuada direcionadas para os 

professores considerados individualmente são úteis para a aquisição de 

conhecimentos e técnicas, porém  favorecem o isolamento e reforçam uma 

imagem dos professores como transmissores de um saber produzido no 

exterior da profissão.  

Por outro lado, as práticas de formação que contemplem as dimensões 

coletivas contribuem para a emancipação profissional e para a consolidação de 

uma profissão que é autônoma na produção dos seus saberes e dos seus 

valores.   

Quanto ao desenvolvimento profissional, como vimos anteriormente, 

vale ressaltar que as mudanças educacionais dependem: a) dos professores e 

de sua formação; b) das transformações da prática pedagógica na sala de aula; 

c) das mudanças no âmbito das organizações escolares e do seu 

funcionamento. 
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Nessa perspectiva, o desafio para a formação de professores consiste 

em  conceber a escola como um ambiente educativo, onde trabalho e formação 

não sejam vistos como atividades distintas, mas  articuladas em um mesmo 

processo.  

Através de uma retrospectiva histórica, observamos que a formação 

continuada  tem tido diferentes nomenclaturas, sendo  os termos mais 

utilizados:  educação permanente, cursos de reciclagem, de treinamento, de 

atualização e capacitação docente.  

De acordo com Fusari e Rios (1995), embora sejam termos 

equivalentes, não são sinônimos. A educação permanente tem sido empregada 

com mais freqüência para se referir à educação de adultos, muitas vezes como 

“treinamento” em funções específicas. Utilizando-se o termo “reciclagem” 

pressupõe ser possível reciclar, “reaproveitar o conhecimento”, dar forma 

diferenciada a um mesmo conteúdo e tem a mesma  característica da 

reciclagem de materiais.  

Na década de 80, o termo mais empregado pela Secretaria de Educação 

para os cursos sob convênio com as universidades foi “atualização”. 

Atentando-se  para o sentido do termo atualizar como “pôr em dia conteúdos”, 

torna-se difícil, para um curso de 30 horas, conseguir essa façanha. Desse 

modo, capacitação docente é a denominação mais comum, mas o curso de 

graduação também é uma capacitação. Nesse sentido, tem uma aproximação 
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com o termo educação continuada, colocando a necessidade de um continuum 

na formação do professor. 

Muitas vezes, os programas de formação estão voltados somente para a 

reciclagem/atualização do docente, não concebendo essa concepção de 

formação articulada ao desenvolvimento profissional dos professores e ao 

desenvolvimento organizacional da escola. 

“Formação continuada é o aprimoramento da formação. É o 

processo permanente do professor estar, sempre, participando de 

cursos de renovação, de reciclagem para não ficar com os 

conhecimentos defasados“ (PROF. 5). 

Reale e outros (1995) definem formação continuada como um processo 

nucleado na própria escola, dentro da espiral ação-reflexão-ação, devendo 

contemplar: 1) a articulação com o projeto da escola; 2) a valorização da 

experiência profissional dos participantes; 3) as potencialidades da comunidade 

escolar e as especificidades da instituição e do trabalho desenvolvido; 4) 

formas de trabalho coletivo e ação autônoma das escolas. 

O desenvolvimento do processo de formação continuada como exercício 

de profissionalização, no dia-a-dia dos professores entrevistados, depende  de 

iniciativa pessoal:  

“ .. Fiz o Pós-graduação de Língua Portuguesa; me ajudou muito e, a 

partir dessa Pós-graduação, foi que realmente fiquei cheia de 

inquietações. (...) Como não consegui fazer o Pós-graduação de 
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Língua Inglesa, fiz o cursinho da Cultura Inglesa, durante 4 anos. 

Ajudou bastante”  (PROF. 5). 

“...nesse sentido de formação continuada, só se o professor procurar 

a sua formação pessoal mesmo, se ele procurar participar de 

seminários, de cursos, porque, pela Secretaria de Educação, nós 

não temos quase nada” (PROF. 6). 

“É... buscando. Venho participando de cursos. Sempre que sei  de 

alguma coisa, vou investindo dinheiro próprio, mesmo. Dinheiro 

próprio, assim… em busca de cursos, de coisas novas; tudo o que 

aparece de novo e que eu tenho oportunidade (...) Fui atrás de fazer 

cursos e aí estudei em várias escolas de Inglês ...”  (PROF. 10). 

 As professoras, não encontrando as condições apropriadas dentro do 

próprio espaço para o desenvolvimento de sua formação, assumem a 

responsabilidade pela sua formação. 

Entretanto, essa busca pela formação profissional não pode se restringir 

ao esforço pessoal do docente, mas, deve-se constituir em políticas de 

formação, a fim de melhorar a qualidade de qualquer que seja a modalidade de 

ensino.  

Na esteira da interpretação das imagens centrais das nossas 

respondentes, coordenadoras e professoras, identificamos,  claramente,  a   

concepção  delas sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Estrangeira – PCNs e a formação continuada. As coordenadoras entendem  os 
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PCNs  como o “suporte  ao trabalho do professor”,  enquanto  a  maioria das 

professoras concebe a formação continuada como “ cursos de atualização, 

capacitação, seminários”. Apenas uma concebe a formação como um processo 

de autoformação, em que se busca a construção da identidade profissional. 

Talvez, aqui, resida um dos grandes problemas dos PCNs do Ensino 

Médio, especificamente no processo de formação continuada. 

 

4.2 – A formação continuada dos professores de língua estrangeira 
presente nos PCNs:  teoria e prática em questão 

 

    Como vimos anteriormente, na visão do MEC, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM configuram uma 

proposta curricular flexível e inovadora, que serve de suporte ao professor, 

orientando-o para o fazer e o refazer da sua prática. 

Não resta dúvida de que os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs 

– têm dado uma contribuição aos professores, seja apontando 

encaminhamentos para propostas pedagógicas, informando sobre a 

elaboração de material didático ou, ainda, na preparação de currículos 

universitários de formação de professores. Entretanto, para que possam, de 

fato, atingir a sala de aula, torna-se necessário investimento maciço na 

formação  de professores. 

Os PCNs de Língua Inglesa parecem não ter trazido novidades para o 

cotidiano da professora. Apenas vieram respaldar o que já vinha sendo feito: 
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“(...) A gente, que vai lá na GERE, estuda, recebe as orientações, vai 

vendo que nada mais é do que um canal da língua; de comunicação 

(...) Então, PCN, para mim, foi muito bom… Está sendo muito bom, 

porque a gente tem, até... É como se a gente tivesse uma 

constatação oficial de que o que você já vinha fazendo não era uma 

coisa que você... que, às vezes, eu pensava que estava sendo meio 

doida, meio maluca de pensar, de agir daquela forma, de fazer 

aquilo, porque, ao meu ver, muita gente já faz, mas não sabe” 

(PROF. 4). 

O ensino de línguas que visava, apenas, ao conhecimento 

metalingüístico e ao domínio consciente de regras gramaticais – tornando-se 

uma simples repetição, ano após ano, dos mesmos conteúdos –, na 

perspectiva atual, passa a ter por objetivo geral levar o aluno a comunicar-se, 

de maneira adequada, em diferentes situações da vida cotidiana (PCN, 1999). 

 Percebemos, na maioria dos depoimentos, que há uma dicotomia entre 

o que os PCNs de Língua Inglesa dizem e o que acontece, de fato, no 

processo de formação das professoras, carecendo  dos embasamentos teórico-

metodológicos propostos nos PCNs. Esse aspecto emerge de modo mais 

significativo nas seguintes falas: 

“... Todo aquele conteúdo teórico dos PCNs é muito bom. Agora, é 

difícil da gente vivenciar, em sala de aula, muita coisa assim, mas ... 

a gente sabe que é bom para o aluno” (PROF. 6).   
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“Eu acho importante a sistemática dos PCNs, apesar de que eu acho 

muito bonito pra prática, em si. Na escola pública, eu acho que tem 

os conteúdos de muita abrangência, onde, na verdade, a gente não 

tem tempo, em sala de aula, pra se trabalhar nem o essencial” 

(PROF. 9).  

Outro aspecto que vale à pena ressaltar é a importância atribuída à 

autoformação, sobretudo à aprendizagem com os colegas, mencionada por 

grande parte das entrevistadas. Observemos o posicionamento das 

professoras, a seguir: 

 “... Sinto necessidade de aprender, de modificar, de alguma coisa   

que, realmente, dê um resultado melhor” (PROF. 5). 

“... Esses encontros são voluntários. Então, todo mundo vai sem 

nenhuma pressão. Vai porque quer, porque quer estudar, porque 

quer trocar experiências, não é? E a gente percebe muitos 

professores com muita vontade de crescer, com vontade de fazer 

coisas diferentes. Então, nesse sentido é diferente porque a gente 

mesmo é quem tem que fazer. A gente não fica esperando que a 

Secretaria promova, que prepare. A gente mesmo é quem tem que 

preparar” (PROF. 6). 

O desejo de melhorar a prática docente é a grande questão posta pelas 

professoras. Algumas têm consciência de que sua formação não está acabada; 

apenas se iniciou com o curso de graduação.  
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“Na minha formação… Venho da forma tradicional. Então, as 

mudanças que eu adquiri foram depois. Quando eu entrei na sala de 

aula, eu estava, assim, no início do meu curso, no 2º período; não 

tinha muita experiência. Eu lembro que me angustiava, um 

pouquinho, porque eu imaginava, assim: Meu Deus, eu fiz este 

concurso, entrei, mas ainda não estou pronta. Então, eu fui 

complementando a minha vida num curso que eu fazia e percebia, 

assim, que tinha que crescer mais além do que era dado na 

Faculdade e corria atrás de fazer curso. Fui atrás de fazer cursos e 

aí estudei em várias escolas de Inglês e, também, procurei, assim, 

adquirir material. Fui comprando material, fui conversando com 

pessoas” (PROF. 10). 

No quadro de profundas mudanças e grandes desafios como tem se 

caracterizado o Ensino Médio, o desejo de mudar, o entusiasmo pelo que 

fazem, nos leva a refletir que poderia ser mais trabalhado nas capacitações dos 

professores. 

 

4.3 – Os PCNs e a  formação continuada: as po líticas de implantação na 
GERE do Sertão do Médio São Francisco,  em Petrolina 

 

A década de 90 representa um novo marco no desenho das políticas 

educacionais no Brasil, centrando-se  na busca da qualidade e na promoção de 

maior eqüidade do sistema. As novas diretrizes incorporadas às principais 

políticas e programas implementados pelo governo federal, a partir de 1995,  
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passaram, também, a orientar as iniciativas dos estados e municípios, na área 

educacional. Como eixo comum das ações dos três níveis de governo, tem sido 

enfatizada a descentralização da gestão educacional, orientada para a 

promoção e o fortalecimento da autonomia da escola. 

A emergência dos estados e municípios, como atores importantes no 

processo de formulação e implementação das políticas nacionais de educação 

básica, contribuiu para que o próprio MEC assumisse um novo papel, 

concentrando-se na articulação e no monitoramento dessas políticas. 

Os avanços na concepção de educação continuada, ocorrem, ao se 

considerar o local de trabalho como a base do processo, levando em conta  as 

vivências e os saberes profissionais presentes no dia-a-dia escolar, o que 

possibilita a compreensão da educação como prática social mobilizadora.  

De fato, esse  processo envolve uma diversidade de ações, tais, como: 

a) realização de cursos nas próprias unidades escolares, ou fora delas; b) 

encontros e seminários com educadores de diferentes escolas; c) programas 

de discussões permanentes; d) orientações técnicas. Para isso, é necessário 

que essas ações sejam planejadas como ações coletivas, portanto, em grupos 

onde as decisões sejam socializadas, visando ao aprimoramento da qualidade 

da prática docente. Qualidade entendida, aqui, como propriedade de um 

trabalho alicerçado numa visão crítica da realidade e capaz de intervir na 

transformação da sociedade, na direção da solidariedade e da justiça. 
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Em atendimento à política de capacitação do Estado de Pernambuco, 

que, além das metas qualitativas, prioriza metas quantitativas, na perspectiva  

de atingir um maior número de professores e escolas, acreditando que os 

participantes, como sujeitos individuais, serão agentes multiplicadores ao 

retornarem a suas instituições de origem, a  Gerência Regional – GERE,  do 

Sertão do Médio São Francisco, implementou o processo de formação 

continuada sobre os PCNs de Língua Inglesa do ensino médio. 

Para essa implementação, a GERE enviou um ofício às escolas, 

solicitando um representante de cada área para participar das capacitações 

dos PCNs, ficando ele incumbido de ser o multiplicador nas suas escolas de 

origem. A dificuldade para esses agentes multiplicadores é que, nem sempre 

há, nas escolas, momentos propícios para essa formação. Além da falta de 

material, torna-se difícil reunir todos os professores das áreas, no mesmo 

horário, para essa finalidade. 

Ao tratar das estratégias de treinamento de professores em serviço – via 

‘efeito multiplicador’ ou ‘efeito de repasse’, Kramer (1989) ressalta a oposição 

‘concepção x operacionalização’, no interior do sistema de ensino. Considera a 

existência de uma rede para o treinamento em serviço, a qual tem início nas 

instâncias centrais, responsáveis pela concepção, pelo planejamento e pela 

elaboração de propostas e de materiais que orientam e subsidiam o trabalho no 

sistema de ensino, passando por instâncias intermediárias e chegando ao 

professor. Durante esse processo ocorrem as distorções e simplificações 

decorrentes do fato de os profissionais que atuam nas instâncias  
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intermediárias  (especialistas que repassam aos professores), na maioria das 

vezes, não deterem ‘os conhecimentos que levam à elaboração da proposta, 

nem a prática pedagógica necessária para contextualizá-la, revitalizá-la e 

criticá-la’ (KRAMER, 1989 apud REALE, 1995, p.68). 

Como percebemos nas falas, o processo de implementação dos PCNs 

de Língua Inglesa  foi muito complexo. Se por um lado, as professoras avaliam 

esse processo como  muito bom, importante, proveitoso, produtivo: 

“... esse processo foi muito bom (...) a gente aprendeu a trabalhar de 

uma forma diferente. (...) Antes de fazer parte desses PCNs, a gente 

trabalhava, assim, naquela forma de dar mais aquela parte ... dava 

texto também, mas, mais voltado para a parte gramatical” (PROF. 5). 

“... É sempre muito proveitoso você participar de encontros e de 

capacitações, de encontros de formação continuada, porque, mesmo 

que você não use tudo, você vai adaptar à sua realidade” (PROF. 6). 

“... Acho extremamente importante porque a gente necessita desse 

apoio...” (PROF. 7). 

“Vê só! Em... Tanto em relação à qualidade, acho que, também, no 

empenho, é muito bom ...”  (PROF. 8). 

“... Eu vejo como uma boa solução, esses encontros. Pra mim, foi, 

assim, bastante produtivo” (PROF. 11). 
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Por outro lado, as professoras cobram a falta de apoio, de 

acompanhamento: 

“... Eu acho que o professor de Língua Inglesa, ele anda muito 

sozinho; não tem apoio pedagógico. Ele que se vire; ele tem que se 

virar, sozinho, porque se ele ficar esperando pelas instituições, ele 

vai ficar parado no tempo”  (PROF. 6). 

“... a gente necessita desse apoio.. “ (PROF. 7). 

Constatamos, nos depoimentos, que a maioria das professoras e 

coordenadoras reconhece a validade do curso ministrado pela GERE e valoriza 

a sistematização do conhecimento como um dos meios para provocar 

mudanças no crescimento pessoal e profissional: 

“... Está sendo o melhor momento que a GERE está implementando, 

é esse aí” (PROF. 5). 

No entanto, o que vem sendo feito não atende às necessidades de 

formação dos professores em relação aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

de Língua Inglesa. De fato, existe a necessidade de ações permanentes de 

formação continuada, como vemos nos depoimentos abaixo: 

“... tem que permanecer, tem de continuar, até com mais 

intensidade” (PROF. 5).     

“... eu acho é que precisaria ser garantido mais estudo” (PROF. 8). 
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“É um processo que tem que ser dado continuidade, a meu ver, com 

os professores, para que eles não fiquem sem ter uma 

atualização...” (COORD. 2). 

A expressão “deixa muito a desejar”, utilizada nas falas das professoras 

e coordenadoras, demonstra que  a implementação das  políticas de formação 

continuada, no âmbito da GERE do Sertão do Médio São Francisco, visando ao 

estudo dos PCNs, não está funcionando de maneira que corresponda, 

plenamente, ao estabelecido  na LDB – Lei nº 9.394/9611, e  no Estatuto do 

Magistério Público do Estado.  

“... A gente precisa efetivar mais, efetivar melhor as nossas práticas 

de formação continuada, justamente porque a gente não tem um 

histórico, porque nós não temos uma cultura de planejamento, de 

projetos que se efetivem na prática. Nós ainda vemos, muitas vezes, 

o processo romper. Nós ainda fazemos as coisas... Somos 

atropelados por outras coisas maiores ou por algumas coisas que 

fogem ao nosso controle e ainda deixa muito a desejar...” (COORD. 

1). 

                                                
11Atendendo ao estabelecido no Artigo 13 e no Artigo 61, da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional  (Lei nº 9.394/96), Artigos 16, 17 e 44, da Lei nº 11329, de 16 de janeiro de 
1996 (Estatuto do Magistério Público de Pernambuco), conforme Portarias nº 3432, de 14 de 
agosto de 2000, e nº 3888, de 8 de julho de 2000, do Secretário de Educação, e Instrução 
Normativa nº 001/2000, publicada no Diário Oficial de Pernambuco de 30 de dezembro de 
2000. 
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“eu acho que o processo de formação continuada em Língua 

Inglesa, ele está muito a desejar no sentido de apoio, no sentido de 

ter encontros definitivos, um grupo de estudos definitivos...” 

(COORD. 2) 

Entre as atribuições das Diretorias Regionais – DERE, hoje, GERE – 

destacam-se o apoio, acompanhamento e avaliação do trabalho de formação 

em serviço, nas respectivas escolas, e a organização de momentos de reflexão 

conjunta entre diferentes escolas, incentivando a troca de experiências entre os 

professores. Essa formação tem sido através de encontros, palestras, reuniões 

no espaço da GERE e necessita de continuidade. 

A implementação de sistemas de avaliação de ensino – SAEB, provões 

– e a criação de uma sistemática de avaliação pedagógica de livros didáticos, 

implementadas pelo PNLD – tudo isso representa um avanço considerável, 

porém, há a necessidade de outras modalidades de intervenção. Dentre elas, a 

formação continuada de professores e demais educadores deve ser 

privilegiada, do contrário, a prática de sala de aula não sofrerá mudanças 

significativas na direção pretendida. 

Nenhum dos documentos oficiais (PCNs e demais propostas curriculares 

de estados e municípios) pode ser transposto diretamente para a sala de aula, 

o que feriria a natureza desses documentos e representaria uma contradição 

aos princípios orientadores da prática pedagógica neles assumidos, como por 

exemplo, o princípio de respeito à pluralidade de realidades culturais. Desse 
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modo, são necessários outros níveis de concretização, tais como: a 

reelaboração de propostas curriculares no âmbito dos municípios e estados; a 

elaboração do projeto educativo de cada escola e a elaboração da 

programação de cada professor, a ser desenvolvida em sala de aula. Para que 

isto, de fato, aconteça, existe a dependência da implementação de políticas de 

formação de educadores (BARBOSA, 2003). 

De acordo com algumas falas, tanto de professoras quanto de 

coordenadoras, a formação deveria abranger todos os professores: 

“A gente necessitaria que esses encontros fossem regulares, fossem 

uma coisa aberta a todos os professores que realmente trabalham 

com a Língua Inglesa” (PROF. 7). 

“... Os PCNs têm sido de grande importância para o professor, para 

esse despertar dessa nova consciência. O que precisa, na realidade, 

é se estimular o estudo dos PCNs com todos os professores, porque 

os PCNs estão sendo um guia, um direcionamento. É um estudo 

sério, que tem feito, e vai provocar, uma grande revolução, não só 

no ensino de línguas, mas vai estruturar todo o ensino, de modo 

geral” (COORD. 3). 

Percebemos, pelos depoimentos das professoras, que não houve 

mudanças nos programas de capacitação da GERE, após a reforma do Ensino 

Médio. Apesar de os PCNs serem um novo programa, continuam os mesmos 

erros do passado, uma vez que, há mais de 50 anos, o conhecimento era 
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repassado. Continua o velho travestido de novo. Não concordamos com essa 

postura – a cultura do repasse – que marcou toda uma geração de docentes. 

Ela trouxe conseqüências profundas na qualidade do conhecimento. 

Defendemos que conhecimento não se repassa e, portanto, todos deveriam ter 

acesso a essas capacitações. 

Nesse sentido, torna-se imprescindível que as ações desenvolvidas 

pelos programas sejam  ações sistemáticas, articuladas e contínuas, tendo a 

prática docente como eixo de todo o processo de formação em serviço, ponto 

de partida e chegada. Existe a  necessidade de se “articular diferentes fases e 

meios, garantindo regularidade, continuidade e aprofundamento nos projetos, 

por meio de uma nova política” (FUSARI & RIOS, 1995). 

Nesse processo de implementação dos PCNs de Língua Inglesa do 

ensino médio na GERE – Petrolina, constatamos,  nos depoimentos, a falta de 

compromisso da direção das escolas, em termos de  apoio para as professoras 

participarem das referidas capacitações: 

“... Apesar de que, quando acontece, a gente não pode sair da sala 

de aula, porque o aluno vai ficar de aula vaga. É aquela cobrança 

toda. (...) Se o pessoal entendesse que o professor que participa de 

uma aula daquela do PCN, ele volta.... Pelo menos comigo a 

experiência foi essa. Ele volta com outra coisa pra dar pra esse 

aluno. Esse aluno pode perder uma semana inteira de aula, mas, o 

que ele vai ganhar em termos de futuro, não tem comparação” 

(PROF. 5). 
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Em relação às  capacitações anteriores à Reforma do Ensino Médio:  

“As capacitações de antigamente era aquela coisa mais mecânica, e 

agora, não. A gente vê que é uma coisa bem interativa, onde o 

menino está bem de acordo com os temas da atualidade...” (PROF. 

5). 

“As capacitações anteriores, eu considero praticamente neutras, em 

relação à vivência que a gente pega, que a gente adquire. Hoje, 

esses encontros, pra mim, têm sido, assim, de uma importância 

decisiva, porque eu mudei muito a minha perspectiva em relação a 

Inglês” (PROF. 9). 

Nos modelos de formação, antes dos PCNs, havia o predomínio da 

racionalidade técnica ou instrumental, presente nos esquemas de formação 

das instituições formadoras, as quais privilegiavam a utilização de 

conhecimentos e meios, anteriormente consagrados, sem o recurso de 

criatividade,  de novos saberes e novos modos de fazer.  De acordo com esse 

modelo, o professor era considerado um técnico, cuja atividade profissional 

consistiria na aplicação rigorosa de técnicas cientificamente embasadas. Para 

serem eficazes, os professores deveriam enfrentar os problemas da prática, 

aplicando princípios gerais e conhecimentos científicos derivados de pesquisa 

desenvolvida por outros profissionais. 
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 De fato, o que percebemos, é que esse tipo de formação meramente 

técnica já não satisfaz ao mundo moderno, já que existem outros fatores de 

dimensões muito mais amplas que constituem a formação do professor.  

Um outro aspecto referente à implementação dos PCNs de Língua 

Inglesa é a constatação de que as professoras ainda desenvolvem suas 

atividades de modo isolado. A Língua Inglesa continua a ser ministrada de 

forma descontextualizada, apesar de as professoras apontarem a necessidade 

de realizar um trabalho articulado: 

“... A articulação do ensino de Língua Inglesa com outras disciplinas 

pode ser feita. Neste novo ensino, agora, a gente pode fazer, 

através dos textos. A gente pode fazer uma ligação, uma ponte do 

ensino de Língua Inglesa com outras disciplinas, como Geografia, 

Biologia”  (PROF. 6). 

“Quanto à articulação de Inglês com as outras disciplinas, a gente vê 

que elas poderiam estar muito mais casadas. O que pede lá pra 

gente trabalhar está muito relacionado com as outras disciplinas; 

está próximo” (PROF. 10).  

“Sabemos que hoje, com essas novas reformas, não podemos mais 

trabalhar isolados, matérias isoladas” (PROF. 11). 

Mesmo desenvolvendo as atividades na mesma escola e na mesma 

série, as professoras mantêm pouco contacto entre si, conforme expressa esse 

depoimento: 
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“... Quanto  à articulação de Língua Inglesa com outras disciplinas, 

eu não tenho muita vivência na minha escola, no momento, porque a 

gente encontra, ainda, assim, alguns colegas, meio, cada um no seu 

cantinho, fazendo o seu. Eu já promovi alguns eventos, mas, 

infelizmente, não pude contar com a participação de todos. O que 

deveria ser assim uma integração, às vezes, se torna um impasse” 

(PROF. 9). 

De fato, o trabalho  fragmentado  e a desarticulação ainda persistem: 

“... A gente sabe que os professores de Língua Inglesa, de uma 

certa forma, são um pouco discriminados. (...) Através dos PCNs, 

essa mudança toda aconteceu. Eu acho que isso fez com que as 

outras disciplinas, os outros professores percebessem a nossa 

importância, percebessem, também, o principal: que todo o mundo 

faz parte do processo. As disciplinas estão, aí, em conjunto. Uma 

não é mais importante do que a outra e uma tá, de certa forma, é ... 

precisando da relação com a outra. A gente necessita tá andando 

em conjunto” ( PROF. 7). 

“... Mas, às vezes, a gente não consegue fazer este casamento, 

dependendo dos colegas que você tenha. A gente tem tentado, mas, 

o nosso trabalho ainda está um pouquinho… Ele ainda caminha um 

pouco devagar...” (PROF. 10). 
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Agindo dessa forma, individualmente, em sala de aula, e, na maior parte 

do tempo, trabalhando isoladamente, o professor  dificulta o trabalho coletivo e 

participativo. A fragmentação do trabalho e a falta de reuniões de colegiado 

contribuem  para  anular a criação de um profissional docente. 

Sobre essa questão, compartilhamos com Nóvoa (1995), quando afirma 

que as práticas de formação contínua, ao serem organizadas em torno dos 

professores individuais, podem ser úteis para a organização de conhecimentos 

e de técnicas, porém, favorecem o isolamento e reforçam uma imagem dos 

professores como transmissores de um saber produzido no exterior da 

profissão. No entanto, as práticas de formação baseadas nas dimensões 

coletivas contribuem para a emancipação profissional e para a consolidação de 

uma profissão que é autônoma na produção dos seus saberes e dos seus 

valores. 

Através da reflexão crítica, num trabalho conjunto, os professores 

poderão construir uma nova prática baseada, não só na experiência individual, 

mas também, na avaliação cuidadosa de seu desempenho. Isso significa o 

início do caminho para a mudança, para a atualização, para a qualidade. 

Sabemos que o professor tem uma parcela de responsabilidade no seu 

processo de formação, mas existem outras instâncias que vêm  dificultando  o 

trabalho do professor. 
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4.4 – A reforma do ensino médio e suas implicações na qualidade do 
ensino de língua inglesa 

 

No âmbito da LDB – Lei nº 9.394/96, e do Parecer do CNE, as línguas 

estrangeiras modernas são tão importantes quanto outras disciplinas do 

currículo, do ponto de vista da formação do aluno.  

O professor do ensino médio, mesmo consciente da inserção dessa 

língua estrangeira no currículo escolar e da importância da referida língua na 

formação integral do aluno, não tem tido a formação continuada, conforme 

explícita nos  textos legais.  De acordo com (DCNEM, 1999, p. 110): 

… o currículo não se traduz em uma realidade pronta e 
tangível, mas na aprendizagem permanente de seus agentes, 
que leva a um aperfeiçoamento contínuo da ação educativa. 
Nesse sentido, uma reforma como a que aqui se propõe será 
tanto mais eficaz quanto mais provocar os sistemas, escolas e 
professores para a reflexão, análise, avaliação e revisão de 
suas práticas, tendo em vista encontrar respostas cada vez 
mais adequadas às necessidades de aprendizagem de nossos 
alunos.  

Sabemos que a qualidade do ensino da Língua Inglesa na rede pública 

não depende somente da competência lingüística do professor, que, na 

concepção de Chomsky (1977, apud PERRENOUD, 1999, p. 20) refere-se à 

capacidade de estar sempre improvisando e inventando algo novo, sem lançar 

mão de uma lista preestabelecida.  

Ao analisarmos os depoimentos das professoras sobre as dificuldades 

para o ensino de Língua Inglesa na escola pública, as idéias centrais 

encontradas foram: condições de trabalho, falta de formação específica e falta 

de capacitações específicas: 
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“ A gente tem muitas turmas, as salas cheias, os alunos sem 

material, falta toda essa parte de apoio, porque o que me chateia 

muito, assim, é esse aluno não ter material. Seria tão bom que o 

governo mandasse livros pros alunos, livros bons, realmente, dentro 

dessa temática dos PCNs, que é isso que a gente precisa” (PROF. 

5). 

 “O ensino de Língua Inglesa na escola pública é... no tem atingido, 

assim, os objetivos. Nós vemos a situação; a realidade é muito 

difícil. Os professores não têm a formação específica para o ensino 

de Língua Inglesa. Muitos professores dão aula de Inglês só como 

complemento de carga horária; não têm afinidade com a disciplina” 

(PROF. 6). 

“... mas, a gente vê, também, a nossa língua sendo tratada como… 

é… assim... complemento de carga horária e dando até a pessoas 

que são de outras áreas, que não têm afinidade nenhuma e que a 

Língua Inglesa é tratada dessa forma...” (PROF. 10). 

O ensino de Língua Inglesa não está funcionando de maneira que 

possibilite ao aluno “um nível de competência lingüística capaz de permitir-lhe 

acesso a informações de vários tipos, ao mesmo tempo em que contribua para 

a sua formação geral enquanto cidadão” (PCN, 1999, p. 148). 

“O ensino de Língua Inglesa, na escola pública, ele está muito a 

desejar. Em relação ao aprendizado, os professores precisam ser 
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capacitados, a meu ver, a cada semestre ou a cada dois meses...“ 

(COORD. 2). 

Ao se tentar identificar as causas mais imediatas da situação em que se 

encontra a escola pública, atualmente, surgem, com muita evidência, as 

condições concretas de trabalho do professor, tais como: os baixos salários; a 

grande quantidade de aulas para o professor; a grande quantidade de alunos 

por sala; a necessidade de deslocamento do professor para completar a carga 

horária; a formação inadequada do professor, através de cursos que, às vezes,  

não oferecem as mínimas condições de preparo para a prática docente, tanto 

no que se refere ao conhecimento específico como no conhecimento 

pedagógico; além da falta de material didático para o professor e para o aluno. 

Sobre essa questão, concordamos com Celani (2003), ao advertir que o 

ensino de Língua Estrangeira tem sido uma área muito esquecida na educação 

brasileira. Mesmo depois da LDB, a situação não parece ter evoluído muito. O 

que torna a situação particularmente difícil são as raízes profundas desse 

problema, que começam no tipo de programa de formação oferecido pelas 

universidades. Outro fator relacionado a essa problemática situação é o 

isolamento em que se encontram os professores de Inglês, freqüentemente 

impedidos, por suas condições de trabalho, de conversar com seus pares e 

desenvolver trabalhos conjuntos.  

Considerando esse quadro, cujo recorte já incorpora, evidentemente,  

inúmeros outros elementos não nomeados, é que destacamos depoimentos 
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das professoras sobre  a preocupação que elas têm  em   superar as 

dificuldades e  facilitar a aprendizagem da língua estrangeira: 

“... Então, vou procurando textos avulsos de vários livros. É super 

desgastante para o professor, principalmente, para quem tem muitas 

horas, mas, em todo caso, você sente a satisfação de saber que 

está fazendo uma coisa diferente e que, realmente, o caminho é 

aquele ali. E pode ser que tenha efeito. Tanto ele fica inserido no 

contexto” (PROF. 5). 

“É necessário o ensino de Língua estrangeira na escola pública para 

o aluno não se sentir descontextualizado. Então, a gente tem que ter 

essa preocupação de passar o ensino, mesmo com tantas 

dificuldades, com tantos obstáculos, mas a gente tem que ter essa 

preocupação de que o aluno de escola pública, ele precisa dessa 

formação geral; ele precisa de todas as áreas do conhecimento pra 

que ele se sinta um ser atuante na sociedade moderna” (PROF. 6). 

Também percebemos, nos depoimentos das professoras, o desejo de 

acertar, de trabalhar de acordo com a realidade dos alunos: 

“... Nós temos que buscar conhecimentos e num mundo globalizado, 

em que vivemos, não podemos parar no tempo, apesar de que o 

novo, ele assusta; a gente fica sempre meio ansioso diante do novo, 

mas, temos que ter confiança, esperança pra poder enfrentar o dia-

a-dia diante desses novos projetos, dos novos conhecimentos, para 
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poder passarmos para os nossos alunos essa energia positiva, e 

que eles não venham a ter receios diante do novo” (PROF. 11). 

No que se refere à forma como as professoras desenvolvem o ensino da 

LE, a análise dos dados confirma os resultados encontrados por Pinhel (2004, 

p. 76):  

a leitura parece não ser enfatizada com base nas   orientações 
propostas  pelos PCNs (1999), pois não é trabalhada com a 
finalidade de ensinar o aluno a ler em uma Língua Estrangeira 
– LE, visando aprimorá-lo como pessoa humana, incluindo, 
portanto, a sua formação ética e o desenvolvimento de sua 
autonomia intelectual e de seu pensamento crítico. 

  

“... Então, eu procuro fazer o seguinte: destacar os textos e tentar 

trabalhar o máximo esse texto e, a partir daí, ver, à parte, a estrutura 

gramatical, que o aluno está precisando naquela série. E, através 

desse texto, a gente vai, depois, aprofundando a parte gramatical” 

(PROF. 5). 

“Eu trabalho basicamente a partir de textos. Inclusive, gosto de 

trabalhar com Amadeu Marques, porque ele desenvolve a gramática. 

Mas, o ponto de partida é o texto, porque a gente trabalha 

interpretação, a gente trabalha a oralidade...” (PROF. 9). 

“... São coisas simples, que partem do cotidiano; textos simples. (....) 

Você pode pegar um livro e ir lendo, com ele; um livro mesmo 

pequeno, fininho, e aquele livro ser para um semestre inteiro e, ali, à 
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medida que você vai lendo o texto, que vão aparecendo as 

estruturas, é que você vai trabalhando”  (PROF. 10). 

O texto ainda continua sendo trabalhado nos moldes tradicionais, com 

ênfase na tradução e na gramática nele contidas. É preciso que haja uma 

maneira de otimizar novas compreensões vivenciadas da abordagem de 

ensinar do professor para que haja rupturas em suas essências, com base em 

um processo reflexivo, consciente da necessidade de mudar suas concepções 

de linguagem e ensino/aprendizagem de LE (ALMEIDA FILHO, 1998). 

Para que a leitura em LE seja trabalhada com a finalidade de ensinar a 

ler e não como um pretexto para o ensino da análise lingüística e da tradução 

de palavras ou frases, que é o que vem ocorrendo, de modo geral, nas escolas 

públicas, é preciso que todos os envolvidos no ensino da referida língua,  

façam uma leitura dos PCNs como uma orientação, sem tomá-los como um 

modelo a ser diretamente aplicado, sem nenhuma reflexão.  

Vista como possibilidade para motivação dos alunos, através de aulas 

dinâmicas, a renovação do professor de Língua Inglesa da escola pública, 

diante das transformações ocorridas no mundo, está presente nos depoimentos 

das coordenadoras: 

“A questão da Língua Inglesa do ensino médio, na escola pública, 

precisa avançar, porque, na realidade, o professor, ele vai ter que ter 

a sua renovação, também. (...) Então, tem que ser criada uma 
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estratégia de dinamizar o ensino da língua, para melhor motivar e 

despertar o interesse do aluno”  (COORD. 3). 

“... o mundo em que nós estamos vivendo hoje, o mundo do 

trabalho, o mundo das relações, das interrelações está pedindo 

isto... Então, o aluno, hoje, ele quer conhecer outros parâmetros, 

outros mundos e o professor está começando a sentir essa 

necessidade: que ele precisa se renovar, se rever...”  (COORD. 1). 

A imagem da renovação, inovação, foi utilizada, aqui, no sentido de  a 

escola e os professores funcionarem como agentes de mudança 

(desenvolvimento pessoal, redefinição profissional, reestruturação 

organizacional). Nessa perspectiva, a inovação não se refere à aplicação de 

conhecimento produzido fora da escola e alheio à experiência do professor. Ela 

nasce, pois, das reflexões sobre a prática e do intuito em questioná-la e 

compreendê-la a partir do contexto, onde normalmente ocorre (PORTO, 2004). 

De fato, aprofundar a compreensão que se tem sobre formação 

profissional, visando a delinear a natureza do conhecimento específico da 

profissão professor, vai além do conhecimento de seu objeto de ensino. Assim 

sendo, um curso de formação continuada deve-se configurar como um espaço 

que promova não apenas o estudo sobre preocupações e inquietações teóricas 

sobre a natureza da linguagem, da aprendizagem e da organização do ensino, 

mas também, viabilize reflexões sobre sua transposição para a prática docente.  
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Para isso, torna-se necessário que o formador promova situações, onde 

o professor possa estabelecer as ligações necessárias entre um conhecimento 

adquirido (relativo aos conceitos, teorias e habilidades aceitas como parte do 

conteúdo intelectual necessário à profissão) e um conhecimento experimental 

(adquirido e desenvolvido em um processo de reflexão sobre e na atuação 

profissional), trazendo à tona modelos mais razoáveis, que aproximem a teoria 

à prática. 

Essa  formação do tipo reflexiva contribui para que o professor de Inglês 

possa estabelecer sua identidade profissional: uma identidade em processo 

contínuo de formação, que, conseqüentemente, tem influência na reconstrução 

da identidade do ensino de línguas estrangeiras no contexto educacional. 

 

4.5– Os impactos dos PCNs  no process o de formação do s professores 

 

As reformas curriculares implicam, além das mudanças na grade 

curricular, orientações metodológicas diferentes, na pretensão de que os 

professores aceitem e introduzam as alterações propostas no seu cotidiano 

escolar. No entanto, para que essas mudanças ocorram, é preciso que haja o 

envolvimento direto dos professores e demais participantes do processo. 

Neste depoimento, a professora vislumbra que as questões de interesse 

social podem ser trazidas para a sala de aula através da língua estrangeira, 

num compromisso social com seu aluno e consigo mesma – a possibilidade do 

exercício da cidadania: 
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“... Eu acho que foi, assim, de grande valia, essa forma como os 

PCNs transmitiram para a gente a forma como deveríamos trabalhar.  

(...) Foi, justamente, a partir daí que eu senti a necessidade de 

mudar. Aliás, já sentia isso uma vida inteira, porque você está 

buscando, já há vários anos, se dedicando mais àquela parte 

gramatical, porque também foi a forma como aprendi. Eu consegui, 

assim, ver de uma forma diferente e senti uma satisfação. Toda vida 

me senti insatisfeita, porque esse menino aprende as regras mas 

não sabe se expressar, tanto em Língua Inglesa como em Língua 

Portuguesa. (...) E, aí, com esse PCN, foi começando a clarear a 

forma como era que eu tinha de trabalhar (...) A partir daí, que eu 

estou tentando pegar melhores autores, melhores livros e trabalhar 

de uma forma melhor (...) Já procuro trabalhar de uma forma onde 

esse aluno realmente participe, seja um aluno crítico, dê suas 

opiniões em cima de tudo o que a gente está fazendo” (PROF. 5). 

De modo geral, na opinião das professoras e coordenadoras, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs – têm lhes dado uma grande 

contribuição no encaminhamento das propostas pedagógicas.  

Sabemos que a simples existência de documentos oficiais não é 

suficiente para promover mudanças. Para isso, torna-se necessário que o 

professor se aproprie  dos princípios legais, políticos, filosóficos e pedagógicos 

que fundamentam o currículo proposto, de âmbito nacional, e da proposta 
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pedagógica da escola. É preciso, ainda, que existam políticas educacionais que 

assegurem a sua efetiva implantação. 

As professoras também apontam o trabalho desenvolvido com livros 

adaptados à metodologia sugerida nos PCNs, como indispensáveis no 

processo de formação: 

“Você sente mais leveza, mais soltura e você já começa a ver com 

outros olhos aqueles livros que eram feitos naquela forma antiga de 

ser e você passa a ver autores que já estão se encaixando nas 

idéias dos PCNs” (PROF. 8). 

O estímulo, o entusiasmo e a motivação são apontados pelas 

professoras como conseqüência das reuniões de estudo dos PCNs.   

Entretanto, esse estímulo após a participação nos cursos de capacitação não é 

suficiente para se considerar como  formação continuada: 

“... Quando a gente participa de um encontro de formação 

continuada, a gente retorna pra sala de aula mais motivado, mais 

entusiasmado, com mais idéias na cabeça. A gente quer melhorar a 

prática pedagógica. Então, a gente procura melhorar, adaptar à 

realidade” (PROF. 6). 

“Esse processo de capacitação, quando você volta dele, você volta 

estimulada...” (PROF. 10). 
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Na verdade, a formação continuada contribui na melhoria da qualidade 

de ensino à medida que auxilia o professor a se conscientizar de que a 

formação de sua identidade profissional não depende somente de freqüência a 

cursos de capacitação, antes ou durante sua atuação em sala de aula. É 

necessário reflexão sobre o contexto de sua atuação, suas limitações e 

possibilidades, a fim de que se torne um profissional mais independente, capaz 

de buscar soluções para os problemas do cotidiano (RODRIGUES, 2003). 

Algumas tentativas de mudança no  cotidiano escolar, após o estudo dos 

PCNs, seja em relação à abertura para o “novo”, seja em relação à motivação 

para fazer um trabalho diferente, são apontadas pelas professoras: 

“Vou mudando, pouco a pouco, porque a gente sente a necessidade 

de mudar, um pouco, aquela nossa sistemática. Que a gente fica 

muito ali, reduzido às quatro paredes, e não vê muito o que está 

acontecendo lá fora e quando a gente tem esses encontros, a gente 

vê que não é só aquilo ali, que existe um mundo muito amplo que a 

gente precisa conhecer, que a gente precisa explorar e levar até a 

sala de aula” (PROF. 7). 

Algumas professoras, no entanto, afirmam que é um processo lento, 

mas já apontam a conscientização, sinalizando para a profissionalização 

docente: 

“Eu creio que seria um engano dizer que mudei totalmente a minha 

prática. A gente sabe que isso não acontece de um dia para o outro. 
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É ao longo de nossa carreira profissional. Mas, a gente procura ir 

mudando a prática. A gente volta mais consciente, porque o 

processo de conscientização… A consciência que a gente vai 

adquirindo é um processo… A gente volta com mais consciência, 

com mais desejo de mudar, de melhorar a prática e, assim, a prática 

muda. (...) o mais importante é que agora a gente procura ver o 

aluno de uma forma integral” (PROF. 6). 

“Então, penso que dá muito mais trabalho. A gente vê que é muito 

mais dedicação, mas, quando você realmente gosta do que você 

faz, você está inteirada, as mudanças, elas vêm. Também acho que 

é um processo lento, não é tão rápido que a gente consegue, 

também, muitas mudanças. Mas, elas vêm” (PROF. 10). 

Para algumas  professoras, essa mudança força a estudar mais: 

“... hoje, eu pesquiso e estudo mais”  (PROF. 9). 

“... antes, a gente trabalhava com coisas repetitivas e diante desse 

novo projeto, desse novo estudo dos PCNs, houve algumas 

reformulações e que a gente está buscando aprender cada vez 

mais” (PROF. 11). 

As professoras consideram que, a partir dos PCNs, mudaram a sua  

visão  em relação ao ensino de  Língua  Inglesa: 
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“Esses encontros, pra mim, têm sido, assim, de uma importância 

decisiva, porque eu mudei muito a minha perspectiva em relação a 

Inglês e eu acho que eu tenho transmitido para o meu alunado essa 

mudança que aconteceu em mim, porque a gente ouve muito o 

depoimento de colegas, a gente troca muito material didático e a 

gente tem uma visão diferente. E isso, pra eles, tem mudado até 

hoje” (PROF. 9). 

“Na verdade, tudo o que eu aprendi é praticamente novo pra mim. 

(...) Diante de novas formas de ensino, dinâmicas, com tudo o que a 

gente vive dentro da sala de aula, é até mais prazeroso pro aluno 

aprender. (...) Estamos agora com novas práticas e, com isso, os 

alunos se entusiasmam, participam e, com certeza, aprendem mais 

(PROF. 11). 

Ainda em relação aos impactos dos PCNs  no processo de formação dos 

professores de Língua Inglesa, de modo geral,  as coordenadoras relataram 

que as professoras se sensibilizaram com a proposta e se dispuseram a mudar 

suas práticas,  fundamentadas nas reflexões realizadas nos encontros:   

“... Quando você vê um grupo desse, que vem todo mês, se reúne; 

que faz confraternização no fim do ano, que constrói coisas novas, 

que elevam, que avançam, isso mostra que está se construindo um 

tecido social. (...) tecido social é aquilo que você bota, ali. É um 

fermento que vai levedar uma massa. Então, precisa um grupo 
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pequeno. Jamais o conhecimento vai estar nivelado para todo 

mundo (COORD. 1). 

“... muitos professores, nos encontros em que eu tenho ido, eles 

fazem uma avaliação de que têm melhorado durante um curso, 

durante um encontro e que isso tem mudado a sua prática 

pedagógica” (COORD. 2). 

“...Então, o próprio professor, de acordo com o meio ambiente e a 

necessidade do aluno, ele vai adaptando tudo isso que tem nos 

PCNs à sua realidade cultural da sua sala de aula” (COORD. 3). 

Constatamos, nos depoimentos das coordenadoras, que os encontros 

de capacitação, do modo como vem se realizando, estimulam a transformação, 

mas não proporcionam a consolidação da ação: 

“... A gente precisa efetivar mais, efetivar melhor as nossas práticas 

de formação continuada, justamente porque a gente não tem um 

histórico, porque nós não temos uma cultura de planejamento, de 

projetos que se efetivem na prática. Nós ainda vemos, muitas vezes, 

o processo romper. Nós ainda fazemos as coisas... Somos 

atropelados por outras coisas maiores ou por algumas coisas que 

fogem ao nosso controle e, ainda, deixa muito a desejar...” (COORD. 

1). 

Isso aponta para a necessidade de as professoras ultrapassarem os 

espaços de sala de aula e os limites apresentados em seu trabalho, superando 
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a visão meramente técnica, em que os problemas se reduzem a cumprir metas 

fixadas pelas instituições.   

 

4.6 – Os saberes docentes 

 

O processo contínuo de capacitação, principalmente para os que 

trabalham com a Língua Inglesa, é uma necessidade, haja vista a realidade do 

mundo contemporâneo. Além dos conhecimentos específicos sobre a Língua 

Inglesa, torna-se necessário o domínio dos conhecimentos gerais sobre o 

desenvolvimento humano e a cultura em geral. A falta desses conhecimentos 

inviabiliza a função do professor de  mediador dos saberes escolares para os 

alunos. 

Essa função do professor, de mediador dos saberes, é um processo 

longo e complexo e envolve várias dimensões, tais quais:  o pensar, o fazer, o 

sentir, o compartilhar, o decidir. Assim, o ensino da Língua Inglesa  proporciona 

ao aluno a oportunidade de ampliar os seus horizontes culturais, pois, à  

medida  que ele se apropria de outras culturas e de outras formas de enfrentar 

a realidade, ele tem mais condições de refletir sobre a sua própria cultura, 

aumentando, dessa forma, a capacidade de analisar o seu entorno social e 

enriquecendo a sua formação geral. 

 Assim, é a abordagem dos PCNs, na visão dessa professora:  
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“Depois que você tem essa visão dos PCNs, de valorizar outras 

culturas e  fazer com que o aluno é... vendo sobre outras culturas, 

vai ser uma forma melhor dele se apropriar da sua própria cultura”  

(PROF. 8).  

Analisando o depoimento das professoras, percebemos que elas   vêm 

construindo os seus saberes com muitas dificuldades. Ainda trabalham de 

maneira isolada, uma característica típica da organização da escola tradicional, 

que não estimula a discussão, nem a responsabilização conjunta pelos 

resultados.  

“Na medida do possível, a gente vai procurando se manter 

atualizada; a gente procura entrar em contacto com os professores 

da área, troca idéias, participa de cursos e, sempre que pode, 

participa de capacitações, quando existem” (PROF. 7). 

 “Olha! tem que estudar muito em casa. (...)  Tem que se mexer, tem 

que bancar, na medida do possível. (...) E é isso que eu faço. 

Buscar. É lógico que dentro das minhas limitações, mas estou 

sempre buscando coisas novas” (PROF. 8). 

 “… Através de pesquisas que eu mesma faço. Eu mesma busco 

fontes, eu mesma pego experiências de vivência com colegas e, 

através das Editoras… que fico mendigando livros pra, daí, eu 

começar a fazer meu trabalho, a desenvolver meu trabalho. Eu 

estudo muito sozinha” (PROF.9). 
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De fato, os cursos de formação continuada poderiam dar suporte para 

que os professores participassem dos projetos pedagógicos de suas escolas, 

pois somente um professor consciente das mudanças em sua disciplina terá 

condições de aceitar as mudanças propostas por seus colegas. Somente um 

professor preparado para planejar e executar atividades de ensino dentro 

dessa nova concepção é capaz de entender as dificuldades de seus colegas e 

de poder ajudá-los (CARVALHO, 2003). 

Constatamos, também, que, as próprias professoras, além de outras 

tentativas para melhorar o seu trabalho em sala de aula, buscam novos 

conhecimentos, trocam idéias e informações com os pares. Isso sinaliza para a 

classificação do professor como prático reflexivo. Para isso, Nóvoa (1995, p. 

27, inspirado em Schön ,1990) afirma que: 

Os problemas da prática profissional docente não são 
meramente instrumentais; todos eles comportam situações 
problemáticas que obrigam a decisões num terreno de grande 
complexidade, incerteza, singularidade e de conflito de valores. 
As situações que os professores são obrigados a enfrentar (e a 
resolver) apresentam características únicas, exigindo portanto 
respostas únicas: o profissional competente possui 
capacidades de autodesenvolvimento reflexivo. 

 

Assim, a prática dos professores possibilita a eles uma série de 

aprendizagens e, pode ser considerada um elemento importante no processo 

de sua formação continuada. Segundo Monteiro (2002, p. 138): “ao processo 

de formação cabe atualizar e aprofundar os parâmetros da construção, reflexão 

e da crítica para  que o professor  avance no sentido da aquisição de maior 

autonomia profissional”.  
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O conceito de formação continuada pressupõe uma formação 

processual, dinâmica e não linear, pois absorve elementos da cultura e 

experiência profissional das demandas sociais e pedagógicas, articulando 

questões estruturais da educação às conjunturas da sociedade. 

As reformulações introduzidas nas escolas através das novas diretrizes 

educacionais sugerem mudanças estruturais no conceito de ensino e 

aprendizagem de cada um dos conteúdos específicos, tornando-se necessário 

que os professores tenham acesso a cursos de formação continuada, dentro 

dessas novas concepções. 

As escolas poderiam ser os lugares mais apropriados para o trabalho e a 

aprendizagem dos professores, oferecendo mais espaço e tempo para que eles 

pudessem inovar e implantar novos métodos de ensino, desenvolvendo um 

profissionalismo colegiado.  

Com efeito, o mais importante objetivo das reformas é a articulação  

entre as instituições universitárias de formação de professores e as escolas, 

resultando na criação de diferentes redes de parceria entre as universidades e 

as escolas. Estas últimas, poderiam se   transformar  em  lugares de formação, 

de inovação, de experimentação e de desenvolvimento profissional, mas 

também, idealmente, lugares de pesquisa e de reflexão crítica (TARDIF, 2002). 

Nesse sentido, apresentamos, a seguir, algumas considerações que 

visualizamos para a formação continuada de professores, a partir do 

desenvolvimento deste estudo. 



 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apresentamos, aqui, a nossa tentativa de responder às questões 

propostas, relativas à formação continuada dos professores, a partir das 

referências definidas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Estrangeira – PCNs,  promovida pela Gerência Regional de Educação  – 

GERE, do Sertão do Médio São Francisco, em Petrolina-PE, realizada no 

período de 2002 a 2003. 

Tratando-se das concepções de formação continuada, tanto das 

professoras, como das coordenadoras, a análise realizada nos revela que 

formação continuada é atualização, através de cursos, capacitações, 

seminários, encontros em que as professoras trocam idéias e  experiências.  A 

maioria das professoras  concebe a formação como atualização, reciclagem. 

Apenas uma  concebe a formação como processo, envolvendo reflexão e 

crítica sobre e de sua própria prática. 

Apesar de as professoras disporem de pouco tempo para se dedicar ao 

desenvolvimento profissional ou a discussões sobre questões relativas ao 

ensino, constatamos a sinalização para a concepção de professor reflexivo. O 

professor reflexivo está sempre atento à possibilidade de mudanças, visto que 
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ele é inquieto, persistente, insatisfeito, um ser inacabado, tentando 

experimentar o novo. Já existem sinais de mudanças de uma postura em que 

predomina o fazer,  para uma atitude mais reflexiva (pensar sobre o fazer), a 

reflexão sobre a ação e sobre a reflexão na ação (analisar criticamente o 

saber).  

Embora as professoras e coordenadoras reconheçam a validade do 

trabalho desenvolvido pela GERE do Sertão do Médio São Francisco, nesse 

caso, o estudo dos PCNs, os dados mostram que o que vem sendo feito não 

atende às necessidades de formação dos professores, entendida como um 

processo contínuo.  Elas reivindicam a continuidade do referido programa e 

que o estudo se estenda para todos os professores da área, pertencentes a 

uma mesma escola.  

Um destaque importante é a questão que permeia a separação entre o 

Ensino Médio e o Ensino Fundamental. De fato, os dados revelam que, ao 

longo do tempo, poucas foram as capacitações especificas para os professores 

de Língua Inglesa. As políticas de formação dos professores do Ensino Médio, 

quase sempre sobreviveram a reboque das políticas de formação dos 

professores do Ensino Fundamental. Ainda existe uma grande distância entre 

os debates e a realidade concreta das escolas do ensino médio. Isso tem se 

revelado como um dos problemas na reforma do Ensino Médio.  Esse nível de 

ensino se diferencia do Ensino Fundamental desde os aspectos físicos até a 

clientela, composta por jovens com interesses e cultura bem específicos. 
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Os dados relativos ao processo de implementação dos PCNs, na GERE 

do Sertão do Médio São Francisco, mostram que as capacitações são 

realizadas através de encontros, palestras e,  não como processo. Revelam, 

também, a falta de compromisso da direção dos estabelecimentos de ensino, 

em termos de apoio para as professoras participarem das referidas 

capacitações. Houve falhas, tanto na continuidade do programa das referidas 

capacitações, como no atendimento, pois, não contemplou todos os 

professores. Foram escolhidos os multiplicadores, que nem sempre têm 

oportunidades de fazer o repasse nas escolas de origem.  

Nas capacitações anteriores à Reforma do Ensino Médio, havia o 

predomínio da racionalidade técnica ou instrumental, presente nos esquemas 

de formação das instituições formadoras, as quais privilegiavam a utilização de 

conhecimentos e meios anteriormente consagrados sem o recurso de 

criatividade, de novos saberes e novos modos de fazer. De acordo com esse 

modelo, o professor era considerado um técnico, cuja atividade profissional 

consistia na aplicação rigorosa de técnicas cientificamente embasadas. 

Os dados revelam que as professoras, ainda trabalham isoladamente. É 

a partir do diálogo, da reflexão conjunta, da troca de experiências, da 

colaboração que pode haver mudanças. O começo pode ser a participação 

ativa no projeto político-pedagógico da escola. 

É necessário orientação mais sistemática junto aos professores sobre os 

pressupostos teóricos que regem o ensino de Língua Inglesa, promovendo  a 
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formação dos professores superior à atual. Essa formação deveria ser de 

maneira crítica e consciente, preparando os professores para exercer as 

funções de acordo com os desafios da contemporaneidade. 

Vale a pena ressaltar, ainda, que esses desafios não se referem 

somente aos professores, aos professores formadores, nem às agências 

formadoras. Referem-se, principalmente, ao poder público oficial, em todas as 

esferas, responsáveis pelo planejamento, execução e avaliação do sistema  de 

ensino brasileiro. 

Em relação aos impactos dos PCNs, no processo de formação dos 

professores de Língua Inglesa, os dados indicam  uma mudança de postura, 

uma reflexão voltada para as questões sociais, num compromisso social com 

os alunos e com eles mesmos. Assim, o entusiasmo, o estímulo, a motivação 

são as imagens que mais marcaram as falas das professoras. Elas chegaram a 

afirmar que a  mudança forçou-as  a estudar mais, admitindo ser um processo 

lento, mas, já apontando para a conscientização, que sinaliza para a 

profissionalização docente. 

Ainda em relação aos PCNs de Língua Estrangeira e à formação 

continuada,  vale ressaltar que a imagem prevalecente das coordenadoras 

difere da dos professoras, quando apontam que houve sensibilização das 

professoras com a proposta e que elas se dispuseram a mudar suas práticas, 

fundamentadas nas reflexões realizadas nos encontros. 
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No entanto, os dados põem em evidência a amplitude do impacto dos 

PCNs no Ensino Médio: esse estudo não tem dado ao professor subsídios 

teóricos suficientes para a elaboração, acompanhamento e avaliação dos 

projetos político-pedagógicos das escolas. 

 Constatamos que a experiência de formação continuada das 

professoras de Língua Inglesa tem sido uma iniciativa, quase sempre 

individual. Além das tentativas de mudança na prática, elas  têm buscado, ao 

longo do tempo, novos conhecimentos. De modo geral, não se consideram 

prontas. Estão sensíveis para atualizar seus conhecimentos, estão 

comprometidas com a formação do aluno,  mas, o que precisa existir, de fato, 

são políticas públicas mais efetivas, atreladas à maior valorização da profissão, 

salários condizentes com a profissão, além das condições de trabalho. 

Todas as iniciativas voltadas para a formação continuada de professores 

deveriam ser pensadas em termos de uma perspectiva crítico-reflexiva, 

propiciando aos professores oportunidades de autoconhecimento e 

conscientização sobre suas ações, instrumentalizando-os para a prática 

docente. 

É preciso que, os formuladores das políticas, encarregados de decidir  e 

prescrever para a escola e para os professores, revejam as políticas de 

capacitação docente. Somente o diálogo entre os professores, sentindo, de 

perto, as necessidades da escola e de seus profissionais, pode favorecer a 

consolidação da mudança no Ensino Médio. 
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Esperamos que este trabalho amplie o debate sobre a formação 

continuada dos professores do Ensino Médio, atuantes na Língua Inglesa, 

visando a uma integração destes professores com as diferentes áreas do 

conhecimento. 

         Enquanto pesquisadora, este trabalho nos proporcionou aprendizado,  

crescimento, interação com os sujeitos da pesquisa e, como professora, 

passamos e continuamos  passando por um processo reflexivo contínuo, o que 

nos estimula  à criação de grupos de estudo com professores das escolas 

públicas, objetivando a continuidade de outras pesquisas em nossa região. 
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ROTEIRO DE ENTRADA  NO CAMPO 
 

Data Objetivos Instrumentos Conteúdos Roteiro 

Dez./03 1.Investigar 
as 
concepções 
dos 
professores 
de Língua 
Inglesa do 
ensino 
médio sobre 
o processo 
de formação 
continuada. 
 
 
 
 
 
 
  

entrevistas Representações: 
formação 
continuada 
A formação 
continuada e os 
PCNs de Língua 
Estrangeira. 
A construção do 
saber docente. 
Sociedade da 
informação e do 
conhecimento 

Você professor(a) 
com    uma vasta 
experiência na 
área, que acha 
desse processo 
de formação 
continuada em 
relação aos 
PCNs? Que 
aprendizagens 
está adquirindo? 
Como você vem 
construindo o seu 
saber docente? 
Atualmente, como 
você vê a 
discussão sobre o 
conhecimento? 
 

Jan./04 2. Analisar 
as 
concepções 
dos 
coordenado_ 
res  do 
ensino 
médio da 
GERE do 
Sertão do 
Médio São 
Francisco  
sobre o 
processo de  
formação 
continuada 
dos 
professores 
de Língua 
Inglesa das 
escolas 
públicas. 

entrevistas Representações: 
formação 
continuada 
Nova estrutura do 
ensino médio 
Ensino de Língua 
Inglesa na  
Escola pública 
 Sociedade da 
informação e do 
conhecimento 
 

Como você vê a 
questão  do 
ensino  de Língua 
Inglesa do ensino 
médio, na escola 
pública? 
Atualmente, como 
você vê a 
discussão sobre o 
conhecimento? 
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Data Objetivos Instrumentos Conteúdos Roteiro 

Dez./03 3. Investigar 
os impactos 
dos PCNs de 
Língua 
Inglesa no 
processo de 
formação 
continuada  
dos 
professores 
do Ensino 
Médio de 
escolas 
públicas. 

entrevistas Representações: 
ensino de Língua 
Inglesa na escola 
pública 
Formação do 
aluno 
 

Diante deste mundo de 
mudanças e tendo a 
vivência  dos PCNs de 
língua  estrangeira, como 
você vê o ensino da 
referida língua  na escola 
pública? 
Você acha que tudo o que 
você vem fazendo nas 
suas aulas,  ajuda o seu 
aluno a melhor interagir 
no mundo? De que 
forma? 
Com a sua experiência de 
ensino da Língua Inglesa 
no ensino médio, o que 
significa  este momento a 
partir dos PCNs em 
relação às capacitações 
que havia antes? 
 O que  você acha  desse 
processo de formação 
continuada? Em que 
medida provocou 
impactos no seu processo 
de formação? 
 
Diante da nova estrutura 
do ensino médio, como 
você vê a articulação 
entre os PCNs de Língua 
Estrangeira e as  outras 
disciplinas do currículo do 
ensino médio? 
 
 Você que vem 
participando das reuniões 
dos PCNs, tem percebido 
mudanças no seu 
cotidiano escolar?    
  

 

 


