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inglesa da rede municipal pública de ensino de Vitória, ES, à luz da análise de 
necessidades. 2014. 228f. Tese (Doutorado) - Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, São Paulo, 2014. 
 
 

RESUMO 
 
 
O presente trabalho, uma pesquisa qualitativa caracterizada como um estudo de 
caso (STAKE, 1995; YIN, 2010), teve como objetivo identificar as necessidades 
formativas dos professores de Língua Inglesa em exercício na rede municipal 
pública de ensino de Vitória, ES, com o propósito de examinar em que medida o 
processo formativo oferecido por essa instituição atende às necessidades dos 
docentes.  Para tanto, conduziu uma análise de necessidades com esses 
professores (BARBIER; LESNE, 1977; HUTCHINSON; WATERS, 1987; DUDLEY-
EVANS; ST. JOHN, 1998; RODRIGUES; ESTEVES, 1993; GALINDO; INFORSATO, 
2008), fazendo uso de questionário com os docentes e realizando entrevistas com 
os gestores. Os resultados revelaram que o processo formativo oferecido não 
atende às necessidades dos professores. Os resultados motivaram a elaboração, a 
título de ilustração, de um roteiro sugestivo de ações formativas. Tal roteiro atende 
às exigências e preceitos de documentos diretivos (BRASIL, 1996, 1998a, 1998b, 
2002a; VITÓRIA, 2004a, 2004b, 2007) e vai ao encontro do que os estudiosos da 
área sugerem como desejável para a formação contínua de professores de Língua 
Inglesa (BROWN, 2001; CELANI, 2001; KUMARAVADIVELU, 2011) e das 
necessidades manifestadas pelos professores pesquisados. 
 
 
 
Palavras-chave: Formação contínua de professores de Inglês. Análise de 
necessidades. Professores de Inglês de escola pública. 
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necessidades. 2014. 228f. Tese (Doutorado) - Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, São Paulo, 2014. 
 
 

ABSTRACT 
 
 
The present research, a qualitative one, characterized as a case study (STAKE, 
1995; YIN, 2010), aimed to identify the teacher education needs (SILVA, 2000; DI 
GIORGI et al., 2010; SANTANA, 2010) of the in-service English teachers from the 
public municipal schools of Vitória, ES, in order to examine to what extent the 
continuing education process offered by the institution meets the needs of those 
teachers. For that purpose, a needs analysis was conducted with the teachers  
(BARBIER; LESNE, 1977; HUTCHINSON; WATERS, 1987; DUDLEY-EVANS; ST. 
JOHN, 1998; RODRIGUES; ESTEVES, 1993; GALINDO; INFORSATO, 2008), 
making use of a questionnaire with the teachers and interviews with the managers. 
The results revealed that the continuing education process offered does not meet the 
needs of the teachers and motivated the elaboration, with the purpose of illustration, 
of a suggestive script of in-service education activities. The script meets the 
requirements and guidelines of governing documents (BRASIL, 1996a, 1998b, 
1998c, 2002a; VITÓRIA, 2004a, 2004b, 2007), the scholars´ suggestions as 
desirable for the continuing education of teachers of English (BROWN, 2001; 
CELANI, 2001; KUMARAVADIVELU, 2011), as well as the needs expressed by the 
teachers. 
 
 
 
Keywords: Continuing education of teachers of English. Needs analysis. English 
teachers of public schools. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

___________________________________________________________________  

 

 

A escola desempenha hoje um papel muito mais amplo do que o que jamais 

lhe foi historicamente atribuído. Sua democratização trouxe consigo um número 

elevado de matrículas, e os segmentos mais distintos da população vão até a escola 

para receber educação. São, assim, várias as novas funções que a escola tem a 

satisfazer e, nesse novo quadro, inclui-se o papel do professor. 

A formação contínua de um professor é inquestionavelmente essencial à sua 

educação profissional. Vivendo em uma realidade na qual professores de ensino 

regular precisam se dedicar a vários turnos de trabalho, com um acúmulo excessivo 

de turmas, programas de ensino, planejamentos de aula e as tarefas burocráticas 

que a profissão exige, é quase natural que muitos de nós, incluo-me no grupo, por 

vezes acabemos por nos deixarmos levar pela rotina, pela mesmice, pela falta de 

estímulo para o estudo e pelo distanciamento da busca de novas maneiras de 

ensinar e de aprender. Seria desejável que a formação contínua suprisse, além das 

lacunas resultantes das deficiências e inseguranças que muitos professores trazem 

em relação a sua formação inicial (MATEUS, 2002; TELLES, 2002 CELANI, 2010), 

as mudanças de diversas ordens que vêm ocorrendo em nossa sociedade e cujas 

implicações recaem diretamente nas salas de aula. Cito algumas: inovações 

tecnológicas, diferentes perspectivas quanto ao processo de aprendizagem das 

pessoas, inovações de metodologia no ensino de Língua Inglesa, novos desenhos 

de relação entre professor-aluno e/ou alunos entre si, insatisfação generalizada com 

o ensino da escola pública, sentimento de incompetência do professor, cansaço 

constante e adoecimento desse profissional, novas perspectivas de entrosamento 

entre famílias e ambientes escolares e novas formas de organização da escola. 

Professores são, portanto, submetidos a novas e constantes intervenções, 

experiências, criações e desafios que vão muito além de seu conhecimento técnico 

e pedagógico.  

A compreensão de que ensinar se resume a ―canalizar o fluxo de informação 

de conteúdos a partir de uma ponta do espectro educacional (o especialista) à outra 

ponta (o aprendiz) [sendo] o professor um mero condutor‖ (KUMARAVADIVELU, 
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2011, p. 78)1 está absolutamente ultrapassada e demanda uma mudança de cunho 

pragmático na educação de professores, pois programas formativos devem levar em 

consideração as mudanças sociais, culturais, políticas e históricas (MOITA LOPES, 

2006).  

Nessa perspectiva, embora muitas instituições, preocupadas com o 

aprimoramento de seus professores, busquem oferecer programas de formação 

contínua docente, essas ofertas, muitas vezes, podem não se coadunar com as 

necessidades e expectativas desses profissionais. 

A reflexão sobre tal circunstância – o não atendimento das necessidades 

formativas dos professores – motivou o desenvolvimento deste trabalho. 

No início do ano de 2007, quando fui aprovada em um concurso público para 

professor efetivo de Língua Inglesa da rede municipal de ensino da Prefeitura 

Municipal de Vitória (doravante PMV), assumi o cargo e dei início à minha função de 

professora para alunos do Ensino Fundamental (doravante EF). Como foi minha 

primeira experiência com esse alunado, ficava ansiosa pelos encontros de formação 

contínua2 oferecidos pela PMV. Nesses encontros de Formação3 proporcionados 

pela instituição, tive oportunidade de participar de palestras, oficinas e trocar 

experiências, alegrias, frustrações com os colegas docentes ou compartilhar planos 

para desenvolvermos com nossos alunos, em uma tentativa de fazê-los mais 

participativos e mais engajados com a aprendizagem da Língua Inglesa. 

Durante o período no qual fiz parte dessa rede de ensino, participei 

ativamente dos cursos de formação de professores promovidos pela PMV. Nesses 

cursos, liderados por palestrantes convidados ou por colegas professores mais 

experientes, eram discutidos temas relativos à Educação em geral, à sala de aula e 

a aspectos concernentes ao ensino de língua estrangeira. Tais discussões eram 

frequentemente baseadas em textos acadêmicos de especialistas da área e 

contavam com os testemunhos dos docentes participantes. Esses depoimentos 

                                                 
1
 Todas as traduções dos originais neste trabalho são de minha autoria. 

2
 Acompanho Renilson Oliveira (2010), ao adotar a terminologia educação/formação contínua, em vez 

de continuada, ao me referir à continuidade de estudos de um profissional. Isso porque entendo que 
ambos os termos são idênticos morfologicamente, pois são adjetivos. No entanto, semanticamente, o 
termo continuada traz consigo uma implicação de uma ação com início e fim, ao contrário de 
contínua, que carrega em si a ideia de um progresso constante – o que vem a ser mais apropriado ao 
objetivo deste trabalho. Ressalto ainda que, em citações diretas, respeito e reproduzo o termo 
continuada como apresentado por teóricos ou documentos nesta pesquisa elencados. 

3
 Opto por me referir aos encontros formativos oferecidos pela PMV pela palavra Formação, iniciada 

por letra maiúscula, para diferir dos demais usos do termo atribuídos ao longo desta pesquisa. 
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repetidamente manifestavam sentimentos de frustração e descontentamento que 

vinham ao encontro de sentimentos semelhantes aos então vividos por mim. Muitas 

vezes eu tinha a sensação de não estar sendo uma ―boa professora‖, não estar 

―chegando‖ aos alunos, não estar sabendo lidar com a conversa paralela esfuziante 

dos adolescentes, o que, para mim, traduzia-se em falta de interesse deles pela 

disciplina de Língua Inglesa.  

Nessa época, gostaria muito de ter sido ouvida sobre o quê eu precisava e/ou 

o quê eu desejava aprender e discutir nas reuniões de Formação para que minhas 

aulas fossem mais atrativas, mais eficazes, o que poderia provavelmente me 

proporcionar maior satisfação profissional. Foram raras as oportunidades de 

Formação oferecidas pela PMV que correspondessem às reais necessidades que eu 

encarava em minhas salas de aula. Fui parte desse grupo por mais de quatro anos 

e, partindo do que conversava com colegas, deduzi que a formação contínua 

oferecida por essa rede não atendia às necessidades de seus professores.  

Tal constatação pessoal motivou o desenvolvimento desta pesquisa, cujo 

interesse repousou no levantamento das necessidades formativas dos professores 

de Língua Inglesa da rede municipal pública de ensino de Vitória, seus desejos e 

expectativas em relação à Formação com o propósito de examinar em que medida 

tal processo formativo atende às necessidades desses docentes. 

Assim, com o intento de identificar as carências e desejos formativos 

manifestados por esses professores, passíveis de serem supridos pela Formação da 

PMV, este trabalho realizou uma análise de necessidades com foco específico nas 

seguintes questões: 

 (i) quem são os professores de Língua Inglesa em efetivo exercício na rede 

municipal pública de ensino de Vitória;  

(ii) quais são as necessidades desses professores no cotidiano de seu fazer 

pedagógico;  

(iii) quais são os desejos manifestados pelos professores em relação ao 

processo formativo oferecido pela PMV;  

(iv) qual é a visão apresentada pelos gestores responsáveis acerca do 

processo formativo oferecido;  

(v) em que medida o processo formativo oferecido pela PMV atende às 

necessidades dos professores. 
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Na busca por respostas para essas questões, este trabalho, um estudo de 

caso (STAKE, 1995; YIN, 2010), fundamenta-se teoricamente em estudos sobre a 

formação contínua do professor de Língua Inglesa e sobre a temática análise de 

necessidades. 

Este trabalho está inserido no Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL) da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP), dentro da linha de pesquisa Linguagem e 

Educação, na temática Formação de Professores. Em função de seu contexto, de 

seu objetivo geral – identificar as necessidades formativas dos professores de 

Língua Inglesa em serviço da rede municipal pública de ensino Vitória com o 

propósito de examinar em que medida o processo formativo oferecido por essa 

instituição atende às necessidades desses docentes – e da natureza crítico-reflexiva 

de sua investigação, esta pesquisa também se relaciona ao Projeto ―Tensões na 

tarefa do formador/educador em um contexto de formação contínua de professores 

de Inglês da escola pública: para uma compreensão da prática na construção do 

conhecimento crítico-pedagógico‖, desenvolvido pela orientadora deste trabalho, 

Profa. Doutora Maria Antonieta Alba Celani. 

O presente estudo insere-se na Linguística Aplicada (doravante LA), aqui 

entendida como ―uma área de investigação aplicada, mediadora, interdisciplinar‖ 

(MOITA LOPES, 1996, p. 22), ―articuladora de múltiplos domínios do saber, em 

diálogo constante com vários campos que têm preocupação com a linguagem‖ 

(CELANI, 2000, p. 19). Tal pertencimento justifica-se por ser este trabalho um 

estudo que busca equacionar um problema de ordem educacional, mas também 

política e social, permeado pela linguagem. 

A LA, enquanto área de conhecimento das Ciências Sociais, caracteriza-se 

essencialmente por pesquisar ―questões de linguagem colocadas na prática social‖ 

(ALMEIDA FILHO, 2005, p. 16), ou seja, pela ―busca de soluções de um dado 

problema que se apresenta num contexto determinado de interação‖ (VILLANI, 

2010, p. 9).  

Nessa perspectiva, o pertencimento deste estudo à LA justifica-se pelo fato de 

que, em seu desenvolvimento, busquei, a partir da análise de necessidades 

formativas dos professores participantes, conhecer a realidade profissional desses 

docentes, indivíduos socialmente engajados e potenciais agentes de mudança 

(ROJO, 2006). Tal realidade reflete a natureza dos trabalhos em LA, que 
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apresentam postura crítica (RAJAGOPALAN, 2003) e que embora tenham, ao 

mesmo tempo, metas específicas, com foco em um contexto determinado, também 

têm clareza que não podem ―predeterminar ou prescrever o próprio destino‖ 

(FABRÍCIO, 2006, p. 59). 

À luz do que foi exposto até aqui, esta tese se desenvolve estruturada em 

cinco seções, sendo esta introdutória a primeira delas, seguida da seção 2, 

Fundamentação Teórica, que trata de duas temáticas: formação contínua de 

professores de Língua Inglesa e análise de necessidades.  

As questões concernentes à formação contínua de professores são 

apresentadas sob dois enfoques: cunho acadêmico (SCHÖN, 1983; ZEICHNER, 

1992; RODRIGUES; ESTEVES, 1993; CELANI, 2001; GALINDO; INFORSATO, 

2008; KUMARAVADIVELU, 2011) e cunho governamental documental (VITÓRIA, 

1982a; VITÓRIA, 1982b, BRASIL, 1998b; BRASIL, 2002a; VITÓRIA, 2004a; 

VITÓRIA, 2004b). A temática análise de necessidades é discutida a partir dos 

estudos de Barbier e Lesne (1977), Hutchinson e Waters (1987), Rodrigues e 

Esteves (1993), Dudley-Evans e St. John (1998), Di Giorgi et al. (2010) e Galindo 

(2011). O diálogo entre os aspectos acadêmico e documental abordados na temática 

formação contínua, juntamente com a temática análise de necessidades, faz-se 

imprescindível para que se possa construir uma compreensão mais ampla acerca do 

que o conceito de formação contínua encerra, a partir da composição das vozes 

subjacentes às concepções dos teóricos e aos apontamentos dos documentos 

oficiais sobre esse conceito.  

A seção 3, Metodologia da Pesquisa, discute a natureza                   

qualitativo-interpretativista deste estudo (MOITA LOPES, 1994; STAKE, 1995); 

apresenta seu contexto – os encontros de Formação; o perfil dos participantes – 83 

professores e 3 gestores; o perfil da pesquisadora; os procedimentos de coleta de 

dados; os procedimentos de análise dos dados; e os procedimentos éticos e de 

credibilidade da pesquisa.  

A seção 4, dedicada à apresentação e discussão dos resultados, está 

estruturada em cinco partes: o detalhamento do perfil dos professores participantes; 

as necessidades formativas por eles apontadas; os desejos dos docentes acerca da 

Formação proporcionada pela PMV; a visão apresentada pelos gestores sobre o 

processo formativo oferecido; e a discussão sobre em que medida a Formação 

atende às necessidades formativas dos professores participantes.  
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A seção 5, Considerações Finais, discorre sobre minha trajetória durante o 

doutoramento, as possíveis limitações e implicações do estudo, sugestões para 

trabalhos futuros e as últimas considerações.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
___________________________________________________________________ 
 

 

Esta seção se subdivide em três subseções.  

A primeira discorre a temática formação contínua para professores de Língua 

Inglesa. Nessa temática, abordo aspectos de ordem conceitual da formação 

contínua, a saber: considerações acerca do construto formação contínua, a 

caracterização de um bom professor de Língua Inglesa e a caracterização de uma 

boa proposta de formação contínua para esses professores.   

A segunda subseção trata de aspectos de ordem documental-

regulamentadora da formação contínua de professores de Língua Inglesa no Brasil: 

as prescrições, as diretrizes e as orientações concernentes a essa formação. 

A terceira apresenta o conceito de análise de necessidades e sua pertinência 

no presente estudo. Como explicitado na seção de Considerações Iniciais desta 

tese, o ponto de partida para a idealização deste estudo foi minha experiência 

frustrante na participação dos encontros de Formação oferecidos pela rede 

municipal de ensino de Vitória, contexto deste trabalho. Assim como Luna (1996), 

acredito na importância de se pesquisar algo relacionado às vivências pessoais ou 

profissionais do pesquisador – neste trabalho, as necessidades dos professores de 

Inglês do contexto em questão.  

 

2.1 A FORMAÇÃO CONTÍNUA PARA PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA 

 

Nas discussões desenvolvidas neste trabalho, as quais encerram o vocábulo 

formação, a compreensão atribuída a esse conceito parte da definição na língua 

portuguesa trazida por Houaiss e Villar (2008, p. 356): ―um conjunto dos cursos 

concluídos e graus obtidos por uma pessoa‖. Considerando ser a formação um 

conjunto de ações, denota-se ser um processo longo, constante e dinâmico. 

 Na LA, área de estudo na qual este trabalho de pesquisa se insere, a 

formação de professores ―não é apenas sobre professores e sua educação. É 

infinitamente mais que a reunião dos dois‖ (KUMARAVADIVELU, 2011, p. 11). 

 Almeida Filho (1997), ao discorrer sobre formação de professores de língua 

estrangeira, afirma que este é um processo que abrange três categorias: 
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 a formação básica inicial ou de certificação: obtida ao final do curso de 

graduação de licenciatura em Letras; 

 a formação especializada e pós-graduada: obtida em cursos lato sensu e 

stricto sensu; 

 a formação contínua ou permanente: caracterizada pela busca de 

aperfeiçoamento profissional em espaços que ofereçam cursos de 

formação de professores.  

Como a formação contínua vem sendo considerada ―uma prática 

imprescindível ao desenvolvimento profissional docente tanto pelos documentos 

oficiais, quanto pelas pesquisas na área da Educação‖ (YAMASHIRO; LEITE, 2013, 

[s.p.]), neste trabalho, a formação contínua é entendida como ―aquela que tem lugar 

ao longo da carreira profissional após a aquisição da certificação profissional inicial‖ 

(RODRIGUES; ESTEVES, 1993, p. 44). Essa definição vai ao encontro da terceira 

compreensão de formação proposta acima por Almeida Filho (1997) e ancora-se, 

ainda, na compreensão de Di Giorgi et al. (2010) e Santana (2010), que concebem 

formação como sendo um processo contínuo, que ocorre de forma sistemática e se 

baseia em uma organização de aprendizagens, as quais ocorrem ao longo da 

carreira e visam à promoção do desenvolvimento profissional.  

―Melhorar a qualidade e eficácia da formação dos docentes tornou-se um 

imperativo de todos os sistemas educativos‖ (RODRIGUES; ESTEVES, 1993, p. 30). 

Nessa ótica, diversos estudos têm sido propostos, destacando a importância da 

formação contínua como agente estimulador dos saberes profissionais 

(RODRIGUES; ESTEVES, 1993; PEREIRA, 2000; DEMO, 2001, 2002; NISKIER; 

NATHANAEL, 2006) e como oportunidade necessária para o crescimento e 

destaque do profissional de língua estrangeira (HARMER, 2001). 

Tendo apresentado o conceito de formação contínua que este trabalho 

encerra, a seguir apresento questões embasadoras pertinentes ao tema: 

considerações acerca do construto formação contínua, o entendimento sobre o que 

seja um bom professor de Língua Inglesa e sobre o que seja uma boa proposta de 

formação para esse professor. 
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2.1.1 Considerações acerca do construto formação contínua 

 

A literatura científica que tem se ocupado da formação contínua de 

professores apresenta uma gama de concepções para explicar esse construto, as 

quais nem sempre são coincidentes. Rodrigues e Esteves (1993, p. 45) resumem a 

diversidade de terminologias encontrada na literatura em língua inglesa: in-service 

training of teachers, staff development, continuing teacher education, continuous 

education, professional development e teacher development. As mesmas autoras 

afirmam que essas diferentes acepções e as ações que nelas estão imbricadas 

resultam em uma falta de política mais consistente na área, pois a diversidade 

dificulta as comparações internacionais que poderiam ser realizadas pelos órgãos 

dedicados à Educação. 

O conceito de formação contínua emergiu no Brasil ao longo da década de 

1980 em referência apenas a processos de atualização profissional, que geralmente 

―aconteciam por meio da aquisição de informações científicas didáticas e 

psicodidáticas‖ (WALESKO; PROCAILO, 2011, p. 208). Particularmente na área de 

ensino de línguas, a formação contínua tinha a preocupação voltada para a busca 

dos bons métodos de ensino.  

Essa acepção foi sendo abandonada à medida que considerações acerca de 

uma orientação mais voltada para a reflexão do profissional ganhava espaço. Com o 

passar do tempo, a reflexão (SCHÖN, 1983, 2008) e, depois, a reflexão crítica 

(ZEICHNER, 1992) foram se estabelecendo, trazendo consigo a concepção de que 

não é suficiente apenas uma mera aplicação do que se aprende ou uma reprodução 

do que se vê sendo feito, criando espaço para uma ação crítica e consciente sobre 

sua atuação, visando a uma Educação que tenha um cunho mais transformador.  

Os anos 1980 trouxeram consigo um espírito de natureza crítica ao ensino de 

línguas. Para Brown (2001, p. 443), a pedagogia crítica4 veio acrescentar um quesito 

à prática dos professores: é necessário e apetecível que sua prática pedagógica 

seja incentivadora de que ―alunos sejam livres para serem eles próprios, que 

pensem por si mesmos, que se comportem intelectualmente sem a coerção da elite 

poderosa [ou mesmo] que nutram suas crenças, tradições e costumes culturais‖ sem 

                                                 
4
 Defendida pelo filósofo da educação Paulo Freire, a pedagogia crítica, voltada para a libertação do   

indivíduo, foca o ―papel transformativo que é esperado por alunos e professores‖ 
(KUMARAVADIVELU, 2011, p. 47). 
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a ameaça de terem que mudar para se encaixarem no padrão imposto pela elite. 

Para tanto, o autor sugere quatro princípios que despertam para a reflexão crítica, 

sem desconsiderar crenças e valores dos discentes: 

 permitir que os alunos abertamente se manifestem;  

 respeitar verdadeiramente os pontos de vista dos alunos; 

 encorajar diferentes opiniões sobre o mesmo tópico;  

 não forçar os alunos a pensarem como o professor. 

A década de 1990 foi decisiva para toda a trajetória da formação do professor, 

trazendo à tona a inevitabilidade de se pensar o ensino de língua estrangeira a partir 

das necessidades específicas, que surgem nos diferentes contextos sociais, 

históricos ou culturais. Esse período foi marcado pela busca por uma Educação de 

cunho humanista, privilegiando aspectos afetivos e emocionais dos participantes dos 

processos educacionais.  

Rogers (1983), fundador da teoria humanista na Educação e principal 

representante desse período, afirma que a Educação precisa considerar não 

somente aspectos cognitivos, mas também aspectos emocionais e existenciais. Para 

tanto, as políticas educacionais precisam estar centradas no aprendiz, cuja 

realidade, especial e individual, deve ser motriz das determinações norteadoras que 

regem sua aprendizagem. 

A busca por essa Educação humanista demandou do professor a filiação a 

novos aportes teóricos que sustentassem nesse novo momento, e a formação 

contínua se apresentou como um espaço para as trocas sobre as possibilidades de 

se executar, ou ao menos procurar por mudanças. Dessa maneira, desde então, a 

prática reflexiva (SCHÖN, 1983, 1992a, 1992b, 2008) e a prática reflexivo-crítica 

(ZEICHNER, 1992) são conceitos que vêm sendo atrelados à formação contínua de 

professores. 

Ao discorrer sobre formação contínua, Celani (2003), intercalando o uso da 

expressão formação contínua e da expressão educação contínua, chama a atenção 

para o fato de ser esse processo formativo muito mais complexo do que 

simplesmente participação em cursos, seminários ou oficinas que acontecem 

esporadicamente. Para essa autora, a formação contínua é um processo que não 

tem data fixa para acabar, pois permeia toda a trajetória do profissional. Essa 

trajetória deve ser pensada a partir de múltiplos contextos: da formação acadêmica, 

das propostas oficiais, das práticas pedagógicas cotidianas, das culturas vividas e 
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das pesquisas em Educação – comprovando-se, então, que o processo de formação 

docente mantém efetiva e importante associação com o fazer docente (OLIVEIRA, I., 

2005). 

Sacristán (1993) e Imbernón (2001) apontam para a necessidade de uma 

estreita articulação entre a formação do professor e o desenvolvimento da docência 

como profissão. Para tanto, a formação contínua de um professor não deveria estar 

restrita ao preenchimento de lacunas de saberes de sua disciplina ou habilidades 

pontuais, e sim ser uma valiosa contribuição para uma mudança nas bases, nas 

raízes da docência como profissão. Nesse sentido, é desejável um modelo de 

desenvolvimento profissional evolutivo e contínuo que contemple aspectos inerentes 

à sua prática docente.  

Para a realização de práticas docentes formativas com enfoque nas carências 

pessoais, demandas institucionais ou sociais, interesses e dificuldades profissionais 

dos envolvidos, torna-se necessária a adoção de um novo paradigma para se 

conceber formação, como advogam Galindo e Inforsato (2008, p. 65): 

 

[...] repensar as formas de desenvolvê-las, já que modos tradicionais de 
formação continuada, baseados na total ausência de coparticipação dos 
professores no que se refere às tomadas de decisão e à definição de 
objetivos, excluem as características de uma formação contextual à qual a 
análise de necessidades é condizente. 

 

Esses autores defendem uma formação que seja condizente e conciliável com 

a realidade dos sujeitos envolvidos, tendo em vista que esse tipo de formação 

ultrapassa ―o entendimento pontual e particular supostamente atrelado às formações 

não baseadas nas necessidades‖ (GALINDO; INFORSATO, 2008, p. 65).  

Em vista do acima exposto quanto à compreensão e à complexidade que o 

construto formação contínua encerra, no entendimento que imprimo neste trabalho, 

essa formação é de essencial importância na vida profissional de um professor: abre 

seus horizontes teóricos, oportuniza incremento de sua prática pedagógica, faz 

florescer seu lado humanista e o torna mais consciente de seu papel como cidadão 

transformador. 
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2.1.2 Um bom professor de Língua Inglesa  

 

 O cotidiano do ofício do professor se encontra constantemente alterado por 

avanços tecnológicos, científicos, comportamentais, econômicos, políticos e éticos. 

As novas informações, os novos perfis de alunos e as novas exigências de mercado 

para as quais os discentes precisam estar preparados (IMBERNÓN, 2001) 

demandam do professor o desempenho de papéis plurais, constante 

aperfeiçoamento e um conhecimento polivalente que compreenda diferentes 

âmbitos: desde o sistema no qual sua instituição de ensino se insere, os problemas 

que dão origem à construção de conhecimentos, os conhecimentos de ordem 

pedagógica, metodológico-curricular, até o conhecimento contextual e dos próprios 

sujeitos da Educação que se encontram em suas salas de aula. Nesse contexto, 

diversos estudos têm-se dedicado, sob diferentes enfoques, a discutir o papel do 

professor.  

Os anos 1990 foram marcados por debate em torno do papel do professor e a 

Educação. Acentua-se a concepção de que o docente deva ter uma formação 

crítico-reflexiva e dois macrocaminhos são propostos para a nova identidade 

profissional do professor: o de um tecnólogo de ensino ou o de um agente social 

(ZEICHNER, 1992; GIROUX, 1997; SACRISTÁN, 2000; OLIVEIRA, I., 2005).  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (BRASIL, 1998b, p. 154) 

chamam a atenção para esse papel de agente social do professor, quando 

discorrem sobre a necessidade de se  

 

[...] questionar paradigmas e estar habilitado para lidar com as mudanças na 
forma de produzir, armazenar e transmitir conhecimento, que dão origem a 
novas formas de fazer, pensar e aprender. É fundamental também que o 
professor esteja disposto a aprender sempre, não tendo medo de 
experimentar e errar enquanto aprende, que se coloque no papel de 
problematizador de conteúdos e atividades, em vez de continuar no papel 
de transmissor de conhecimentos, e que desenvolva sua capacidade 
reflexiva, autonomia e postura crítica e cooperativa, para realizar mudanças 
educacionais significativas e condizentes com as necessidades atuais. 

 

 Trabalhos na LA e em áreas de conhecimento com as quais dialoga 

recomendam o perfil de um bom, e consequentemente desejável, professor de 

línguas estrangeiras (BROWN, 1993, 2001; CELANI, 2001), ou discorrem sobre que 

papéis e competências o professor deve desempenhar (HYMES, 1972; CANALE; 

SWAIN, 1980; SCHÖN, 1983; MELLO, 1987; ALMEIDA FILHO, 1993, 2011; 
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PERRENOUD, 2000, 2002; BASSO, 2001; CELANI, 2001; CELCE-MURCIA, 2001; 

HARMER, 2001; ANTUNES, 2004; CONSOLO; SILVA, 2007; KUMARAVADIVELU, 

2011).  

 Oportunamente, esclareço que acompanho o entendimento de competência 

como expresso em documento oficial nacional (BRASIL, 2002a, p. 61), distinto do 

conceito behaviorista5, e referindo-se ―à 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‖. A 

compreensão da competência está, então, apoiada no domínio de saberes e diz 

respeito à atuação também em situações marcadamente complexas.  

 Conceber competência como faço exige uma mudança de foco na formulação 

dos objetivos gerais da formação: deve deixar de ser uma lista de capacidades que 

todos os professores deveriam desenvolver isoladamente. Espera-se que tais 

competências sejam coletivamente desenvolvidas, preservando-se a singularidade 

dos sujeitos participantes do processo, e que os próprios docentes as valorizem 

como necessárias. À luz dessa visão de competência, a formação prática pode ser 

realizada sem estar confinada aos limites do tecnicismo, possibilitando que o 

professor aprenda a (re)criar sua prática docente, lançando mão de teorias, 

métodos, técnicas e recursos didáticos elaborados por outros educadores, ―sem 

submeter-se a um receituário, nem à mera aplicação de teorias ou de um repertório 

de ações prévias e externamente programadas por outros‖ (BRASIL, 2002a, p. 62). 

 A competência do professor de língua estrangeira também se evidencia por 

sua capacidade e sua aptidão de ensinar a língua em todas as suas especificidades, 

como o quê ensinar, como fazê-lo, como se organizar para o desempenho de sua 

função e como estar preparado para lidar com as diversas variáveis com as quais se 

depara em seus ambientes de trabalho. Essas especificidades encontram respaldo 

em literatura específica que trata da prática do ensino de Inglês como língua 

estrangeira (UR, 1996; DOFF, 1998; HARMER, 2001; RICHARDS; RENANDYA, 

2002; GOWER; PHILLIPS; WATERS, 2005). A partir desses estudos, pode-se inferir 

que uma educação linguística ampla, sem direcionamento específico, deve 

contemplar a promoção das diferentes habilidades linguísticas, tanto de recepção 

quanto de produção. Isso porque o maior objetivo de aprender uma língua 

                                                 
5
 Na concepção behaviorista, competência centra-se exclusivamente nos atributos pessoais de cada 

professor individualmente.  
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estrangeira reside na aquisição de um meio de comunicação em lugares onde 

―nossa língua nativa não alcança‖ (JESPERSEN, 1904, p. 5).  

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Letras (BRASIL, 

2001), ao definirem o desenvolvimento das competências orais e escritas como um 

dos principais eixos orientadores da formação do futuro professor, corroboram o 

entendimento de que o professor deve estar preparado para ensinar a língua em sua 

totalidade. Afinal de contas, é essencial à profissão de professor de língua 

estrangeira ser corresponsável no  

 

[...] processo que prepara o aluno a interagir com competência, segurança e 
criatividade num sistema de globalização, num mundo plugado na internet, 
onde a linguagem, hoje mais que a cultura, é o recurso mais importante pra 
a inserção do indivíduo como cidadão do mundo (MAZA, 1997, p. 87).   

 

Diversos estudos elencam atributos, características, competências e/ou 

aspectos que devem fazer parte do dito bom professor. Neste estudo, destaco 

referencialmente quatro exemplos: um advindo da área da Educação e os demais da 

LA.  

Rodrigues e Esteves (1993, p. 85), da área da Educação, resumem as 

qualidades de um bom professor retratando um conjunto de competências referidas 

como desejáveis pelos professores que de seu estudo participaram. Esses 

predicados abrangem mais aspectos interpessoais e comunicativos do que aspectos 

didáticos e metodológicos, ―parecendo indicar uma representação da função docente 

como uma dimensão técnica menos acentuada, face à dimensão pessoal, que 

emerge como a mais valorizada‖. Assinalam, dessa forma, que os partícipes de sua 

pesquisa entendem que ―ser capaz de estabelecer uma boa relação, ser bom 

comunicador, ser tolerante, gostar dos alunos e da matéria que se ensina e suscitar 

o interesse e atenção dos jovens‖ são alguns dos atributos apontados como 

desejáveis para um docente.  

Na LA, Brown (2001) enumera oito atributos de um bom professor de línguas, 

os quais tomam forma de objetivos a serem alcançados por um professor em sua 

busca por um melhor jeito de ensinar: (i) conhecimento de fundamentos teóricos 

sobre o aprendizado e o ensino da língua; (ii) habilidades para avaliar diferentes 

contextos de ensino e diferentes condições de salas de aula; (iii) consciência de 

técnicas alternativas de ensino e habilidade para colocá-las em prática; (iv) 



31 
 

confiança e habilidade para alterar, quando necessário, suas técnicas de ensinar; (v) 

experiência prática com diversas técnicas de ensino; (vi) conhecimento informal de 

seus alunos e de si próprio; (vii) habilidades de comunicação interpessoal; e (viii) 

atitudes de flexibilidade e de abertura a mudanças. 

Igualmente na LA, Celani (2001), referenciando-se no perfil do professor do 

futuro proposto por Fullan, enumera as seguintes características: (i) empenho para 

afetar a vida de seus discentes; (ii) aprofundamento em seu conhecimento 

pedagógico; (iii) consciência acerca da variedade de problemas existentes na 

política educacional e no desenvolvimento social; (iv) trabalho interativo e 

colaborativo; (v) trabalho em redes de aprendizagem; (vi) desenvolvimento da 

indagação e aprendizagem contínuas; (vii) curiosidade quanto à complexa dinâmica 

do processo de transformação; e (viii) manutenção do eros como condição 

indispensável para a profissão de ensinar. 

Também na LA, Kumaravadivelu (2011), ao discorrer sobre um desejável 

gerenciamento da sala de aula, aponta cinco características para um bom professor: 

(i) o desenvolvimento de relacionamento responsivo e de apoio para com e entre os 

alunos; (ii) a organização do ensino de forma a otimizar o acesso dos alunos à 

aprendizagem; (iii) o uso de estratégias gerenciais que encorajam o envolvimento de 

alunos em tarefas acadêmicas; (iv) a promoção do desenvolvimento de habilidades 

sociais e de autorregulação dos alunos; e (v) o uso de intervenções apropriadas 

para auxiliar alunos com problemas de comportamento.  

Especificamente em relação a aspectos desejáveis ao perfil de um bom 

professor de Língua Inglesa, Villani (2010, p. 100-101) assevera que esse 

profissional deve ser preparado em uma perspectiva transdisciplinar em razão de 

almejar ―formar cidadãos críticos e não meras cópias de um falar com pronúncia 

semelhante ao modo de falar de alguém que nasceu em um país falante de língua 

inglesa‖. A falta de proficiência linguística  

 

[...] representa, sem dúvida, uma limitação no desempenho eficiente do 
professor, mas não é a única e, talvez, nem mesmo a mais importante 
dentro de todo um rol de competências que um bom professor de língua 
inglesa deveria possuir para que tivesse um bom desempenho em sala de 
aula. (VILLANI, 2010, p. 48).  

 

Por tal razão, é de se acreditar que muitos professores se sintam 

envergonhados de como falam a língua inglesa, levando-os a se sentirem 
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diminuídos em sua autoestima. Além disso, Schimitz (2010, p. 17) sustenta que, 

quando o professor abre mão de usar o idioma estrangeiro em sala de aula, abre 

―mão da qualificação que mais o caracteriza e o que mais o distingue dos 

professores de outra matéria: a sua condição de ser bilíngue‖. 

Com base na literatura apresentada, é possível inferir que existe certo 

consenso acerca das características apetentes a um bom professor, tais como: ser 

dotado de uma visão humanista; exercer a reflexão em sua prática; dominar o 

conteúdo com o qual trabalha e, no caso do ensino de língua estrangeira, ser 

proficiente no idioma que ensina; cultivar a clareza na exposição de suas ideias; 

desenvolver e cultivar uma boa relação interpessoal com seus alunos; ser 

conhecedor e se manter atento às necessidades de seu alunado; oferecer diferentes 

oportunidades para os diferentes tipos de aprendizes e de aprendizagens; ser hábil 

para administrar a progressão da aprendizagem de seus alunos; manter o espírito 

provocador e estimulador do senso crítico de seus discentes; fomentar em seus 

alunos sua atuação na sociedade; cultivar a ética e ser politicamente atuante; estar 

aberto ao aprendizado; e se manter comprometido com sua profissão. 

 Contudo, parece existir um consenso na sociedade sobre haver ―uma enorme 

distância entre o perfil de professor que a realidade atual exige e o perfil de 

professor que a realidade até agora criou‖ (BRASIL, 2002a, p. 33). Ou como alerta 

Arroyo (1999, p. 145): 

 

Não é ingênuo pensar que as atribuições listadas em cada nova lei, nova 
política, novo parecer, possam, por um passe de mágica, alterar o histórico 
ofício de mestre que os professores repetem? É curioso com que facilidade 
cada lei ou parecer lista novas atribuições com a pretensão de formar um 
novo perfil, mais moderno e atualizado do educador. O grave não é, apenas 
essa ingênua impressão. O grave é confundir a função histórica de 
educador com detalhes, com capacidades de elaborar projeto da escola, por 
exemplo, ou com aprender as técnicas de condução de uma reunião com 
famílias, ou aprender novos critérios de enturmação, de avaliação, de 
aceleração. É grave porque distraídas as leis e os pareceres com detalhes, 
os currículos, as pesquisas e as políticas de formação não chegam no cerne 
do ofício de mestres do papel social do educador, do que é a qualidade 
constitutiva, do que é historicamente identitário do pensar e agir educativos. 
É isso que deve ser formado e qualificado. Outra concepção e outra prática 
de formação.            

 

Nesta seara entre o que é exigido e o que existe, há de se concordar com 

uma crença ainda muito presente na rotina dos docentes de Língua Inglesa: de que, 

para ser um bom professor, ele ―deve dominar um rol de técnicas de ensino, como 
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se houvesse um manual de instruções, eficiente, onde fosse possível achar 

indicações muito claras de sintomas e o que fazer para curar a doença apresentada‖ 

(VILLANI, 2010, p. 145, grifo do autor). Na contramão dessa dita crença, faz-se 

necessário encarar um cenário mais abrangente: o de que o professor deve estar 

preparado não apenas para o exercício técnico-pedagógico, mas também para o 

―desempenho de um papel ativo, mais global e com um campo interventivo muito 

mais lato do que a sala de aula, no quadro da formação pessoal e psicossociológica‖ 

(RODRIGUES; ESTEVES, 1993, p. 41). 

Porém, uma pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)6 alerta que a grande maioria dos 

professores participantes de seu estudo secundarizam a tarefa de transmitir 

conhecimentos atualizados e relevantes, assim como a de proporcionar 

conhecimentos básicos para seu alunado. Esses docentes privilegiam a formação de 

cidadãos conscientes e o desenvolvimento tanto da criatividade quanto do espírito 

crítico de seus alunos. Para os pesquisadores, essas ideias  

 

[...] podem estar camuflando um déficit de conhecimentos, como, também, 
demonstrando a rapidez e a forma superficial e aligeirada com que os novos 
aportes teóricos são introduzidos na escola e nos cursos de formação, sem 
o tempo necessário de maturação e reflexão (UNESCO, 2004a, p. 178).  

 

Dessa informação, pode-se depreender que existe a necessidade de 

investimento em um processo amplo e de políticas públicas integradas, com ênfase 

na valorização do magistério. 

Trazida para o contexto deste trabalho, a concepção de um bom professor é 

referenciada em documentos oficiais do município de Vitória como um dos princípios 

básicos da carreira de um professor, que espera do profissional da Educação uma 

participação ativa em seu processo educativo para que possa estar preparado para 

promover o desenvolvimento das potencialidades de seus discentes.  O Estatuto do 

Magistério Público do Município afirma que ―o exercício da função docente exige 

dedicação e responsabilidades pessoais e coletivas para com a educação e o bem 

estar dos alunos‖ (VITÓRIA, 1982b, p. 2). O Estatuto dos Funcionários Públicos do 

Município prevê que um dos deveres do funcionário público é ―estar em dia com as 

leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviços, quando a isso 

                                                 
6
 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
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obrigado em função do cargo exercido‖ (VITÓRIA, 1982a, p. 32). A Política de 

Formação Continuada para os Profissionais da Educação no Sistema Municipal de 

Ensino de Vitória considera que a prática reflexiva é um fio condutor de que o 

professor pode lançar mão para indagar sobre a sua atuação, tendo em vista que 

esse documento almeja que seus profissionais tenham a possibilidade de 

―reconstruir seus saberes a partir da indagação, questionamento e confronto com os 

saberes constituídos a partir do paradigma hegemônico‖ (VITÓRIA, 2007, p. 5). 

Embora seja possível perceber uma alusão ao bom professor nos 

documentos oficiais acima citados, essa referência é feita de modo abstrato e 

inconsistente. Assim, considero relevante trazer para a discussão deste trabalho 

também os preceitos indicados nas Diretrizes Curriculares municipais, de forma que, 

ao entender o que a instituição professa como um bom ensino e como devem ser as 

aulas, a compreensão acerca de qual perfil de profissional é apetecível à rede de 

ensino da PMV fique mais clara. 

 As Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental (VITÓRIA, 2004a, p. 6) 

focam ―diretamente os princípios, fundamentos e procedimentos relativos às áreas 

de conhecimento [...], perpassando, pelas áreas, os temas transversais e/ou as 

dimensões da vida cidadã‖, não de forma impositiva, até porque sua elaboração foi 

―fruto de estudos e debates dos professores [de todas as áreas de conhecimento] 

nos encontros de formação continuada [oferecidos pela rede de ensino]‖ (VITÓRIA, 

2004a, p. 12) entre 2001 e 2002. A perspectiva teórico-filosófica concebida no 

documento está voltada para ―a formação da cidadania plena, adotando, por outro 

lado, uma perspectiva psicopedagógica que [...] defende a ideia de trabalhar com os 

alunos como seres pensantes e capazes da construção de sua autonomia‖ 

(VITÓRIA, 2004a, p. 11). Essas diretrizes defendem o protagonismo do professor, 

visto pelo prisma de ele ser um trabalhador cultural, trabalhando de ―maneira 

autônoma, porque o ecossistema da sala de aula é extremamente complexo e não 

pode ser inteiramente controlado do lado de fora‖ (VITÓRIA, 2004a, p. 9). Assim, é 

essencial para isso o desenvolvimento de ―processos crítico-reflexivos de modo a 

não se situarem como meros reprodutores de técnicas e ideias impostas 

verticalmente‖ (VITÓRIA, 2004a, p. 9).  

 As Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental (VITÓRIA, 2004a,       

p. 22), que têm como base política ―uma Pedagogia Histórico-Cultural, na 
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perspectiva de uma Educação Inclusiva‖, explicitam oposição ao monolinguismo na 

escola, pois apresentam  

 

[...] a concepção de língua estrangeira como elemento de inclusão social 
[advogando seu ensino] como componente de uma pedagogia cultural 
associada tanto às diferenças decorrentes das necessidades educativas 
especiais, como às relacionadas com a etnia e a raça [buscando] integrar as 
necessidades e características locais ao global (VITÓRIA, 2004a, p. 22).  

 

No que concerne à operacionalização do ensino da língua estrangeira, as 

Diretrizes municipais não se constituem uma proposta metodológica de ensino 

propriamente dita, tampouco traçam uma política que contemple o planejamento do 

ensino dessa língua. A mesma perspectiva histórico-cultural é enfatizada na base 

epistemológica da proposta dessas Diretrizes, e a proposta que trazem é o trabalho 

―por eixos temáticos‖ (VITÓRIA, 2004b, p. 20), por eles terem um caráter unificador, 

que possibilitam ―trabalhar os conteúdos de forma a considerar as diferentes 

realidades e especificidades‖ que são vividas pelos discentes em seu cotidiano, 

como também a gradação e a adequação ao conhecimento que esses alunos já 

trazem em sua língua materna. Esses eixos temáticos condutores ―se coadunam 

entre si, de modo que um está contido no outro, complementando-se‖ (VITÓRIA, 

2004b, p. 22) e englobariam os conteúdos a serem trabalhados nas salas de aula de 

Língua Inglesa: conhecimento de mundo, conhecimento sistêmico, conhecimento 

textual e conhecimento atitudinal.  

 Por conhecimento de mundo, entende-se o conjunto de experiências formado 

durante a trajetória de uma vida. Tais experiências são tidas como a base da 

constituição do indivíduo, e a família, a escola, a comunidade em que vive ―serão os 

contextos onde esse conhecimento se formará‖ (VITÓRIA, 2004b, p. 21). O 

conhecimento sistêmico dá conta da parte estrutural da língua, cuja sistematização 

pode acontecer via produção de textos orais ou textos escritos. A compreensão de 

textos, constantes de vários dos gêneros verbais e não verbais, é o cerne do 

conhecimento textual, o qual, segundo as Diretrizes, ―quanto mais [...] o indivíduo 

adquirir, mais fácil será a sua compreensão na leitura do mundo que o cerca‖ 

(VITÓRIA, 2004b, p. 21). E o conhecimento atitudinal está relacionado com o 

aprendizado de novas atitudes e comportamentos, os quais ―vão proporcionar uma 

ressignificação‖ dos próprios valores dos sujeitos envolvidos no processo ensino-

aprendizagem (VITÓRIA, 2004b, p. 21).  
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 Em vista da impraticabilidade de se trabalhar um eixo temático condutor sem 

que se considere e se aborde outro e vice-versa, as Diretrizes (VITÓRIA, 2004b) 

sugerem que sejam trabalhadas diversas áreas do conhecimento, tais como: 

 conhecimento de si e do outro – destacando não apenas a identificação 

de si e dos outros indivíduos, mas também a interação entre eles; 

 meio ambiente e natureza – engloba o conhecimento, a interação do 

sujeito com o meio e as peculiaridades do meio ambiente local e global; 

 trabalho e consumo – abrange assuntos como trabalho formal e informal, 

profissões, habilidades profissionais, sociedade e consumo e novas 

tecnologias na sociedade;  

 saúde pessoal e coletiva – diz respeito a hábitos alimentares, valores 

nutricionais, lazer, higiene e prevenção de males;  

 cultura local e global – enfoca música, dança, cinema, comidas típicas, 

folclore, crenças e valores.  

As Diretrizes esperam, assim, fazer constar no currículo do ensino de Língua 

Inglesa das escolas municipais de Vitória um ―conjunto de experiências e práticas 

que acontecem para além dos muros escolares‖ (VITÓRIA, 2004b, p. 23). Por sua 

contemporaneidade, esse currículo é concebido como ―inacabado, ilógico, e 

profundamente transformador; sendo, portanto, a todo tempo, passível de 

questionamentos‖ (VITÓRIA, 2004b, p. 23). 

Com base nos apontamentos feitos pelos documentos reguladores municipais 

acima relatados, é possível inferir que eles pressupõem como atributos para um bom 

professor: (i) um olhar e uma prática abrangentes, pois almejam contribuir na 

transformação de seus alunos de escola pública em cidadãos plenos; (ii) uma 

consideração pelo conhecimento trazido por seu alunado e busca pela construção 

da autonomia dele; (iii) uma posição protagonista e crítico-reflexiva, para não se 

render à posição de meros reprodutores; (iv) uma oposição ao monolinguismo, o 

qual entendo significar a presença da língua estrangeira em uso nas salas de aula; 

(v) um desempenho profissional ligado ao desenvolvimento dos eixos temáticos, 

conteúdos e áreas de conhecimento indicados; (vi) uma conexão com a realidade do 

alunado, na tentativa de aproximar o que é estudado com o uso que seu aluno pode 

vir a fazer do que lhe é ensinado em sala; e (vii) uma capacidade de trabalhar dentro 

de uma proposta curricular que não é rígida e inflexível.  
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As teorias e documentos acima mencionados que versam sobre a 

compreensão do que seja um bom professor de Língua Inglesa, embora tenham sido  

propostos em instâncias e situações distintas, revelam, de modo explícito ou 

subentendido, características semelhantes como constitutivas de um bom professor 

de Inglês. 

 

2.1.3 Uma boa proposta de formação contínua para professores de Língua 

Inglesa 

 

Discussões acerca das necessidades de se promoverem oportunidades de 

formação contínua e dos motivos pelos quais os professores procuram um curso 

dessa natureza e/ou permanecem nele têm sido disponibilizadas na literatura 

concernente a essa área e em documentos oficiais.  

Os Referenciais para Formação de Professores (BRASIL, 2002a, p. 132) 

afirmam que a necessidade de se proporcionar aos docentes oportunidades de 

formação contínua se encontra ―diretamente ligada à promoção de seu 

desenvolvimento profissional e à intervenção em suas reais condições de trabalho‖. 

 Rodrigues e Esteves (1993, p. 94) afirmam que, para a grande maioria das 

pessoas que busca uma formação contínua, ela deve ser ―prática e orientada para 

uma aplicação concreta e imediata à realidade. Centrada na prática, mas sem 

menosprezar a teoria‖.  

 Segundo pesquisa realizada pela UNESCO (2004a, p. 132), os estímulos 

mais eficazes para uma formação contínua bem sucedida são, principalmente, os 

estímulos salariais e a promoção na carreira. A maioria dos participantes desta 

investigação declarou que participaria de mais eventos formativos se existisse um 

estímulo, como aumento salarial ou incentivo a plano de carreira. Ou seja, os 

tradicionais diplomas, certidões de participação e/ou certificados formais foram 

menos considerados pelos pesquisados. Essa mesma pesquisa declara que os 

docentes elegem, para um bom programa de aperfeiçoamento, três quesitos: (i) o 

nível profissional dos responsáveis pelo curso; (ii) o interesse e a pertinência dos 

temas; e (iii) a participação em experiência em grupo.  

Para Santana (2010), que pesquisou necessidades de formação com 

professores de línguas no interior paulista, duas características sobressaíram 
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quando esses docentes foram indagados sobre o quê valorizavam nas formações 

que faziam:  

 uma ação formativa que privilegie a prática – interpreta a estudiosa que ―a 

experiência prática é a maior influência na postura do professor, por isso 

uma formação que não leve em consideração a prática não é válida‖ 

(SANTANA, 2010, p. 153);  

 uma ação formativa que forneça uma certificação válida para a evolução 

funcional no plano de carreira do docente – fato que demonstra a 

preocupação do professor quanto a sua ascensão no sistema municipal 

onde está inserido.  

Galindo e Inforsato (2008) apresentam dez categorias e seus respectivos 

indicadores que motivam o professorado a tomar parte em ações de formação 

contínua, que são: 

 continuidade da formação – em vista do aprimoramento, da atualização, 

do aperfeiçoamento, do crescimento profissional e da união teoria-prática; 

 melhoria em suas aulas – por causa de sua didática, para melhorar sua 

atuação e desempenho profissional; 

 sociabilidade do professor – a fim de permitir uma interação com colegas 

e trocas de experiências, conhecer outras realidades escolares, bem 

como o desenvolvimento de trabalho em grupo; 

 novas aprendizagens – para adquirir novos conhecimentos, novos 

olhares, caminhos inovadores e cultivar expectativas de mudanças; 

 diversidade metodológica – considerando um trabalho mais diversificado, 

aquisição de novas práticas, trabalhar com novos recursos, ter um 

material pedagógico diferenciado; 

 competências do formador – em virtude de haver profissionais formadores 

qualificados à frente de sua formação e por respeitar a opinião dos 

formadores e a participação dos colegas formandos; 

 aplicabilidade da formação – em vista de ter a oportunidade de aplicar a 

prática da formação em suas salas de aula; 

 temas – que sejam temas pertinentes e interessantes, que levem a 

soluções de problemas, como reformas educacionais, dificuldades de 

aprendizagem ou socialização do aluno; 
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 formação do aluno – a fim de conseguirem atender às necessidades dos 

alunos, estarem voltados para a realidade que encontram em suas salas 

de aula, proporcionar melhorias para a aprendizagem do alunado e 

orientar o discente na sua aprendizagem;  

 apoio institucional – ter o apoio da Secretaria de Educação para 

continuarem suas ações formativas, manter o gosto pelo trabalho, 

valorizar sua autoestima, manter acesa a vontade de estudar, sentir-se 

valorizado pela instituição, ver seu esforço refletido em ascensão 

profissional. 

A relação entre a formação, o contexto escolar para o qual a formação é 

pensada e o contexto onde ela ocorre constitui um elemento fundamental para o 

engajamento dos professores em seus respectivos processos formativos, pois, 

conforme exposto por Santana (2010, p. 152-153),  

  

[...] é preciso conhecer a realidade da educação [...], as concepções que 
estes profissionais têm sobre sua própria profissão, a realidade que 
determina as suas necessidades de formação e ter a clareza sobre quais 
objetivos das iniciativas de formação continuada oferecidas, porque é na 
prática docente diária que a postura deste professor está se consolidando.  

 

O não atendimento a demandas dessa natureza pode resultar na 

desmotivação dos docentes, configurada por elementos que ―refletem um quadro de 

frustrações e de experiências formativas negativas que, em sua maioria, não 

surtiram efeito sobre as práticas profissionais‖ (GALINDO; INFORSATO, 2008, p. 73-

74). Esses autores enumeram 10 categorias que desmotivam os docentes:  

 condições físicas e temporais – considerações acerca da época de 

realização da formação, calendário escolar com atividades concomitantes, 

horário ruim, duração e local do curso; 

 condições institucionais – em virtude da falta de apoio institucional, falta 

de material apropriado, turmas numerosas de professores-alunos; 

 separação entre teoria e prática – em vista do excesso de teoria e pouca 

prática, ou a desvinculação com a(s) prática(s) pelos professores 

vivenciada(s); 

 recursos financeiros – devido ao alto custo para participação em 

acontecimentos formativos, gastos com eventos muitas vezes são 
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incompatíveis com salário do professor, como também a falta de 

vantagens monetárias para sua participação; 

 (des)preparo do formador – tendo em vista que em algumas vezes o 

formador desconhece a realidade do professorado em formação, podem 

acontecer palestras cansativas ou maneiras desinteressantes de se 

conduzir o curso; 

 desinteresse do professor – considerações acerca da falta de interesse do 

professor participante, frustrações quanto às expectativas construídas em 

relação à ação formativa e o excesso de conversas paralelas no decorrer 

do evento; 

 desvalorização do professor – haja vista o pouco reconhecimento que 

tem, pode ocorrer o desprezo pelo seu saber pedagógico e 

responsabilização do professorado pelo fracasso escolar; 

 carência de propostas – em virtude da falta de diversidade nos cursos, 

falta de oferta de formações e formações sem novidade; 

 aspectos diversos – tais como problemas pessoais dos docentes, saúde 

do professor, insatisfação profissional, falta de acompanhamento para o 

trabalho que realiza em sala de aula e falta de vínculo profissional efetivo 

do professor;  

 propostas ineficazes – pelos conteúdos e práticas irrelevantes, propostas 

distantes da realidade, impossibilidade de aplicação em sala de aula, ou o 

não atendimento de demandas expressas pelos docentes. 

Os cursos de formação contínua deveriam, como forma de incentivar a 

participação dos docentes e seu consequente desenvolvimento, estimular a reflexão 

crítica, pois, dessa forma, ―educadores passam a ser entendidos e entenderem-se 

como intelectuais transformadores, responsáveis por formar cidadãos ativos e 

críticos dentro da comunidade‖ (LIBERALI, 2010, p. 32). Nesse sentido, Brown 

(2001, p. 444) indica como possível caminho a preparação efetiva dos professores 

de língua estrangeira para atuação em ambientes onde aprendizes ―criticamente 

examinem questões controversas contemporâneas de cunho moral, ético e político‖.  

 Neste trabalho, orientada pelos apontamentos dos estudos sobre formação 

contínua de professores, fundamento minha compreensão na noção de que uma 

boa proposta de formação contínua para professores de Língua Inglesa precisa ser 

constituída de temas pertinentes à realidade dos participantes; ter um cunho prático, 
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mas prezando também a teoria; ser orientada para a aplicação concreta e imediata à 

realidade dos participantes; levar à solução de problemas do cotidiano do professor; 

oportunizar o contato com diferentes conhecimentos, reconhecendo o saber 

pedagógico dos professores participantes; promover o exercício constante da 

reflexão sobre a própria prática, favorecendo, assim, o protagonismo e a autonomia 

docente; oportunizar a interação com os colegas e consequente troca de 

experiências; ter formadores preparados; e contar com o apoio e reconhecimento 

institucional.   

 Para que ações formativas dessa natureza se concretizem, diferentes estudos 

têm sido conduzidos com foco em aspectos diversos da formação contínua do 

professor. Os resultados dessas investigações têm, segundo Kumaravadivelu 

(2011), contribuído para a expansão da base de conhecimentos sobre esse assunto, 

porque existe a necessidade de se ter um enquadramento teórico para a formação 

de professores de língua estrangeira. Porém, para o autor, ―o acúmulo de 

percepções feito de uma maneira desarticulada conduz a um entendimento limitado 

e limitador‖ (KUMARAVADIVELU, 2011, p. 2), fato que demanda a concepção de um  

modelo que seja ―convincente, coerente e abrangente que agregue as variadas 

vertentes de pensamento a fim de ajudar professores-alunos, formadores de 

professores e pesquisadores‖.  

A partir dessa compreensão, Kumaravadivelu (2011, p. x) propôs um modelo 

para a formação de professores de língua estrangeira7 denominado KARDS8, 

acrônimo para os quatro módulos que o constituem – Knowing, Analysing, 

Recognizing, Doing e Seeing. Esse modelo, que está alicerçado em cinco premissas 

interligadas, objetiva ―ajudar profissionais do ensino de línguas a se tornarem 

pensadores estratégicos, pesquisadores exploratórios e intelectuais 

transformadores‖. Essas premissas são: (i) qualquer conhecimento pedagógico 

significativo sensível ao contexto só pode emergir da sala de aula; (ii) é o professor 

em exercício que está na melhor posição para produzir e aplicar tal conhecimento; 

(iii) a maioria das abordagens atuais na educação de professores tem por objetivo 

preparar os docentes para serem consumidores, não produtores, de conhecimento 

                                                 
7
 Não foi desenhado para ser exclusivamente um programa de formação contínua, pois no decorrer 

da obra, o autor menciona tanto futuros professores (prospective teachers) quanto os em exercício 
(practicing teachers). 

8
 As iniciais do acrônimo KARDS em português significam Saber, Analisar, Reconhecer, Fazer e Ver. 
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pedagógico; (iv) a rápida evolução da sociedade global tem colocado enormes 

responsabilidades nos ombros dos professores; e, por esses motivos, (iv) é 

necessário que se revise e se reexamine a educação dos professores de línguas. 

O KARDS tem o intento de levar o professor a entender como construir uma 

base de conhecimento profissional, pessoal e processual (Knowing); como explorar 

as necessidades, motivações e autonomia de seu alunado (Analyzing); como 

reconhecer suas próprias identidades, crenças e valores (Recognizing); como 

ensinar, teorizar e dialogar de maneira apropriada (Doing); e como enxergar seus 

atos pedagógicos considerando as perspectivas que eles, seus alunos e 

observadores trazem sobre os eventos e atividades ocorridos nas aulas (Seeing). 

Assim, o KARDS admite como possibilidade o entendimento dos ―comos‖ implicados 

no exercício da prática docente pelos seus próprios protagonistas, os professores. 

Contudo, tal possibilidade não está expressa no KARDS de modo prescritivo, 

certamente em razão da natureza não diretiva dos estudos inseridos na LA. Assim, 

acredito que há de se considerarem as especificidades de cada grupo que busca o 

processo formativo, para que suas necessidades de formação possam ser 

atendidas. Nessa perspectiva, imputo ser imprescindível conhecer esses 

professores, suas lacunas formativas e suas expectativas em relação à formação a 

ser oferecida. Destarte, a condução de uma análise de necessidades se mostra 

como um veículo fiável para se alcançar tal entendimento quanto ao grupo de 

docentes.  

 

2.2 PRESCRIÇÕES, DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES CONCERNENTES À 

FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA NO BRASIL 

 

A formação contínua sob o prisma oficial é o ponto de partida para a 

sustentação desta subseção.  

A formação de professores, em especial a formação contínua, tem-se tornado 

alvo de políticas e reformas educacionais não só em nosso país (BRASIL, 1996, 

1998a, 2002a, 2005), como também no mundo (UNESCO, 2004b; OECD9, 2005). 

                                                 
9
 Organization for Economic Co-operation and Development, ou Organização para Desenvolvimento e 

Cooperação Econômica, é uma organização de 34 países ricos que tem por objetivos o apoio ao 
crescimento econômico duradouro, o desenvolvimento do emprego, o aumento do nível de vida, a 
manutenção da estabilidade financeira, a ajuda a países para seu desenvolvimento econômico, a 
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No Brasil, André et al. (1999) destacam a década de 1990 como uma época de 

produção de poucas pesquisas na área, o que vai, a partir de então, ser alterado no 

cenário educacional. 

Apesar de ―a amplitude dessa política educacional fazer com que não se 

tenha claro o que realmente significa formação continuada‖ (GALINDO; 

INFORSATO, 2008, p. 64), haja vista que a materialização da formação em ações 

formativas adota um variado número de entendimentos, o cerne da questão nesta 

subseção é outro. O direcionamento do pensamento aqui é como o de Edil Paiva 

(2003): comentar sobre o quê postula a legislação, especificamente em respeito à 

formação do professor de Língua Inglesa, e destacar como o professor tem o direito 

de continuar seu processo educativo ao longo dos anos de trabalho. 

Passo, então, ao entendimento que os documentos oficiais apresentam 

acerca do direito à educação de profissionais, com especial atenção à formação 

contínua do professor brasileiro. Esses documentos estão a seguir apresentados em 

ordem cronológica, primeiramente em âmbito nacional, e, na sequência, em âmbito 

local.  

 

2.2.1 Documentos de abrangência nacional  

 

O Capítulo I10, do Título II11, da Constituição Federal (BRASIL, 1988) 

brasileira, traz, em seu artigo 5º12, inciso XIII13, a garantia da liberdade de se exercer 

qualquer trabalho, desde que atendidas as qualificações profissionais que forem 

estabelecidas pela lei. Se é premente e vital a necessidade de professores 

qualificados para exercerem seu ofício com dignidade e competência, é possível 

inferir que existe uma garantia constitucional da qualificação profissional de um 

                                                                                                                                                         
contribuição para o crescimento do comércio mundial. O Brasil não é um país-membro, mas 
compartilha dos conhecimentos e troca de ideias com a Organização (OECD, 2005). 
  
10

 Capítulo I: Dos direitos e deveres individuais e coletivos 

11
 Título II: Dos direitos e garantias fundamentais 

12
 Artigo 5º: ―Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes [...]‖ (BRASIL, 1988). 

13
 Inciso XIII: ―todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado‖ (BRASIL, 1988). 
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professor ávido por sua educação contínua advinda do órgão público ao qual está 

profissionalmente ligado. Também é possível inferir que pode se tratar de educação 

contínua, a menção que garante o direito à Educação para todos os cidadãos 

brasileiros, expressa no artigo 6º14, Capítulo II15 do mesmo Título. Por fim, destaco o 

artigo 206 da Seção I16 do Capítulo III17 do Título VIII18, o qual trata a questão da 

formação de professores a partir do viés da qualidade do ensino ministrado nos 

diferentes níveis e modalidades, que exprime a garantia de padrão de qualidade 

como um dos princípios da Educação no país.    

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9.9394, 

(BRASIL, 1996), postula, em seu artigo 1º, que a Educação ―abrange os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais da 

sociedade civil e nas manifestações culturais.‖ Ainda, em seu artigo 2º, postula que 

―a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.‖ 

(BRASIL, 1996, grifos meus). 

A LDB, em seu Título VI19, artigo 6720, estabelece que a promoção da 

valorização do profissional da Educação é de responsabilidade dos sistemas de 

ensino, garantindo aos profissionais seu aperfeiçoamento contínuo, do mesmo modo 

que também lhes garante um período para estudos incluso em seu horário de 

trabalho (BRASIL, 1996). 

A ampliação do processo de municipalização do ensino se deu por meio da 

Lei 9.424 (BRASIL, 2007), que dispõe respectivamente sobre a criação e a 
                                                 
14

 Artigo 6ª: ―São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição‖ (BRASIL, 1988). 

15
 Capítulo II: Dos direitos sociais 

16
 Seção I: Da educação 

17
 Capítulo III: Da educação, da cultura e do desporto 

18
 Título VIII: Da ordem social 

19
 Título VI: Dos profissionais da educação 

20
 Artigo 67: ―Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: 
I – ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; II – aperfeiçoamento profissional 
continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim; III – piso salarial 
profissional: IV – progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 
desempenho; V – período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 
trabalho; VI – condições adequadas de trabalho. Parágrafo único: a experiência é pré-requisito para o 
exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada 
sistema de ensino‖ (BRASIL, 1996). 
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institucionalização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). Esse Fundo destina à 

Educação cerca de 1,5% do PIB21 nacional ao EF público, transferidos regular e 

automaticamente aos governos estaduais e municipais, com base no número de 

alunos matriculados em cada uma de suas redes de ensino.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que orientam as séries finais do 

EF22 (BRASIL, 1998b, p. 109) insistem no investimento na formação contínua dos 

professores, pois, estando estes em atividade em suas salas de aula, têm a chance 

de ―melhor compreender estes parâmetros para traduzi-los nas práticas de ensinar e 

aprender‖. No tocante ao ensino de língua estrangeira, os PCN-LE (BRASIL, 1998a) 

destacam que a formação de seus docentes deve enfatizar a linguagem como uma 

prática social, possibilitando a compreensão e expressão de opiniões, valores, 

sentimentos e informações.    

Os Referenciais para Formação de Professores (BRASIL, 2002a, p. 26), 

apesar de terem sido elaborados para a formação de professores da Educação 

Infantil e dos primeiros anos do EF, não contemplando, portanto, a maioria dos 

professores participantes desta pesquisa, também corroboram a ideia de que a 

formação contínua, ao promover o desenvolvimento profissional, ―também [intervém] 

em suas reais condições de trabalho‖. Esse documento concebe formação como 

―processo contínuo e permanente de desenvolvimento, o que pede do professor 

disponibilidade para a aprendizagem; da formação, que o ensine a aprender; e do 

sistema escolar no qual ele se insere, condições para continuar aprendendo‖ 

(BRASIL, 2002a, p. 63). A formação contínua não é condizente com acontecimentos 

formativos eventuais, precisando, dessa forma, ser marcadamente assimilada como 

um processo contínuo de construção do conhecimento profissional. Essa 

continuidade deve-se a, notadamente, quatro exigências: 

 avanço das investigações relacionadas ao desenvolvimento profissional 

do professor; 

 processo de desenvolvimento pessoal do professor; 

 inevitável transformação nas formas de pensar, sentir e atuar das novas 

gerações em função da evolução da sociedade;  

                                                 
21

 Produto Interno Bruto. 

22
 Atenho-me especificamente aos PCN por constituírem uma orientação federal para o EF II e 

trazerem a obrigatoriedade do ensino de língua estrangeira para alunos nessa faixa de escolaridade.  
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 rápidas mudanças no conhecimento científico, nas artes e nas tecnologias 

da comunicação - elementos que vêm a ser básicos na construção do 

currículo escolar. 

Os Referenciais explicitam a dificuldade de se criarem diretrizes para a 

formação dos professores, pois ela não depende apenas da identificação das tarefas 

peculiares à educação escolar, mas também de vários fatores que concorrem na 

aprendizagem dos alunos. Defendem a ocorrência de programas de educação 

contínua como ―programas promovidos dentro e fora das escolas‖ (BRASIL, 2002a, 

p. 19). Manifestam, também, a urgência de uma das características da formação 

contínua ser organizada a partir de ―uma avaliação diagnóstica das reais 

necessidades e dificuldades pedagógicas dos professores‖ (BRASIL, 2002a, p. 44). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica (BRASIL, 2002b) não só preconizam os compromissos que devem 

orientar o preparo do professor em nível de cursos de graduação plena, como 

também trazem competências a serem observadas na formação específica desse 

profissional. Apesar dessas diretrizes terem sido elaboradas com foco voltado para 

os cursos de nível superior de graduação e não mencionarem diretamente as 

expressões formação contínua ou continuada em todo seu decurso, o texto não dá 

indícios de que o conteúdo ali proposto não possa dizer respeito à totalidade do  

processo formativo de um professor.  

As Orientações Gerais para o Ensino Fundamental de Nove Anos (BRASIL, 

2004) veem na formação contínua e coletiva uma atitude indispensável para o 

desenvolvimento de um trabalho pedagógico de qualidade, com potencial para 

promover a aprendizagem dos alunos de forma eficaz.  

A Lei 11.949 (BRASIL, 2013), regulamentadora do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB), orienta como os municípios devem tratar e custear a 

municipalização do ensino. O artigo 40, em seu parágrafo único, designa a 

implementação de planos de carreira que contemplem a capacitação profissional do 

professor que se dedica à formação contínua, tendo como objetivo a melhoria da 

qualidade geral do ensino.  

A Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica, instituída por meio do Decreto 6.755 (BRASIL, 2009), apresenta uma 

proposta de diagnóstico de necessidades formativas dos professores que atuam na 
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Educação Básica. Os artigos 4º e 5º preveem, respectivamente, a normatização de 

planos estratégicos para o cumprimento dos objetivos da política de formação de 

professores e a contemplação de um diagnóstico de necessidades formativas de 

professores. 

 Apesar de toda a legislação em nível federal acima apresentada, as 

desigualdades regionais em nosso país são flagrantes. Tal circunstância vai ao 

encontro da visão de Di Giorgi et al. (2010, p. 18), para quem ―as determinações 

legais significaram um problema para os municípios‖, tendo em vista que a 

capacidade de organização dos sistemas de ensino das mais diferentes cidades é 

de uma grande variedade. 

 

2.2.2 Documentos de abrangência municipal  

 

 Desviando-me da proposta cronológica a que me comprometi no início desta 

subseção 2.2, fez-se necessário alterar a ordem de apresentação da legislação 

neste segmento para dar um melhor entendimento do escopo geral produzido no 

município, para depois entrar na especificidade da formação contínua para os 

professores de Língua Inglesa.   

 A Lei 6.529 (VITÓRIA, 2005) discorre sobre a atual estrutura organizacional 

da PMV. Antes mesmo de nomear os órgãos da administração direta do município, o 

inciso iv do artigo 1º, estabelece ser diretriz da Administração a ―valorização dos 

recursos humanos que compõe o quadro efetivo da municipalidade‖. O artigo 12 

dessa Lei esclarece quais são as atribuições da Secretaria Municipal de Educação 

(SEME). Das funções a ela atribuídas, interessa em particular os incisos vi e ix, os 

quais versam sobre a formação do professor, a saber, respectivamente: ―ofertar, 

através de programas complementares, cursos de formação profissional‖ e 

―promover a formação continuada dos professores da rede Municipal de Ensino‖. 

 As unidades administrativas da SEME estão organizadas e têm seu 

funcionamento regulamentado por meio do Decreto 12.666 (VITÓRIA, 2006a). Uma 

das unidades administrativas instituídas da SEME é a Gerência de Formação e 

Desenvolvimento em Educação (GFDE) (VITÓRIA, 2006a, artigo 1º, inciso xiii), cuja 

alçada23 (VITÓRIA, 2006a, artigo 2º, inciso xiii, grifos meus) compreende  

                                                 
23

 Restringir-me-ei a selecionar os itens que dizem respeito à formação do professor. 
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proceder a análise de diagnósticos das necessidades de formação, 
capacitação e desenvolvimento de servidores da educação nos seus locais 
de trabalho [...] executar, direta ou indiretamente, programas, projetos e 
atividades de educação permanente dos servidores da Secretaria de 
Educação [e] desenvolver programas, projetos e atividades de formação de 
recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-
graduação.   

 

A Lei 2.994 (VITÓRIA, 1982a,) dispõe em seu Capítulo II, artigo 170, inciso iii, que é 

dever do funcionário público ―desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que 

for incumbido‖, fato que pressupõe a participação dos funcionários em programas de 

formação propostos pela PMV. 

  Esses programas estão pressupostos na Lei 2.945 (VITÓRIA, 1982b), em 

seu artigo 104, que prevê a promoção de cursos de especialização, atualização ou 

quaisquer modalidades de aperfeiçoamento dos ocupantes de cargo do magistério. 

Esse mesmo documento informa, no inciso VI do seu artigo 65, que o professor terá 

―efetivo apoio da Secretaria [...] no cumprimento de seus deveres [...] de modo a 

garantir o respeito público que merece‖ (VITÓRIA, 1982b).   

 A GFDE regula, por meio da Política de Formação Continuada para os 

Profissionais da Educação do Sistema de Ensino de Vitória (VITÓRIA, 2007), o 

funcionamento da formação contínua. Esse documento prevê um processo formativo 

de qualidade e condizente com a realidade sócio-histórico-cultural das diferentes 

unidades de ensino formadoras da rede; sugere uma logística de organização para a 

realização de encontros formativos; e imputa à GFDE responsabilidades para com a 

formação contínua de seus educadores. Em sua totalidade, essa Política defende a 

mobilização de saberes e fazeres dos profissionais da Educação de ―forma 

colaborativa com esses sujeitos [com] uma prática social conectada à realidade para 

além da escola [e próxima] da vida cotidiana‖ (VITÓRIA, 2007, p. 4). 

A Política de Formação Continuada (VITÓRIA, 2007, p. 6) afirma que a 

metodologia de pesquisa-ação24 é indicada como ―uma das trilhas possíveis para 

caminharmos na direção de uma educação emancipatória tanto de professores, 

quanto de alunos, superando o modelo da racionalidade técnica que postula um 

professor competente como aquele que soluciona problemas por meio da aplicação 

                                                 
24

 Pesquisa-ação é uma metodologia de pesquisa social que se caracteriza pela inserção do 
pesquisador no meio pesquisado, busca sentido e representações do que é seu objeto de 
investigação e objetiva transformar a realidade. Muito usada na pesquisa pedagógica, este tipo de 
pesquisa objetiva proporcionar autonomia, criatividade e experimentação do pesquisador (BURNS, 
1999; WALLACE, 1998).  
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rigorosa de teorias e procedimentos científicos‖. Embora essa Política mencione a 

pesquisa-ação uma única vez, de modo célere e superficial, é possível inferir que a 

PMV espera que seus professores sejam investigadores de sua prática docente e 

que trabalhem de maneira colaborativa com seus pares. Tal inferência justifica-se no 

fato de ser a pesquisa-ação a única metodologia de trabalho apontada pelo conjunto 

de documentos que deliberam quanto à formação de professores no município.  

 Tanto as Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental (VITÓRIA, 

2004a) quanto as Diretrizes Curriculares para o Ensino de Língua Estrangeira 

(VITÓRIA, 2004b) prezam por uma formação holística do professor, com 

características de continuidade, aproximação com sua realidade, desenvolvimento 

crítico-reflexivo e conscientização de seu papel de agente transformador. Tais 

documentos apontam para o direito de reunião dos educadores para discussão de 

suas questões e busca de seu desenvolvimento profissional, o que pode vir a ser um 

bom indicador de uma prática pedagógica eficiente e de bons resultados para a 

formação crítica de seus alunos. 

Na perspectiva da PMV, é esperada do profissional da Educação uma 

participação ativa em seu processo educativo para que possa ir ao encontro das 

potencialidades de seus discentes, bem como cumpra os princípios básicos da 

carreira de um professor (VITÓRIA, 1982b). Também espera a PMV que a prática 

reflexiva constitua um referencial para a atuação do professor, de forma a contribuir 

para a (re)construção dos saberes a partir de questionamentos e confrontos dos 

saberes instituídos hegemonicamente. 

Todas as orientações oficiais aqui mencionadas proclamam a valorização do 

magistério em um padrão de qualidade cujo teor de excelência deva dar 

consistência à formação do profissional de ensino. Ainda, reconhecem a 

necessidade de uma profunda revisão de toda a tradição que ainda burocratiza as 

ofertas de cursos de formação de professores, que se encontram, em geral, 

incongruentes com as tendências da sociedade moderna e insuficientes para a 

satisfação profissional da categoria. 
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2.3 ANÁLISE DE NECESSIDADES 

 

A análise de necessidades é um processo de coleta e análise de informações 

que permite identificar áreas deficitárias que devem ser aprimoradas, bem como 

permite a planificação de ações para melhorar tais áreas.  

Essa temática será abordada a seguir, considerando-se as seguintes 

perspectivas: conceitualização, pertinência à Educação, modelos e práticas para sua 

realização e considerações sobre o assunto na formação contínua de professores.   

 

2.3.1 O conceito de necessidades  

 

A compreensão acerca do conceito de necessidades causa polêmica entre 

estudiosos, os quais não têm um consenso sobre o assunto, e perpassa diferentes 

áreas de conhecimento. Dispondo de vasta bibliografia na Biologia, Sociologia, 

Antropologia, Educação, dentre outras, a ―necessidade é, num primeiro momento, 

algo que está relacionado com a natureza biológica do ser humano‖ (SILVA, 2000,  

p. 42). 

Rodrigues e Esteves (1993, p. 12) chamam a atenção para o fato de que, na 

Educação, assim como em outras áreas, diversas são as acepções, tipologias e 

categorias atribuídas ao termo necessidades, que está ―longe de se constituir como 

um conceito de contornos definidos‖. Tal imprecisão conceitual requer dos 

pesquisadores um cuidado especial para transpô-lo para qualquer área de estudo 

(SANTANA, 2010). A esse respeito, Berwick (1989, p. 52-53) advoga sobre a 

imprescindibilidade de se definir necessidade como sendo ―base de qualquer análise 

de necessidades [e] espinha dorsal [...] frequentemente expressa como uma lacuna 

ou discrepância mensurável entre o estado corrente dos assuntos e um estado 

futuro desejado‖. 

Para Di Giorgi et al. (2010), duas conotações se fazem presentes em muitas 

das interpretações acerca do termo: uma conotação objetiva e outra subjetiva. A 

conotação objetiva de necessidades direciona para uma ideia de exigência, de 

imprescindibilidade, de inevitabilidade; e a conotação subjetiva do termo remete às 

necessidades específicas de cada um dos indivíduos. Por estarem, dentro dessa 

perspectiva, imbuídas de juízo de valor, as necessidades são relativas aos 

indivíduos e aos contextos, decorrendo dos mesmos.  
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Na LA, Hutchinson e Waters (1987), em seus estudos sobre o tema, 

distinguem dois tipos de necessidades: 

 as necessidades da situação-alvo25: entendidas como o que o aluno 

precisa realizar na situação-alvo; 

 as necessidades de aprendizagem: entendidas como o que o aluno 

precisa fazer para aprender. 

As necessidades da situação-alvo são um termo abrangente que encerra 

diferentes entendimentos. Essas necessidades são, dessa forma, entendidas nos 

seguintes termos (HUTCHINSON; WATERS, 1987): 

 necessidade: o que o aluno precisa saber para desempenhar sua função 

na situação-alvo; 

 lacuna: a distância constatada entre o que o aluno já sabe e o que ainda 

precisa aprender para atuar na situação-alvo; 

 desejo: o que o aluno quer, considera importante ou acha que precisa 

aprender para desempenhar sua função na situação-alvo. 

 Hutchinson e Waters (1987) ainda classificam as necessidades da situação-

alvo em necessidades objetivas (as necessidades e as lacunas) e as necessidades 

subjetivas (os desejos). É importante chamar a atenção para o fato de que autores 

de diferentes áreas de estudo fazem uso da mesma nomenclatura – objetiva e 

subjetiva – ao se referirem à classificação de necessidades. É o caso, na LA, de 

Huntchinson e Waters (1987) e, na Educação, de Di Giorgi et al. (2010) e de Galindo 

(2011).  

 Acompanho Galindo (2011, p. 54) no conceito de necessidade como algo que 

―traduz-se em uma exigência natural ou social, com conotação objetiva, bem como 

no sentimento ou consciência dessa exigência, por parte do sujeito, tendo, portanto, 

conotação subjetiva‖. 

 À luz da literatura até aqui apresentada sobre o conceito de necessidades, 

trago a compreensão que tal construto encerra para os propósitos deste trabalho: 

necessidades são manifestações inerentes ao indivíduo, tais como estados de 

carências, deficiências, fragmentações, desejos, anseios, expectativas e aspirações. 

 

                                                 
25

 Embora os autores Hutchinson e Waters (1987) não limitem a compreensão de necessidades da 
situação-alvo aos indivíduos, neste trabalho, ao referir-me a tais necessidades, repouso o foco 
apenas em pessoas. 
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2.3.2 Análise de necessidades na Educação  

 

O surgimento do termo análise de necessidades na Educação se deu no final 

dos anos 1960 (BARBIER; LESNE, 1977; RODRIGUES; ESTEVES, 1993; SILVA, 

2000; DI GIORGI et al., 2010) e vem se firmando, notadamente no processo 

pedagógico da formação contínua de adultos, como ―instrumento fundamental no 

quadro de planificação e da tomada de decisão na área educativa‖ (RODRIGUES; 

ESTEVES, 1993, p. 11). Destacadamente, para Di Giorgi et al. (2010) e Silva (2000), 

três segmentos do campo da Educação têm sido beneficiados pelo uso da análise 

de necessidades: 

 identificação de necessidades e dificuldades de alunos em determinadas 

áreas; 

 identificação de necessidades de formação contínua de educadores e 

professores;  

 determinação de necessidades futuras de sistemas educativos – sejam 

eles em nível local, regional ou nacional. 

 Para Silva (2000), Di Giorgi et al. (2010) e Santana (2010), a análise de 

necessidades é utilizada em dois níveis na Educação: no macrossistema, em que 

visa à planificação e à avaliação de um sistema educativo; e no microssistema, em 

que visa à identificação de necessidades de alunos e professores para a preparação 

de ações que atendam a essas necessidades. 

Foi a partir dos anos 1970 que o termo começou a ser empregado ―para o 

campo da formação contínua de professores‖ (DI GIORGI et al., 2010, p. 45) de 

forma a auxiliar ―a estruturação e a organização de processos formativos de 

professores que respondessem com mais eficácia às exigências sociais‖ (DI GIORGI 

et al., 2010, p.16). Como afirma Long (2005, p. 1), ―nenhum programa de ensino de 

línguas deve ser desenvolvido sem uma completa análise de necessidades‖.  

Na LA, área de estudo na qual este trabalho está inserido, análise de 

necessidades é um construto hodiernamente costumeiro no Ensino de Línguas para 

Fins Específicos, sendo uma de suas características essenciais. Conceituada como 

―o processo em que se estabelece o quê e o como de um curso‖ (DUDLEY-EVANS; 

ST. JOHN, 1998, p. 121), a análise de necessidades teve, na década de 1970, o 

início do forte estabelecimento da produção de materiais didáticos com foco nas 

necessidades dos estudantes (HUTCHINSON; WATERS, 1987; WEST, 1997). Seu 
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marco inicial foi a obra Communicative Syllabus Design, publicada em 1978 pelo 

teórico Munby (HUTCHINSON; WATERS, 1987), a qual teve por base um maior foco 

no aprendiz, na descoberta das necessidades de situações-alvo nas quais o aluno 

deveria tornar-se competente. 

Na busca por essa competência, há de se considerar a relatividade na análise 

de necessidades (DUDLEY-EVANS; ST. JOHN, 1998). A esse respeito, Rodrigues e 

Esteves (1993, p. 13) também afirmam que as necessidades ―são sempre relativas 

aos indivíduos e aos contextos e decorrem de valores, pressupostos e crenças‖, e 

ao serem encontradas em um certo momento são também resultantes de um ponto 

de vista peculiar do analista, estando sujeitas a seus valores e percepções.  

 Hutchinson e Waters (1987, p. 59) e Dudley-Evans e St. John (1998, p. 121) 

advogam que a análise de necessidades deve ser um ―processo contínuo‖ no qual é 

essencial que se conheçam os participantes como pessoas, procurando estabelecer 

informações não só de ordens pessoal e profissional, mas também informações 

acerca de suas necessidades de aprendizagem. 

 A análise de necessidades, que na área da Educação é algumas vezes 

denominada de análise de necessidades formativas ou análise de necessidades de 

formação (SILVA, 2000; DI GIORGI et al., 2010; SANTANA, 2010), pode ser 

utilizada para a formação contínua como forma de planificar, direcionar e ajustar o 

processo formativo. 

Barbier e Lesne (1977) relatam que, a partir dos anos 1970, o processo de se 

analisar necessidades começou a ter sucesso, passou a ser indicador de garantia de 

qualidade nas ações formativas; e vocábulos como ―recolher‖, ―explorar‖, ―descobrir‖, 

ou ―fazer emergir‖ necessidades começaram a ser mais frequentemente utilizados. 

Para os mesmos autores, as necessidades formativas emergem das situações de 

trabalho, ou são nestas detectadas. A análise de necessidades, além de revelar 

dados que possibilitem conhecer aquilo que os formandos já sabem, informa 

também o que eles precisam aprender para atuarem nas situações em que viverão e 

permite a ―elucidação de saberes, saberes-fazer e valores‖ que os sujeitos 

pesquisados possuem (DI GIORGI et al., 2010, p. 43-44). 
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2.3.3 Modelos e práticas26 de análise de necessidades  

 

Dois tipos de práticas de análise de necessidades são diferenciados por Silva 

(2000) e Di Giorgi et al. (2010, p. 46): o primeiro tipo é o que procura fazer ―com que 

as ações de formação coincidam com os desejos manifestados pelos formandos‖, e 

o segundo tipo se ocupa em racionalizar as ―políticas de formação a partir da 

definição de objetivos mais gerais‖. 

Na área da Educação, existem vários modelos de análise de necessidades. 

Para Silva (2000), que faz uma revisão bibliográfica sobre o assunto, esses modelos 

se diferenciam porque: (a) não adotam o mesmo conceito de necessidades; (b) não 

partilham da mesma opinião acerca do papel atribuído aos intervenientes na 

identificação e na avaliação das necessidades; e/ou (c) usam diferentes critérios, 

técnicas e instrumentos durante a análise. Todos os modelos apresentam vantagens 

e desvantagens e têm seu processamento realizado em etapas, fases ou momentos 

– de acordo com a concepção e nomenclatura dada por seu teórico.  

Na LA, conforme mencionado anteriormente, a análise de necessidades é 

mais frequentemente utilizada na área de Ensino de Línguas para Fins Específicos 

e, portanto, os modelos propostos buscam prioritariamente a ―especificação dos 

objetivos de aprendizagem da língua‖ (BRINDLEY, 1989, p. 63). Dessa forma, neste 

trabalho, cujo foco não é a língua, e sim as necessidades formativas de professores 

de Inglês, a análise de necessidades a ser conduzida não encontra respaldo 

incondicional nos modelos disponibilizados na literatura da LA. 

Assim, em vista da necessidade de se conduzir uma análise que atenda às 

especificidades do objetivo geral deste trabalho – identificar as necessidades 

formativas dos professores participantes – e considerando a inviabilidade da filiação 

incondicional a um modelo preexistente, orientei-me tanto por pressupostos da 

Educação como por pressupostos da LA.  

Na Educação, guiei-me pela visão de Barbier e Lesne (1977) e Di Giorgi et al. 

(2010), que entendem que as necessidades são determinadas a partir daquilo que é 

expresso pelos indivíduos e que os desejos por eles manifestados devem ser 

levados em conta em contexto formativo. Na LA, Hutchinson e Waters (1987) 

sugerem um modelo para o levantamento de necessidades, composto pelos 

                                                 
26

 Os termos modelo e prática neste trabalho não trazem nenhuma implicação teórica e são 
empregados indistintamente. 
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seguintes elementos questionadores: por que, como, qual, quem, onde e quando. 

Tais elementos objetivam conhecer a situação e o processo de aprendizagem dos 

participantes.  

Tais visões, não antagônicas ou autoexcludentes, e sim agregáveis e 

complementares, subsidiaram a elaboração dos instrumentos de coleta de dados 

para a análise de necessidades realizada nesta pesquisa, a saber, o questionário 

aplicado aos professores participantes e as entrevistas realizadas com os gestores. 

 

2.3.4 Análise de necessidades formativas na formação contínua de professores 

 

A análise de necessidades de formação surgiu ―ligada à formação de adultos 

e estendeu-se, a partir dos anos 1970, à formação contínua de professores‖ (SILVA, 

2000, p. 78). Considera também essa autora que os programas de formação 

decorrentes dessa modalidade apresentam uma tendência a serem bem sucedidos, 

haja vista que os formandos se veem envolvidos ao longo do processo em que ela 

ocorre. 

Silva (2000) caracteriza a análise de necessidades como recurso relevante 

para a planificação de sistemas educativos, para a implementação de currículos e 

para o desenvolvimento de programas de formação contínua, pois está baseada na 

identificação e necessidade dos alunos/formandos. 

A análise de necessidades no processo de formação contínua implica em 

negociação, na qual os formandos estejam conscientes de suas necessidades 

formativas, do contexto em que elas ocorrem e saibam situá-las para os formadores. 

Ainda, a negociação entre formandos e formadores é condição decorrente da 

formação contínua que é desenhada a partir da realização de uma análise de 

necessidades (BARBIER; LESNE, 1977; RODRIGUES; ESTEVES, 1993; SILVA, 

2000), porque faz parte do modo como os indivíduos se envolvem em seus 

processos de aprendizagem.  

Em linhas gerais, analisar as necessidades formativas implica conhecer os 

interesses de um determinado grupo de profissionais, bem como suas expectativas 

e problemas, almejando fazer com que a relação entre os formandos e o programa 

de formação oferecido pela instituição formadora seja proveitosa para ambos os 

lados.  
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Santana (2010, p. 25, grifo da autora) afirma que análise de necessidades 

formativas 

 

[...] é imprescindível
27

 para a formação contínua do professor, cujo 
suprimento é indispensável para se atingir à plenitude profissional, [...] vistas 
como lacunas a serem preenchidas a fim de que se possa alcançar uma 
melhora na qualidade de ensino ministrado nas escolas públicas. 

 

Embora a análise de necessidades não deva ser entendida somente como 

―um processo de descoberta ou identificação de necessidades formativas‖ (DI 

GIORGI et al., 2010, p. 48), é com esse sentido que ela é proposta neste trabalho. 

Isso porque trato apenas das necessidades profissionais do professor e apoio meu 

entendimento de necessidade formativa como ―dificuldades que os professores 

constatam no exercício de sua prática, expectativas que eles têm com relação às 

mudanças de suas práticas e também os desejos de aprimoramento profissional que 

eles identificam em relação aos seus anseios‖ (GALINDO; INFORSATO, 2008,        

p. 74).  

Estrela et al. (1998, p. 130) ampliam o conceito de necessidade de formação 

ao defender que ela acontece ―quando ponderamos os recursos humanos, 

tecnológicos e financeiros existentes [e] consideramos que a necessidade ou 

necessidades detectadas podem ser satisfeitas por uma ou mais atividades de 

formação‖. Também Di Giorgi et al. (2010) defendem que a análise de necessidades 

formativas se justifica pelas seguintes expectativas: deve resultar em uma maior 

implicação do professor em seu processo formativo, contribui para uma maior 

adequação da formação às peculiaridades dos contextos escolares de onde são 

oriundos os professores e, com isso, a prática profissional docente pode ser mais 

impactada pelo processo formativo.  

 Aliar a análise de necessidades formativas à formação contínua significa 

―mudar o paradigma atual de formação continuada‖ (SANTANA, 2010, p. 26), pois é 

―uma estratégia fértil‖ (GALINDO; INFORSATO, 2008, p. 74), já que, a partir do 

conhecimento das necessidades de formação dos profissionais em questão, ―é 

possível pensar numa ação formativa que realmente atenda à sua população alvo‖ 

(GALINDO; INFORSATO, 2008, p. 29). 

                                                 
27

 Neste trabalho, os grifos foram padronizados da seguinte maneira: sublinhado para os grifos dos 
teóricos e itálico para os meus grifos. 
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 Para Santana (2010), existem dois objetivos ao se realizar análise de 

necessidades na formação contínua:  

 diminuir a resistência dos participantes às iniciativas de formação 

oferecidas, já que foram pela instituição ouvidos;  

 satisfazer as lacunas da formação dos formandos, pois seus problemas e 

dificuldades se tornaram o centro do processo formativo. 

 Penso que esses dois objetivos se complementam e que priorizam a 

participação do formando para que aconteça uma melhoria na qualidade de 

formação. 

Ao se abordar o tema análise de necessidades formativas é provável que 

venham à tona aspectos como diferentes desejos de formação por parte dos 

formandos, dos formadores e da instituição formadora. Assim, acredito que conhecer 

o posicionamento dos professores, por meio dos questionários aplicados, e o 

posicionamento da instituição, por meio de seus documentos e das entrevistas 

realizadas com os gestores da Formação oferecida, possa vir a servir de orientação 

para as iniciativas futuras de formação contínua oferecidas pela instituição.  

Considero que a formação contínua realizada mediante a análise de 

necessidades manifestadas pelos professores participantes possa ser um caminho 

para que esse processo alcance um nível de qualidade efetiva. Isso não significa 

que todos os problemas encontrados possam ser resolvidos, tampouco que essa 

formação supra as deficiências da formação inicial. De qualquer maneira, é mister 

que a formação contínua deva considerar os professores enquanto profissionais, 

contemplando sua experiência e valorizando o fato de serem sujeitos e não objetos 

da formação. Assim, o interesse por ações formativas e o êxito delas poderão ser 

um diferencial no crescimento profissional do professor. 

Finalizando esta subseção, pontuo que a análise de necessidades constitui o 

eixo teórico central que norteia a análise dos dados, cujo objetivo geral é identificar 

as necessidades formativas dos professores de Língua Inglesa da PMV. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 
___________________________________________________________________ 

 

 

Esta seção tem como objetivo descrever o percurso metodológico sob o qual 

este trabalho se desenvolveu e, assim, constituir um corpo de metaconhecimento 

capaz de servir de referência e de desenvolvimento da área investigada (MOITA 

LOPES, 1994).  

Está organizada em quatro partes: (i) a natureza qualitativa da pesquisa; (ii) o 

contexto da pesquisa – o campo da pesquisa, o perfil dos participantes e o perfil da 

pesquisadora; (iii) a coleta de dados – os instrumentos de coleta, as atividades    

pré-coleta, a aplicação dos questionários e a realização das entrevistas; e (iv) os 

procedimentos de análise dos dados. 

 

3.1 A NATUREZA DA PESQUISA 

 

O presente trabalho está inserido na LA, foi conduzido sob um paradigma 

qualitativo de pesquisa de cunho interpretativista e caracteriza-se como um estudo 

de caso. 

A LA é uma área de estudos particularizada essencialmente por cinco 

características (MOITA LOPES, 1996): (i) sua natureza aplicada nas Ciências 

Sociais; (ii) seu foco na linguagem do ponto de vista processual; (iii) sua natureza 

interdisciplinar e mediadora; (iv) suas formulações teóricas; e (v) seus métodos de 

investigação de base positivista e interpretativista. Suas pesquisas tratam, portanto, 

da apresentação, discussão e tentativas de resolução de problemas de uso da 

linguagem, focalizando o processo de interação linguística de seus usuários, bem 

como formulam modelos teóricos peculiares aos assuntos por ela tratados. 

Considero a LA uma área de estudos privilegiada, basicamente por duas razões: 

não se confinar a um ou outro assunto e, por isso, ter a prerrogativa de mediar 

conhecimentos teóricos originários de vários outros campos disciplinares, bem como 

servir de fonte para essas outras disciplinas; e, em função de sua 
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interdisciplinaridade e indisciplinabilidade28, ter suas investigações situadas tanto em 

uma seara mais positivista ou em uma mais interpretativista de pesquisa.   

Este trabalho está inserido na LA, pois toma a linguagem como ponto de 

partida e veículo na busca de solução para uma circunstância que se instaura 

quando as propostas do curso oferecido pelo programa de formação contínua da 

PMV não se coadunam com as necessidades e expectativas manifestadas pelos 

professores participantes de tal contexto.  

O paradigma qualitativo de pesquisa busca ―pelo entendimento de 

interrelações complexas entre tudo que existe‖ (STAKE, 1995, p. 37), não querendo 

―verificar ou provar teorias. O que o pesquisador tenta realizar é, a partir das teorias 

por ele estudadas, levar em conta o contexto de produção dos dados colhidos e dar 

um significado‖ aos detalhes encontrados (VILLANI, 2010, p. 68). Dessa forma, a 

pesquisa qualitativa ―caracteriza-se pela variedade de diferentes métodos, 

perspectivas e abordagens‖ (VILLANI, 2010, p. 68) e tem caráter exploratório, 

estimulando os participantes a pensar sobre um tema, adentrando em sua 

subjetividade quanto ao mesmo, destacando-se ―por sua ênfase no tratamento 

holístico do fenômeno‖ (STAKE, 1995, p. 43). É, por fim, uma pesquisa utilizada 

quando se buscam percepções sobre a natureza geral de uma temática, de uma 

questão, o que abre espaço para a interpretação. 

O cunho interpretativista desta pesquisa justifica-se pelo objetivo dela – 

identificar as necessidades formativas dos professores de Língua Inglesa da PMV –, 

pois a análise de necessidades demanda que o acesso aos dados aconteça ―de 

forma indireta através da interpretação dos vários significados‖ que constituem 

esses dados (MOITA LOPES, 1994, p. 331). E são esses numerosos significados, 

no caso desta pesquisa as necessidades desses docentes, que são interpretados.  

Uma das abordagens de pesquisa do paradigma qualitativo é o estudo de 

caso, que é, para Stake (1995, p. xi), ―o estudo de uma particularidade e 

complexidade de um caso único‖29. O estudo de caso pode ter sua amplitude bem 

variada, como afirmam Johnson (1992, p. 76) e Yin (2010, p. 51), ao observarem 

que o ―caso‖ pode ser um indivíduo, uma sala de aula, um evento, uma escola, uma 

                                                 
28

 O Dicionário Priberam (2013, [s.p.]) define o vocábulo indisciplinabilidade como ―qualidade do que é 
indisciplinável‖.  

29
 Assim como na seção anterior desta tese, todas as traduções feitas a partir de originais lidos em 

língua inglesa são de minha inteira responsabilidade. 
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entidade, ou até uma comunidade, e o estudo sobre ele pode ter sido realizado 

acerca das ―decisões, programas, processos de implementação e mudança 

organizacional‖ (YIN, 2010, p. 51) que ocorrem com esses indivíduos, eventos ou 

entidades. Na LA, o estudo de caso tem um grande potencial enquanto opção de 

metodologia da pesquisa, visto que, nessa área de estudos, é premente uma grande 

preocupação com trabalhos que dão importância aos acontecimentos do mundo 

real. 

A respeito de ser a LA uma área de estudos em que é iminente a geração de 

estudos que destacam acontecimentos do mundo real, Stake (1995, 1998) e Yin 

(2010) afirmam que o estudo de caso é um método de pesquisa comum na 

Educação, cuja potencialidade se expressa nas buscas por ―entender os fenômenos 

sociais complexos‖ (YIN, 2010, p. 24), tanto por sua ―singularidade‖ quanto por sua 

―comunalidade‖ (STAKE, 1995, p. 1). Nessa perspectiva, o estudo de caso favorece 

a compreensão mais profunda das características gerais e importantes de eventos 

da vida real, pois é seu propósito ―descrever o caso dentro de seu contexto‖ 

(JOHNSON, 1992, p. 76), ou seja, representar o caso em vez de representar o 

mundo (STAKE, 1998). O foco do pesquisador está voltado para uma entidade 

singular que existe em um ambiente natural (JOHNSON, 1992).  

Para Yin (2010, p. 39), essa metodologia é a preferida quando se trata de 

examinar eventos contemporâneos em que os comportamentos não podem ser 

manipulados, ou quando ―os limites entre o fenômeno e o contexto não são 

claramente evidentes‖.  

Algumas questões que caracterizam o estudo de caso são pontuadas nos 

estudos de Johnson (1992), Stake (1995, 1998) e Yin (2010), dentre as quais: a 

particularização de uma situação, enfatizando, assim, sua singularidade; a 

realização do estudo em ambientes naturais; a flexibilidade da metodologia utilizada 

para se encaixar dentro do propósito do estudo; o uso de evidências de natureza 

tanto quantitativa quanto qualitativa; e a ênfase na interpretação dos achados.     

Assim, este trabalho caracteriza-se como um estudo de caso intrínseco 

(STAKE, 1995), pois focaliza um contexto específico nas condições e no ambiente 

em que realmente ocorre e porque o pesquisador tem uma necessidade de 

conhecer mais profundamente este caso em particular. 

Singularmente neste trabalho, o estudo de caso contempla a análise de 

necessidades dos professores envolvidos. A análise de necessidades não possui 
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nenhum conjunto de técnicas específicas, fazendo, então, uso de ―práticas que 

outros domínios científicos criaram, selecionando-as de acordo com sua clientela‖ 

(SANTANA, 2010, p. 42).  

 

3.2 O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

O contexto de pesquisa deste trabalho abarca os escopos físico, teórico e 

documental. Assim como Stake (1995, p. 63), considero que ―o contexto físico não é 

mais importante do que outros contextos‖.  

Em sua apresentação, esta subseção está estruturada em três partes: (i) o 

campo da pesquisa, no qual apresento o sistema municipal de ensino de Vitória, a 

Formação30 oferecida pela SEME aos professores de Língua Inglesa e a entrada em 

campo; (ii) o perfil dos participantes, no qual descrevo o perfil dos gestores e dos 

professores; e (iii) o perfil da pesquisadora. 

 

3.2.1 O campo da pesquisa 

 

Esta subseção descreve o escopo físico no qual a pesquisa foi desenvolvida: 

o sistema municipal de ensino e o processo formativo por ele oferecido por meio da 

SEME; e a minha entrada em campo para os primeiros contatos com os gestores e 

para os contatos com os professores durante os encontros formativos. 

 

3.2.1.1 O sistema municipal de ensino de Vitória 

 

A PMV tem sua estrutura formada por 22 secretarias, e a SEME é o órgão 

responsável ―por assegurar a organização eficaz do ensino da aprendizagem e 

ofertar a educação infantil e, como prioridade, o ensino fundamental‖ (VITÓRIA, 

[2013?, s.p.]). 

A SEME possui como atribuição prioritária o desenvolvimento de políticas 

pedagógicas para a promoção da interação entre os diversos segmentos: escolas, 

pais, alunos e comunidades. Contudo, quatro outras atribuições também fazem parte 

do escopo de atuação da SEME: (i) a promoção do bem-estar dos alunos por meio 

                                                 
30

 Com o objetivo de relembrar o leitor, reitero que o uso do vocábulo Formação refere-se aos 
encontros formativos oferecidos pela PMV, conforme anteriormente mencionado.  
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de atividades fora do espaço da sala de aula, como programações culturais e 

esportivas; (ii) a promoção do desenvolvimento da tecnologia em Educação nesta 

rede de ensino; (iii) a garantia de padrões de qualidade de ensino; e (iv) a 

implementação de políticas públicas de democratização do acesso ao EF e à 

inclusão social (VITÓRIA, [2013?]). 

A rede de ensino de Vitória, em 2012, era composta por 99 escolas 

municipais: 47 Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs) e 52 Escolas 

Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs). Juntas, essas escolas abrigaram31, em 

2012, uma população de 49.444 alunos, sendo que o EF, cujos professores são os 

participantes deste estudo, acolheu, nesse ano da coleta de dados para este 

trabalho, 31.823 alunos32. 

 

3.2.1.2 A formação contínua oferecida pela SEME aos professores de Língua 

Inglesa 

 

Em seu sítio oficial, a PMV declara ser a formação contínua de seus 

professores de séries finais do EF, por área de conhecimento, uma das práticas 

adotadas por sua Secretaria Municipal de Educação, a qual tem ―por objetivo 

potencializar os processos pedagógicos, com vistas a qualificar a aprendizagem 

junto aos alunos‖ (VITÓRIA, 2012, [s.p.]). O documento Política de Formação 

Continuada para os Profissionais da Educação do Sistema Municipal de Ensino de 

Vitória (VITÓRIA, 2007) traz uma proposta de formação para os profissionais da 

Educação no município, entendendo que ―a formação deve mobilizar os saberes e 

os fazeres dos profissionais da educação e ser constituída de forma colaborativa 

com esses sujeitos‖ (VITÓRIA, 2007, p. 4, grifo meu), visando alcançar o 

―empoderamento33 desses sujeitos na ação político-pedagógica em seus contextos 

de atuação‖ (VITÓRIA, 2007, p.11). O respeito à organização interna das escolas, a 

                                                 
31

 Informação do Educacenso 2012, obtida via comunicação eletrônica com a GFDE, da SEME, em 
agosto/2013. 

32
 Desses, 28.889 matriculados no ensino regular e 2.934 matriculados na modalidade EJA de ensino. 

Particularmente olhando para o EF II, 13.474 alunos estavam matriculados em 2012. 

33
 Entende o documento Política de Formação Continuada para os Profissionais da Educação do 

Sistema Municipal de Ensino (VITÓRIA, 2007) ser o empoderamento ―promovido por processos  
formativos que fortalecem as capacidades dos sujeitos, individuais ou coletivos, em todas as 
instâncias para a tomada de decisões‖ (VITÓRIA, 2007, p. 11). 
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avaliação dos processos formativos e a ocorrência deles em diferentes espaços e 

tempos são preceitos estabelecidos pela SEME para sua política de formação.  

Assim, um dos mecanismos adotados pela SEME para a potencialização dos 

processos pedagógicos ocorridos em suas escolas é a formação contínua de 

profissionais integrantes dessa rede municipal de ensino. Essas práticas estão 

fundamentadas na Lei Municipal 6.529 (VITÓRIA, 2005) e são coordenadas pela 

GFDE34, que se incumbe das seguintes responsabilidades no processo de oferta de 

formação contínua dentro da SEME: elucidar as pessoas envolvidas nas formações 

por área de conhecimento quanto à política de formação da SEME e quanto à 

escolha do coordenador do grupo, fomentar reuniões periódicas com o coordenador 

da área, bem como apreciar os relatórios referentes aos encontros por ele redigidos, 

a fim de promover alterações necessárias para que ―os princípios da formação35 

sejam assegurados‖ (VITÓRIA, 2007, p. 15). É responsabilidade do coordenador do 

grupo de professores de cada área de conhecimento, conhecido como        

professor-formador, professor-coordenador ou professor-facilitador36, providenciar a 

organização dos encontros de formação, registrar por escrito cada um deles, 

encaminhar demandas que surgirem durante esses encontros, bem como reunir-se 

com a gerência da GFDE para, conjuntamente, avaliarem o processo de formação. 

São várias as ações formativas realizadas, dentre as quais a realização de 

seminários sobre práticas pedagógicas, a formação por área de conhecimento com 

os professores das séries finais – que no caso da Língua Inglesa são os mesmos 

professores das séries iniciais do EF –, a formação com os coordenadores de turno 

e a formação dos pedagogos (VITÓRIA, 2012). 

São três os espaços-tempos de formação contínua estipulados pela Política 

de Formação da PMV (VITÓRIA, 2007): as unidades de ensino, os espaços 

coletivos interescolares e o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação (NEPE). 

Esta pesquisa se desenvolveu nos espaços coletivos interescolares, que se 

                                                 
34

 Gerência criada no organograma da PMV em 2006. 

35
 São os princípios da formação estabelecidos na Política de Formação Continuada para os 

Profissionais da Educação do Sistema Municipal de Vitória: trabalho coletivo, compromisso com 
práticas emancipatórias e inclusivas, valorização  da postura do professor como pesquisador de  sua 
própria prática (VITÓRIA, 2007). 

36
 Os documentos oficiais da PMV referem-se aos professores que fazem a mediação entre a GFDE 

(para assuntos referentes à Formação) e os professores das separadas áreas de conhecimento 
nessas três formas distintas. Neste trabalho, uso-as de maneira aleatória.  
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configuram em reuniões organizadas pela PMV com a presença de seus 

professores. As Formações ocorridas nesses espaços são garantidas pela SEME, 

coordenadas pela GFDE, acontecem de quatro e oito vezes por ano37, têm a cada 

ano um eixo temático centralizador e podem acontecer em quatro modalidades 

diferentes: as formações por áreas de conhecimento e/ou eixo temático, as 

formações temáticas, as formações regionalizadas e os fóruns, congressos, 

seminários ou eventos similares. 

No contexto desta pesquisa, as formações por área de conhecimento 

destinam-se apenas aos professores de Língua Inglesa. Nessas reuniões, surgiu 

minha motivação para o desenvolvimento deste estudo e tais encontros foram o 

locus da coleta de dados para esta investigação. A SEME medeia as Formações 

ocorridas dentro dessa modalidade, por meio da GFDE e por meio de um    

professor-coordenador para cada área do conhecimento. As Formações por área 

―têm como objetivo fortalecer, a partir de seus objetos de estudo, as discussões e 

encaminhamentos referentes aos projetos políticos pedagógicos e aos currículos 

praticados pelas escolas‖ (VITÓRIA, 2007, p. 14).  

Os encontros de Formação por área de conhecimento para os professores 

das séries finais do EF acontecem no dia de planejamento dessa área, visando 

oportunizar a reunião de um maior número de professores da área. Esses encontros 

acontecem segundo calendário estipulado pela GFDE e são mediados por 

professores-formadores38. Para 2012, a SEME optou por quatro reuniões de 

Formação para cada uma das áreas de conhecimento, sendo que as duas primeiras 

aconteceriam conjuntamente para os professores de línguas Portuguesa e 

estrangeiras, e as duas últimas seriam específicas de cada área de ensino.  

Os encontros de Formação ocorrem nos turnos matutino e vespertino, nos 

dias de planejamento dos professores, às quintas-feiras, para facilitar os encontros 

por área de estudo. Os professores que trabalham no período noturno têm seu 

planejamento às sextas-feiras com os demais colegas de sua EMEF. Isso acontece 

porque os alunos atendidos no noturno pertencem à modalidade de ensino 

                                                 
37

 Consideram-se as possibilidades do calendário escolar. 

38
 Para cada área de conhecimento, um dos professores da rede é anualmente escolhido, indicado ou 

convidado para ser o representante de sua área na elaboração dos encontros de Formação  
oferecidos pela PMV. 
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Educação para Jovens e Adultos (EJA)39. Dessa forma, os professores do noturno 

que desejam participar das Formações e/ou estar em contato com seus colegas de 

Língua Inglesa precisam ter disponibilidade e se adaptar aos dias e horários 

pensados para os professores do diurno. 

Juntas, as orientações presentes no sítio da PMV e na Política de Formação 

Continuada para os Profissionais da Educação do Sistema Municipal de Ensino de 

Vitória (VITÓRIA, 2007) compõem os preceitos das Diretrizes Curriculares para o 

Ensino Fundamental: Língua Estrangeira40 (VITÓRIA, 2004b, p. 24). Tais Diretrizes 

entendem ser a formação contínua ―um espaço de reflexão dos professores e 

professoras sobre as suas práticas, além do aprofundamento teórico e da troca de 

experiências‖, destacando a relevância desse espaço e momento de reflexão, 

quando ―profissionais serão capazes de fazer uma ligação maior entre a teoria e a 

prática‖.  

 

3.2.1.3 A entrada em campo 

 

O objetivo desta subseção é descrever o percurso de realização desta 

pesquisa: os primeiros contatos com os gestores da PMV para as providências de 

ordem burocrática, minha participação nas Formações em 2012 e as visitas às 

EMEFs para coleta de dados dos professores que não participaram dos encontros 

formativos. 

 

3.2.1.3.1 Contato com os gestores 

 

Meus contatos com a equipe gestora da PMV aconteceram em dois 

momentos, para dar conta de responder a dois objetivos: fazer um levantamento 

preliminar das informações acerca dos processos formativos ofertados pela SEME 

                                                 
39

 A modalidade EJA corresponde ao EF, mas se diferencia deste ensino regular em vários aspectos: 
atende alunos a partir dos 15 anos de idade que queiram retomar seus estudos, o EF é  realizado em 
dois segmentos de três anos cada, o horário de aulas é reduzido e flexível, as aulas  ―são 
desenvolvidas de maneira interdisciplinar por meio de eixos temáticos‖ (VITÓRIA, 2014, [s.p.])  e a 
apresentação dos conteúdos das ditas disciplinas formais é feita no desenvolvimento dessas  
temáticas. 

40
 O processo de criação e sistematização das Diretrizes Curriculares teve início dentro da PMV em 

2001, passou por períodos de intermitências e foi finalizado em 2004. 
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aos professores de Língua Inglesa e abordar aspectos não contemplados no 

primeiro momento.  

Para cumprir com o primeiro objetivo, reuni-me, de março a junho de 2012, 

com a Subsecretária de Educação, com o gerente e técnicos da GFDE e com o 

professor-formador de Língua Inglesa. Nessa oportunidade, entrevistei o gerente da 

GFDE e o professor-formador, utilizando o mesmo roteiro de entrevista (APÊNDICE 

C).  

Para cumprir com o segundo objetivo, entrevistei, em agosto de 2013, uma 

técnica pedagógica da GFDE que substituía o gerente de Formação. O roteiro dessa 

entrevista (APÊNDICE D) contemplou questionamentos ligados à Formação da PMV 

e também questões de ordem administrativa e documental fundamentais para o meu 

entendimento do contexto pesquisado em sua totalidade. 

Em maio de 2012, protocolei um ofício junto à SEME solicitando uma listagem 

de professores de Língua Inglesa em efetivo exercício naquele ano. Tal solicitação 

foi indeferida sob a alegação de que tais informações eram de ―caráter reservado, 

[...] indisponíveis para fins de desenvolvimento de pesquisa acadêmica‖41.                                  

No mesmo período, reuni-me com o professor-formador durante a preparação 

para o primeiro encontro de Formação do ano, a fim de formalizar, nessa instância, o 

início de minha coleta de dados.  

Embora muitos professores de Língua Inglesa, foco de meu trabalho, 

fizessem parte de meu círculo de contatos profissionais, considerei adequado que 

meu acesso aos professores fosse respaldado por um vínculo institucional, pois 

acompanho Freeman (1998, p. 91), quando, referindo-se à coleta de dados, afirma 

que ―não pode ser um evento casual, ela precisa ser organizada, sustentada, e  

bem-gerenciada‖. 

 

3.2.1.3.2 Contatos com os professores de Língua Inglesa  

 

 Em 2012, ano da coleta de dados para esta pesquisa, aconteceram quatro 

encontros de Formação. Esses encontros foram anunciados para se desenvolverem 

da seguinte forma: os dois primeiros reuniriam os professores de todas as línguas 

                                                 
41

 Ofício nº 648/12 emitido pelo Gabinete da Secretaria Municipal de Educação da cidade de Vitória, 
ES, em 12 de junho de 2012. 
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(Português, Inglês e Espanhol), e os dois últimos seriam específicos para a reunião 

dos professores de acordo com suas respectivas áreas de conhecimento.  

 As Formações foram organizadas sob a temática ―O currículo da Educação 

Básica na perspectiva da cidade educadora‖ e, para cada um dos encontros, uma 

linha de trabalho foi traçada, cujo conteúdo foi seguido nos períodos matutino e 

vespertino. Esses encontros, bem como as visitas realizadas às escolas, estão 

descritos a seguir. 

 

 Formação do dia 31 de maio de 2012 

Este encontro, cuja linha de trabalho foi ―Conceituando a cidade educadora e 

a relação com as áreas de conhecimento‖, contou com a participação de professores 

de línguas materna e estrangeiras e foi conduzido por uma técnica da GFDE.  

Foram apresentados conceitos sobre cidade educadora e suas 

características, bem como foram discutidos o papel da escola e da educação cidadã. 

Ainda, foi exposto que tais aspectos refletem as bases sobre as quais a SEME 

procura orientar suas ações educativas. 

Foram-me concedidos vinte minutos para conversar com os professores, 

quando realizei uma breve atividade de sensibilização para incentivar a participação 

deles no estudo: ressaltei o porquê da pesquisa e seus propósitos; destaquei a 

importância da autoavaliação, examinando o fazer cotidiano; e chamei a atenção 

para a oportunidade de poderem expressar seus desejos quanto à sua formação 

contínua. Também esclareci sobre o layout e os blocos de perguntas que 

compunham o questionário, sobre o compromisso deles com a pesquisa, 

representado pelo Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE), bem como o 

tempo que provavelmente levariam para respondê-lo.  

Neste primeiro encontro, distribuí questionários para 36 professores. 

 

 Formação do dia 14 de junho de 2012 

Este encontro, cuja linha de trabalho foi ―Categoria geracional adolescência‖, 

contou com a participação de professores de línguas materna e estrangeiras e foi 

conduzido por uma técnica da GFDE.  

Com a palestra ―É possível ser adolescente na escola?‖, a palestrante 

discorreu sobre o tema juventude e discutiu com os presentes as implicações e 

consequências dessa categoria geracional no processo educativo escolar. 
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Nessa ocasião, recolhi alguns questionários distribuídos no primeiro encontro 

e entreguei os questionários para os professores que estavam ausentes naquela 

data. 

Como a próxima oportunidade de contato pessoal com os professores de 

Inglês, de acordo com o calendário de Formação proposto pela SEME, seria apenas 

em agosto, optei por visitar as escolas às quintas-feiras, visto que, nesses dias, por 

ser o dia de planejamento da área, os professores cumprem sua carga horária de 

trabalho na escola, mas não estavam em sala de aula. Essas visitas às escolas 

estão descritas a seguir. 

 

 Visitas às escolas em junho e julho de 2012 

A ida às escolas, na tentativa de coletar informações advindas do maior 

número possível de professores, vai ao encontro do que afirma Yin (2010, p. 111) 

acerca das características peculiares apresentadas pela coleta de dados do estudo 

de caso: ela acontece ―nas situações do dia-a-dia, não no confinamento controlado 

do laboratório, na santidade da biblioteca ou nas limitações estruturadas de um 

questionário de levantamento‖. Minha coleta de dados, durante o dia de 

planejamento dos professores de Inglês, vai também ao encontro do que relata 

Stake (1995, p. 57): ―a grande parte da coleta de informação em casos que lidam 

com educação envolve, no mínimo, uma pequena invasão de privacidade‖, fazendo 

com que o pesquisador adentre a vida real do participante, levando-o, assim, a 

integrar os acontecimentos do mundo real às necessidades de seu plano de coleta 

de informações.  

Essas idas às escolas da rede municipal de ensino de Vitória se mostraram 

muito produtivas, apesar de ter encontrado muitas dificuldades, como desencontros, 

locais de difícil acesso e necessidade de repetir visitas ao mesmo ambiente escolar. 

Além de me fazer conhecedora dos espaços escolares da rede de ensino da qual fiz 

parte por mais de quatro anos, a experiência de fazer o levantamento de localização 

das escolas, a prática de me apresentar como pesquisadora e experienciar a 

aceitação e a rejeição do trabalho sendo desenvolvido, o aprendizado de otimizar 

minha fala com os professores e a bagagem de não ver cumpridos os combinados 

para entrega de material de pesquisa (questionário e TCLE) muito me ensinaram, 

empiricamente, sobre a persistência e a seriedade da atividade do pesquisador.  
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 Formação do dia 09 de agosto de 2012 

Este encontro, cuja linha de trabalho foi ―Questões atuais da adolescência‖, 

foi conduzido por um professor da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) , 

que falou a respeito dos Jogos Olímpicos e de como o envolvimento dos estudantes 

em acontecimentos sociais pode contribuir para um melhor aproveitamento e clareza 

do trabalho que é realizado em sala de aula. Além de aspectos teóricos, esse 

encontro contemplou a prática de sala de aula, envolvendo sugestões de atividades 

como: filmes, documentários, leituras, dentre outras. 

Essa Formação foi mais uma vez em conjunto com os professores de Língua 

Portuguesa e Espanhola, contrariando aquilo que havia sido anunciado pela GFDE 

no início das Formações em 2012. Ainda, a GFDE informou que o encontro seguinte 

se desenvolveria nos mesmos moldes. Houve reclamação por parte dos professores 

presentes, que esperavam para esse encontro, assuntos específicos das suas 

áreas. A GFDE, no entanto, explicou que, por motivos de ordem logística e de 

indisponibilidade de profissionais, não haveria condições para organização de 

Formações diferentes para os professores de Português, Inglês e/ou Espanhol. 

Nesse terceiro encontro, recolhi os questionários distribuídos nos primeiros 

encontros e nas visitas que fiz às escolas e entreguei os questionários aos 

professores com os quais ainda não havia tido contato. 

 

 Formação do dia 27 de setembro de 2012 

Este encontro, cuja linha de trabalho foi ―Rota do Conhecimento‖, mais uma 

vez contrariou aquilo que havia sido anunciado pela GFDE no início das Formações 

em 2012: a reunião de professores por área de conhecimento específico. 

Assim, reunindo os professores de línguas Portuguesa, Inglesa e Espanhola, 

esse encontro teve uma nova configuração: uma visita de campo a um bairro 

tradicional da cidade, compartilhando ideias de possíveis atividades com seus 

alunos. Foi disponibilizado pela SEME um ônibus que os conduziu até a Unidade 

Escola da Ciência, Biologia e História, de propriedade da PMV, onde a maioria dos 

professores presentes teve a oportunidade de conhecer esse espaço que prioriza o 

diálogo entre a Biologia e a História, direcionando seu olhar especialmente para a 

cidade de Vitória. Após a visita, os participantes fizeram uma caminhada pelo bairro, 

sugerindo ações e atividades linguísticas que poderiam ser desenvolvidas com seus 

alunos. 
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Nesse quarto encontro, recolhi os questionários anteriormente distribuídos e 

agendei data e local para o recolhimento dos questionários ainda pendentes de 

entrega. 

 

 Visitas às escolas após a retomada das Formações em agosto e as 

visitas posteriores ao último encontro de Formação do ano de 2012 

O segundo semestre do ano de 2012 foi marcado por minhas idas às escolas 

para recolhimento do material da pesquisa (questionário e TCLE). Foi caracterizado 

por vários desencontros, várias promessas de entrega não cumpridas e até mesmo 

descoberta de novos professores sobre os quais eu não sabia e com os quais não 

havia feito contato, haja vista a não disponibilização de uma listagem de professores 

em efetivo exercício por parte da SEME.  

 

De maio a setembro de 2012, distribuí 101 questionários durante os encontros 

Formativos ou em visitas às EMEFs. Das 52 escolas da PMV, não fui pessoalmente 

a apenas uma delas: fiz algumas tentativas, mas, como os ânimos entre as gangues 

e a polícia estavam acirrados, meu contato com os professores dessa escola foi por 

telefone ou por correspondência eletrônica. 

A distribuição dos questionários se deu pessoalmente com os professores ou 

por meio do corpo técnico-administrativo da escola. Fiz uso de bilhetes para 

apresentar meu estudo, pedir sua participação e também para cobrar respostas. 

Vale ressaltar que em apenas uma das 51 escolas visitadas, foi-me solicitado o 

ofício de autorização da PMV para meu contato com os professores. Não estando 

em posse do documento, a diretora dessa escola entrou em contato com a SEME, 

que alegou não ter tido tempo para despachar a autorização de pesquisa para as 

escolas. 

Tendo por base a descrição dos encontros de Formação acima exposta, 

concluo que, ao longo do ano de 2012, após quatro encontros promovidos pela 

SEME, a PMV não proporcionou nenhuma oportunidade de Formação específica 

para professores de Língua Inglesa. 
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3.2.2 O perfil dos participantes 

 

Participaram desta pesquisa 46 das 52 escolas da PMV. Quatro42 EMEFs, 

que à época da coleta de dados atendiam apenas às cinco séries iniciais do EF e 

não contemplavam em sua grade a disciplina Língua Inglesa, não participaram. Além 

delas, duas outras não se fizeram representadas porque seus professores se 

recusaram a fazer parte da pesquisa. 

Ao todo, 86 pessoas participaram desta pesquisa: três gestores e 83 

professores, conforme descrito a seguir.  

 

3.2.2.1 O perfil dos gestores 

 

 Três foram os gestores participantes desta pesquisa: o Gerente da GFDE/ 

SEME, o Professor-facilitador das Formações junto ao grupo dos professores de 

Inglês e uma Técnica Pedagógica da GFDE. 

 Os três gestores são vinculados à PMV por serem professores da Educação 

Básica no EF concursados na rede em suas respectivas áreas de atuação: 

Matemática, Inglês e Ciências Sociais, e ocupavam, em 2012, posições de gestão. 

São eles: 

 

 O Gerente da GFDE: 

 Tendo começado seu envolvimento com as Formações em sua escola, em 

2007, o gerente de formação contribuiu com seus conhecimentos sobre Avaliação 

Formativa, quando recebeu o convite para assumir como professor-formador dessa 

unidade de ensino. No ano seguinte, ele foi convidado para assumir a Formação dos 

professores de Matemática da rede e logo em seguida foi trabalhar na GFDE, onde, 

no final de 2010, assumiu a gerência por indicação da gerente anterior. Mesmo com 

a mudança de governo no início de 2013, continuou ocupando o cargo de gerente da 

GFDE. 

 

 

                                                 
42

 EMEFs Custódia Dias de Campo, Grande Maruípe, Lenir Borlot e Ronaldo Soares. 
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  O Professor-facilitador, Professor-formador, ou Professor-coordenador da 

Língua Inglesa na PMV em 2012:  

 É professor de Inglês na instituição há cinco anos. Sua aproximação à GFDE 

aconteceu por ter feito um curso de formação em Tecnologias da Informação pela 

própria SEME. Devido ao seu excelente desempenho, foi convidado a ser um agente 

multiplicador, ministrando o mesmo curso para colegas das diversas áreas de 

ensino. Quando a posição de professor-facilitador das Formações de Inglês ficou 

vaga no ano anterior, 2011, ele foi convidado a assumi-la. O professor-facilitador é 

quem faz a ponte entre os professores de Língua Inglesa e a GFDE, planejando e 

organizando os encontros de Formação e direcionando as sugestões do grupo 

docente à Gerência. 

 

 A Técnica Pedagógica da GFDE: 

 É funcionária efetiva da SEME desde 2006 e está nessa gerência desde 

2011. Antes da GFDE, trabalhou nas equipes da Gerência de Ensino Fundamental, 

da Gerência de Gestão Democrática e da Educação em Tempo Integral. Professora 

de Ciências Sociais da rede, com um cargo de caráter pedagógico dentro da GFDE, 

realiza acompanhamento pedagógico das Formações oferecidas pela Secretaria e 

presta assessoria às escolas da rede – como análise e acompanhamento 

pedagógico de projetos externos que chegam às escolas, ou projetos de pesquisa 

que tenham como locus a escola. 

  

3.2.2.2 O perfil dos professores  

 

 Antes de iniciar a descrição do perfil do professorado efetivamente integrante 

deste estudo, descrevo como cheguei a esse número de professores participantes.  

 Tendo em vista o indeferimento de minha solicitação de uma listagem dos 

professores de Língua Inglesa em efetivo exercício em 2012, distribuí 101 

questionários de maio a setembro, com o objetivo de levantar dados sobre a 

população de professores dessa disciplina.  Dessa forma, sabe-se que o quadro de 

professores de Língua Inglesa, em efetivo exercício, era composto por uma 

proporção de 80 (79%) professores efetivos e 21 (21%) professores temporários. 

 Dos 101 questionários entregues, 83 (82%) foram respondidos; 9 (9%) 

professores me informaram que não iriam respondê-lo;  4 (4%) professores saíram 
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de licença, abandonaram o exercício do cargo ou tiveram seu contrato finalizado 

com a PMV; e 5 (5%) professores não deram qualquer tipo de resposta final, 

ignorando por completo a minha solicitação. 

 Acredito que a participação de 82% da população total possível de ser 

pesquisada, além de atribuir caráter de validade e confiabilidade aos dados aqui 

apresentados, denota a preocupação dos professores com o desenrolar de sua 

formação.  

Em relação aos professores que não quiseram/puderam participar (12 efetivos 

e 6 temporários), 4 quatro não deram resposta final sobre sua participação e 8 

justificaram que não participariam, alegando incredulidade sobre possíveis 

mudanças no sistema de ensino, desilusão com o magistério e  escassez de tempo 

livre e disponível para responder ao questionário.    

Dos 83 professores participantes em efetivo exercício no ano letivo de 2012, 

62 são do sexo feminino e 21 do sexo masculino. 64% desse corpo docente possui 

de 30 e 49 anos.  

O vínculo empregatício desses 83 professores assim se apresenta: 68 são 

efetivos e 15 são temporários43. Ou seja, 82% dos participantes deste estudo são 

efetivos na rede, o que leva a acreditar que as opiniões colhidas serão bem 

representativas das necessidades pelo grupo apontadas.  

Os 83 participantes têm licenciatura em Língua Inglesa, sendo que 49 têm a 

licenciatura sob a modalidade simples e os demais dupla ou tripla – como é o caso 

de uma das professoras mais antigas do grupo. Dos 83 participantes, 67 informaram 

ter concluído 76 tipos diferentes de cursos de especialização e cinco professores a 

conclusão de mestrado. Assim, tem-se um grupo em que um pouco mais de 80% 

dos professores participantes são especialistas, e a grande maioria dos cursos por 

eles informados está ligada às áreas de Educação e de Ensino.  

No tocante ao tempo de serviço dos participantes junto à instituição 

empregadora PMV, registra-se que o grupo é tipificado por um grupo de professores 

efetivos estáveis44 que possui experiência que varia entre a completude do Estágio 

                                                 
43

 Duas professoras temporárias já haviam sido aprovadas em concurso para efetivação no cargo e 
estavam aguardando sua nomeação para mudança de vínculo empregatício com a PMV. 

44
 O termo professor efetivo estável refere-se ao docente que é concursado na instituição, já cumpriu 

seu Estágio Probatório (VITÓRIA, 2008), foi satisfatoriamente avaliado por seus gestores e desfruta 
da estabilidade real de seu cargo.  
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Probatório, que é de três anos, até a experiência de dez anos como docente da 

rede.  

51 dos 83 professores participantes do estudo trabalham com ensino de 

Inglês em outros ambientes escolares que não a PMV, sendo a maioria em escolas 

regulares do EF e Médio. Para a PMV, a grande maioria trabalha em apenas um dos 

turnos. 58 dos 83 professores dão aulas para o EF II, 51 para o EF I e 15 para a 

EJA. Registra-se, também, que na PMV o mesmo quantitativo de professores, em 

torno de 60%, trabalha em mais de um segmento de ensino dentro da mesma rede. 

78 dos 83 professores participantes informaram nos questionários 

respondidos que se mantêm atualizados com assuntos de sua área de atuação por 

meio principalmente de cursos, congressos, seminários, formações oferecidas pelo 

sistema de ensino ao qual pertencem, treinamentos diversos, leituras, atividades 

desenvolvidas via internet e por meio de troca de experiências com colegas da área.   

 

3.2.3 O perfil da pesquisadora 

 

Graduei-me em Licenciatura Plena em Inglês e Literaturas Inglesa/Americana 

pela UFES, em 1988, e em Direito pelo Centro Superior de Ciências Sociais de Vila 

Velha, em 1991. Especializei-me em Língua Inglesa, lato sensu, pela UFES, em 

2001, e em TESOL45, Master of Arts, pela Leicester University, em 2002. Concluí o 

Mestrado em Estudos Linguísticos na Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), na linha de pesquisa Ensino e Aprendizagem em Língua Estrangeira, em 

2003, com a dissertação intitulada ―Retratando a realidade espírito-santense quanto 

à formação de professores de inglês em nível universitário‖. No início de 2011, iniciei 

meu doutoramento na PUC-SP.  

Minha experiência docente teve início em 1988 em um centro de idiomas, 

onde ministrei aulas de Língua Inglesa por aproximadamente 15 anos. Lecionei no 

ensino superior como professora substituta concursada para o curso de 

Letras/Inglês da UFES em 1989 e em 2004-2005. Atuei em cursos de graduação de 

Letras tanto como docente de disciplinas referentes à Língua Inglesa quanto em 

disciplinas de cunho pedagógico no Centro de Ensino Superior de Vitória, de 2003 a 

2010, e na Faculdade Saberes, de 2004 a 2008 – nesta atuando também em cursos 

                                                 
45

 Teaching English to Speakers of Other Languages. 
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de pós-graduação. Atuei como professora de Língua Inglesa no curso de Medicina 

da Faculdade Brasileira (Univix), campus Vitória, ES, em 2010-2011, e como 

professora de disciplinas pedagógicas no Programa Especial de Formação 

Pedagógica do Centro Universitário São Camilo, campus Vitória, ES, no período 

2009-2011.   

Em 2007, ingressei no magistério público da PMV. Estive ligada à SEME por 

quase cinco anos na função de professora de Inglês, atuando em duas EMEFs. Pedi 

exoneração da função em agosto de 2011 para me dedicar aos estudos doutorais, 

tendo em vista que não consegui licença para esta minha etapa formativa.   

 

3.3 A COLETA DOS DADOS 

 

 Coletar dados é ―coletar informações que dizem respeito a seu 

questionamento, informação que você acredita que ajudará a responder sua 

pergunta de pesquisa‖. Em função de sua natureza, o processo de coleta de dados 

―precisa ser um empreendimento disciplinado‖ (FREEMAN, 1998, p. 90). É essencial 

que os pesquisadores não influenciem as respostas, que mantenham uniformidade e 

imparcialidade durante o período de coleta de dados, sendo relevante a aplicação de 

um mesmo procedimento, para que ―os resultados possam ser lidos, comparados e 

interpretados a fim de indicar diferenças reais que estão sendo medidas‖ (FOWLER, 

1990, p. 14). 

 Para que dados sólidos e representativos sejam levantados, fontes de 

evidência devem ser criteriosamente selecionadas, na tentativa de garantir tal 

solidez e representatividade das informações. Uma vez que um dos propósitos do 

estudo de caso é estabelecer uma estrutura de discussão e debate (YIN, 2010), 

todas as evidências possíveis deverão ser expostas para que se possa chegar a 

conclusões verdadeiras. Várias são as fontes que podem apresentar as evidências 

em um estudo de caso. Neste trabalho, para obtenção de tais fontes, foram 

utilizados os seguintes instrumentos: questionários e entrevistas. Esses 

instrumentos estão descritos a seguir.  
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3.3.1 Os instrumentos de coleta 

 

Conforme mencionado anteriormente, o objetivo deste trabalho – identificar as 

necessidades formativas dos professores participantes – demandou procedimentos 

específicos que inviabilizaram a adoção categórica de um modelo preexistente. 

Assim, ao adotar o questionário e entrevista como instrumentos de coleta 

deste estudo, considerei, durante a elaboração deles, que as necessidades são 

determinadas com base naquilo que é manifestado pelos indivíduos em seus 

respectivos contextos formativos (BARBIER; LESNE, 1977; DI GIORGI et al., 2010).  

 

3.3.3.1 O questionário 

 

O questionário é a ferramenta de pesquisa que mais tem sido utilizada ao 

longo dos tempos (GILLHAM, 2000), o que, segundo Wallace (1998), pode ser 

decorrente de sua concepção introspectiva, pois envolve o fato de o informante 

expor seu ponto de vista, suas crenças e suas interações. Ainda, o questionário 

abrange, em pouco tempo, um grande número de pessoas, e o tratamento 

estatístico dos dados não chega a oferecer grandes dificuldades ao pesquisador. 

Um dos instrumentos mais usados em pesquisas utilizando análise de necessidades 

(RODRIGUES; ESTEVES, 1993; SILVA, 2000; LONG, 2005), o questionário precisa 

ser bem construído, sendo suas perguntas bem balanceadas, na tentativa de evitar 

o cansaço dos participantes, e objetivas, evitando a ambiguidade nas respostas 

(HUTCHINSON; WATERS, 1987; DUDLEY-EVANS; ST. JOHN, 1998). 

Neste trabalho, o questionário aplicado para o levantamento das 

necessidades dos professores participantes (APÊNDICE A) apresenta um texto 

introdutório sobre a natureza do estudo, o convite para a participação do leitor e 

meus contatos. Para preservar a identidade dos participantes, os questionários 

fazem referência apenas ao sexo e à idade do professor participante. Cinco seções 

compõem esse questionário: I) Formação acadêmica; II) Atuação profissional; III) 

Professor de Língua Inglesa da rede municipal de ensino de Vitória; IV) 

Autoavaliação da atuação didática como professor de Língua Inglesa da PMV; e V) 

Formação continuada.  
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Dessa forma estruturado, o questionário utilizado nesta pesquisa se 

caracteriza como sendo do tipo misto, pois combina questões46 abertas e fechadas. 

O questionário solicita ao respondente que justifique sua resposta ou que a 

complemente, caso considere conveniente ou necessário, indaga quanto ao perfil do 

profissional da Educação participante do estudo, bem como suas percepções sobre 

suas práticas pedagógicas e suas necessidades, deficiências e carências que 

poderiam ser temas de encontros para reuniões de Formação. 

Anteriormente à sua composição final, o questionário acima descrito foi 

submetido a um estudo piloto (FOWLER, 1990; GILLHAM, 2000), como está exposto 

na seção 3.3.2.2 desta pesquisa.  

 

3.3.1.2 Entrevista  

 

Entrevistar, ―arte especial [que consiste em] evocar boas respostas‖ (STAKE, 

1995, p. 65), é, em razão de ser a maioria das entrevistas referentes a ―assuntos 

humanos ou de ordem comportamental‖ (YIN, 2010, p. 135), uma fonte essencial de 

evidência em estudos de caso, que vem sendo amplamente usada como ferramenta 

de pesquisa na LA.  

Este trabalho utiliza a entrevista semiestruturada, ou seja, sem estrutura fixa e 

imutável que, na perspectiva dos estudos de Yin (2010, p. 133-135), é concebida 

como ―um relato verbal‖ ou uma ―conversa guiada‖. Esse instrumento de elicitação 

seguirá a sequência proposta por Cohen, Manion e Morrison (1985), que envolve 

uma breve apresentação para o entrevistado sobre a natureza e propósito da 

entrevista antes dos questionamentos propriamente ditos e uma ―lista de perguntas 

orientadas para o tema‖ que funciona como base (STAKE, 1995, p. 65) para o 

desenrolar da conversa. 

Considerando que um estudo de caso tem como utilidade principal (STAKE, 

1995, p. 64) a obtenção de descrições e de interpretações dos envolvidos, pois o 

caso não é ―visto da mesma maneira por todos‖, e que é papel do pesquisador 

descobrir e descrever as múltiplas visões que se tem sobre o caso, a entrevista tem 

potencial para constituir o principal caminho para essas múltiplas realidades. Para 

tanto, o pesquisador, durante a entrevista, deve se atentar para duas tarefas 

                                                 
46

 O questionário em questão tem 22 questões abertas e 20 questões fechadas, como pode ser 
verificado no Apêndice A desta pesquisa. 
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principais (YIN, 2010): adotar uma linha de investigação e adotar uma postura de 

imparcialidade na formulação de questões que sejam da realidade do entrevistado.  

Neste trabalho, foram realizadas entrevistas para obtenção de dados dos 

gestores da Formação oferecida pela SEME em dois momentos distintos: no 

primeiro semestre de 2012, antes do início da coleta de dados com os professores, e 

em agosto de 2013. A realização das entrevistas em dois momentos distintos 

justifica-se pela seguinte razão: após a realização de minha segunda qualificação no 

processo de doutoramento, em maio de 2013, uma das sugestões recebidas foi que 

eu voltasse a entrevistar o gestor da GFDE para elucidar o entendimento da 

Gerência acerca do processo formativo oferecido pela PMV aos professores de 

Língua Inglesa. No início do mês de agosto de 2013, ao chegar para a entrevista 

com o gerente, foi-me por ele próprio explicado que não poderia me atender, em 

vista de um chamado urgente fora da Secretaria. Indicou-me uma técnica de sua 

equipe para prestar os esclarecimentos de que eu necessitava. Ainda, aproveitei 

essa ocasião para esclarecer alguns pontos sobre a logística de ordem 

organizacional e administrativa, conforme descrito na subseção 3.3.3.2, Entrevista 

com os gestores. 

Dessa forma, conforme mencionado anteriormente, três foram os 

entrevistados: o gerente e uma técnica da GFDE e o professor-coordenador da 

Formação dos docentes da Língua Inglesa da rede de ensino em questão.  

 

3.3.2 As atividades pré-coleta de dados 

 

Neste estudo, constituem as atividades pré-coleta de dados, a fase pré-piloto 

e o estudo-piloto, descritos a seguir.  

 

3.3.2.1 A fase pré-piloto 

 

Com o objetivo de elaborar um instrumento capaz de falar por si próprio 

(GILLHAM, 2000, p. 38), a formulação do questionário desenvolveu-se segundo 

orientações dos estudos de Hughes (1989) e Wallace (1998), no tocante ao seu 

propósito, clareza, objetividade, simplicidade e relevância.  
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Dois meses foram necessários até se chegar a uma primeira versão do 

questionário, no estágio ―pré-piloto‖47 (GILLHAM, 2000, p 19). Em setembro de 2011, 

apresentei essa versão a colegas do meu grupo de orientação na PUC-SP, a 

colegas de outros grupos e também a enviei para pessoas ligadas ao ensino de 

Língua Inglesa que também são envolvidas com formação de professores. Das 

respostas recebidas, de setembro a dezembro de 2011, que foram superiores a 70% 

das solicitações de opiniões que eu havia enviado, realizei vários ajustes e me senti 

mais segura para seguir para a fase de pré-teste ou pilotagem (FOWLER, 1995; 

GILLHAM, 2000).  

 

3.3.2.2 O estudo-piloto 

 

O estudo-piloto é uma etapa pré-teste entendida como um estágio para 

checar o uso apropriado da língua na formulação de questões (GILLHAM, 2000) e 

para testar ―se as pessoas entenderão as perguntas‖ (FOWLER, 1995, p. 104). 

Segundo Yin (2010, p. 119), tal procedimento ajuda a refinar o instrumento a ser 

utilizado no estudo, tanto em relação ao conteúdo a ser contemplado quanto aos 

procedimentos a serem aplicados com o público-alvo específico da pesquisa, 

constituindo uma etapa de caráter formativo, que auxilia no desenvolvimento de 

importantes questões a serem formuladas. Essa etapa auxilia ainda a ―descobrir 

como os protocolos de coleta de dados [...] funcionam em condições reais‖ 

(FOWLER, 2002, p. 112). 

Em abril de 2012, foi realizado um estudo piloto, por meio da aplicação de um 

questionário, com um grupo de dez professores de Língua Inglesa da rede pública 

que estavam, à época, participando de um curso de extensão48 oferecido pela 

UFES. Esse questionário (APÊNDICE B) foi uma adaptação da versão elaborada no 

semestre anterior a partir dos comentários e críticas recebidas dos colegas do grupo 

de pesquisa de minha orientadora. Esses professores contribuíram nessa fase com 

suas respostas, bem como com algumas sugestões do que consideravam mais 

relevante para a realidade do ensino público na região.  

                                                 
47

 O estágio pré-piloto é, para Gillham (2000), a primeira fase do desenvolvimento do questionário, 
antes de o pesquisador ter alcançado o verdadeiro questionário que será pilotado. 

48
 Atividade de Extensão ECOPLI – Educação Continuada para Professores de Língua Inglesa da 

Rede Pública do Espírito Santo. 
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Essa fase do estudo-piloto ajudou a elucidar aspectos práticos do processo 

de coleta de dados, dentre os quais: o questionário não era cansativo para ser 

respondido, pois continha diferentes blocos de assuntos; os professores se 

mostraram motivados a cooperar com as respostas, uma vez que as perguntas 

lidavam com suas realidades profissionais; a orientação sobre como se dirigir aos 

―reais‖ pesquisados para a tentativa de pedir sua colaboração no trabalho; e a oferta 

de um acréscimo expressivo em termos de escolha de ordem e de terminologia para 

a confecção final do questionário. 

 Grande parte das alterações realizadas após o processo de pilotagem foi de 

cunho semântico, escolha de palavras, visando a um melhor entendimento por parte 

dos respondentes. Porém, inquestionavelmente, a maior contribuição desse 

processo foi a preciosa informação acerca da medição de tempo que um professor 

gastaria para responder ao questionário ―oficial‖ – uma preocupação recorrente 

manifestada pelos professores participantes, quando foi feita a apresentação do 

questionário.  

A partir do estudo piloto, alterações foram executadas, propiciando, assim, 

uma maior validade e acuidade ao instrumento inicial de coleta de dados e, após os 

pequenos acertos advindos do estudo piloto, cheguei à versão final do questionário. 

 

3.3.3 A aplicação dos questionários e a realização das entrevistas  

 

A coleta de dados deste trabalho aconteceu entre março de 2012 e junho de 

2013.  

 

3.3.3.1 Questionário para os professores 

 

Os questionários foram entregues e recolhidos de maio a dezembro de 2012. 

Como visto anteriormente, esse trâmite aconteceu de duas formas: 

pessoalmente, durante os encontros formativos e nas visitas às escolas, e por 

intermediação do corpo técnico-administrativo das EMEFs, fazendo uso de bilhetes 

para os professores.  

Ao todo, foram entregues 101 questionários, dos quais 83 foram devolvidos e 

considerados para os efeitos deste trabalho. 
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3.3.3.2 Entrevistas com os gestores  

 

Conforme mencionado anteriormente, as entrevistas com os gestores foram 

realizadas em duas ocasiões, junho de 2012 e agosto de 2013, para atender a dois 

objetivos distintos: fazer um levantamento preliminar de informações acerca dos 

processos formativos ofertados pela SEME aos professores de Língua Inglesa e 

abordar aspectos não contemplados no primeiro momento. 

As entrevistas aconteceram na sede da GFDE com três gestores: o gerente 

da GFDE, o professor-formador de Língua Inglesa e uma técnica pedagógica da 

GFDE. 

No primeiro momento, aconteceram as entrevistas com o gerente da GFDE e 

com o professor-formador de Língua Inglesa. Essas entrevistas tiveram como 

objetivo elucidar aspectos a respeito da Formação: organização e frequência, 

mandatoriedade, conteúdos, palestrantes, dentre outros.  

No segundo momento, aconteceu a entrevista com a técnica pedagógica, que 

representou o gerente da GFDE. Essa entrevista foi sugerida na minha segunda 

qualificação do doutorado, motivada por minha constatação de que as Formações 

oferecidas em 2012 não contemplaram qualquer aspecto direcionado 

especificamente à formação de professores de Língua Inglesa. Tal circunstância me 

instigou a compreender qual o entendimento da Gerência acerca do processo 

formativo oferecido. Também busquei esclarecimentos sobre questões de natureza 

organizacional, administrativa e documental da SEME, que se fizeram necessárias 

para a caracterização do contexto de pesquisa, tais como: número de alunos, 

funcionamento da EJA, operacionalização do NEPE, processo de seleção de 

professores temporários, dentre outros. 

As entrevistas, semiestruturadas, foram orientadas por um roteiro 

(APÊNDICES C e D), tiveram a duração de aproximadamente 40 minutos cada uma 

e foram audiogravadas.  

 

3.4 OS PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise de dados é uma etapa que se refere ao exame, à organização, ao 

resumo e à síntese dos dados para se chegar aos resultados e conclusões do 
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estudo (SELIGER; SHOHAMY, 1989), tornando-se, portanto, o produto de todas as 

considerações envolvidas no planejamento da pesquisa. 

Este trabalho, um estudo de caso, orientou-se pela visão de Stake (1995,      

p. 9), que afirma que um vigoroso trabalho de interpretação é parte essencial do 

estudo de caso, pois ―a função de um pesquisador qualitativo [...] é claramente 

manter uma interpretação vigorosa‖. As interpretações dos pesquisadores tendem a 

ser mais enfáticas do que as interpretações feitas pelas próprias pessoas estudadas, 

com a tendência de preservação de realidades múltiplas, trazendo visões diferentes 

e até mesmo contraditórias dos fatos que acontecem.  

No entanto, de modo geral, o estudo de caso não favorece as generalizações. 

Por se aprofundar em uma unidade de análise, que ―pode ser um professor, uma 

sala de aula, uma escola, uma agência, uma instituição, ou uma comunidade‖ 

(JOHNSON, 1992, p. 76), é mais comum fazermos ―petite generalizations‖ (STAKE, 

1995, p. 7). Caso queiramos expandi-la, a generalização será mais refinada, não 

como ―uma nova generalização, mas como uma generalização modificada‖.   

Neste trabalho, os dados analisados foram provenientes de perguntas 

fechadas e abertas, que compuseram o questionário aplicado aos professores 

participantes.  

As perguntas fechadas demandaram uma análise descritiva que aqui está 

apresentada nas formas estatísticas de frequência, percentagem ou média, as quais 

devem ser entendidas como ―estatísticas descritivas [que] são números que 

resumem os dados‖ (JOHNSON, 1992, p. 116, grifo da autora). Tais estatísticas são 

usadas para resumir dados, sendo entendidas por Babbie (2001, p. 383) como um 

―meio de apresentar e descrever dados quantitativos de forma manejáveis‖. Registro 

essa orientação para que os leitores deste trabalho ultrapassem, se por ventura 

tiverem, uma barreira existente quanto à atitude negativa que as pessoas em geral 

têm em relação às noções de análise estatística.  

Para melhor visualização e compreensão das informações compiladas, utilizo 

tabelas ilustrativas das respostas levantadas das questões fechadas do 

questionário. 

No tocante às entrevistas, elas foram audiogravadas, porém não transcritas. 

Seguindo a orientação de Kaufmann (1996), realizei a escuta exaustiva de cada 

entrevista, destacando, descrevendo e interpretando os discursos dos gestores, 
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considerando a coexistência da descrição e da interpretação durante todo o 

processo. 

Para as perguntas provenientes das questões abertas dos questionários 

aplicados aos professores participantes, o procedimento de análise utilizado foi 

orientado pelos pressupostos de Erickson (1986) para categorização das 

informações obtidas na coleta de dados. Tal categorização é resultado de um 

processo de leitura e releitura dos dados, por meio do qual os temas mais 

recorrentes nos discursos dos participantes vêm à tona devido ao fato de estar a 

atenção do pesquisador voltada para as escolhas linguísticas do pesquisado.  

Nessa perspectiva, a compilação e agrupamento das informações recebidas 

nas respostas abertas dos questionários deste trabalho se deram da seguinte forma: 

orientada pelo foco das perguntas dos questionários, realizei leituras e releituras das 

respostas, a fim de facilitar o destaque de temas relevantes. Esse processo de 

(re)leitura permitiu que aspectos importantes emergissem e se tornassem a base 

para o agrupamento das informações em categorias, que foram, posteriormente, 

refinadas ou expandidas no decurso da interpretação dos dados. Tal processo de 

construção de categorias encontra respaldo na literatura nos estudos de Erickson 

(1986) e Lüdke e André (1986) que o definem como criativo, essencialmente indutivo 

e demandador de grande dedicação e rigor intelectual. 

A construção dessas categorias cumpriu com o seu papel de responder às 

perguntas de pesquisa (ERICKSON, 1986) sobre as quais a análise de 

necessidades dos docentes, objeto principal deste trabalho, fundamentou-se. Tais 

categorias, na análise dos dados, foram assim dispostas:  

  

Quadro 1 – Categorização dos dados  
                  (continua) 

PERGUNTAS DE PESQUISA CATEGORIAS CONSTRUÍDAS 

Quem são os professores de 

Língua Inglesa em efetivo exercício 

na rede municipal pública de 

ensino de Vitória? 

 

Uma foto 3x4 

 

 Descrição do perfil do professor 

 sexo e idade 

 formação acadêmica 

 vínculo profissional com a PMV 

 espaços de atuação docente 

 atualização profissional 
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Quadro 1 – Categorização dos dados  
             (continuação) 

PERGUNTAS DE PESQUISA CATEGORIAS CONSTRUÍDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quem são os professores de 

Língua Inglesa em efetivo exercício 

na rede municipal pública de 

ensino de Vitória? 

 Visão pedagógica do professor 

 aspectos importantes para uma boa atuação do 

professor de Inglês 

 características essenciais em uma sala de aula 

para facilitar a aprendizagem 

 

 A visão do professor sobre sua sala de aula 

 o uso da língua inglesa durante as aulas 

 as habilidades linguísticas desenvolvidas nas aulas 

 o material didático 

 o ensino de gramática e vocabulário 

 o uso de atividades lúdicas 

 o envolvimento dos alunos nas aulas 

 o comportamento dos discentes durante as aulas 

de Língua Inglesa 

 

 A visão do professor sobre o seu desempenho 

 a fluência na língua inglesa 

 a criatividade 

 o domínio sobre a indisciplina  

 a relação interpessoal  

 a habilidade para lidar com alunos com 

necessidades especiais ou dificuldades de 

aprendizagem 

 a diversidade ao avaliar os alunos 

 a competência para lidar com computadores e 

novas tecnologias  

 

 

 

 

 

 

 

Quais são as necessidades desses 

professores no cotidiano de seu 

fazer pedagógico? 

O exercício profissional do professor 

 

 Melhorias para um superior desempenho do 

professor 

 quanto à disciplina dos alunos 

 quanto ao interesse dos alunos 

 quanto ao material didático 

 quanto à estrutura física 

 quanto a aspectos de ordem pedagógica 

 quanto a aspectos de ordem linguística 

 

 Estar de acordo com os diferentes públicos com 

os quais trabalham 

 quanto ao espaço físico-pedagógico 

 quanto à formação do professor 

 quanto aos alunos  

 

 Atividades mais desafiadoras  

 para serem preparadas  

 para serem colocadas em prática em sala de aula 
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Quadro 1 – Categorização dos dados  
                (conclusão) 

PERGUNTAS DE PESQUISA CATEGORIAS CONSTRUÍDAS 

 

Quais são os desejos 

manifestados pelos professores 

em relação ao processo formativo 

oferecido pela PMV? 

O desenvolvimento profissional do professor 

 

 Desejos  

 quanto à proficiência linguística 

 quanto à qualidade da Formação 

 quanto a temas a serem contemplados na 

Formação 

    Fonte: Elaboração própria. 

 

3.5 OS PROCEDIMENTOS ÉTICOS E DE CREDIBILIDADE DA PESQUISA 

 

Para garantir os princípios éticos e de credibilidade pressupostos em uma 

pesquisa acadêmica, este trabalho contou com os seguintes procedimentos: TCLE, 

Plataforma Brasil e cristalização dos dados.  

O TCLE (ANEXO) é um documento exigido pelo Ministério da Saúde para a 

realização de pesquisas com seres humanos. O Termo não se limita apenas a uma 

autorização formal dos participantes do estudo para o uso das informações por eles 

oferecidas, mas também assegura a privacidade dos participantes e garante a sua 

liberdade para continuar ou desistir da pesquisa a qualquer momento, se assim o 

desejar. Foi protocolado junto à Plataforma Brasil em março de 2012, que o aprovou, 

por meio do Parecer Consubstanciado nº 17119, emitido pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da PUC-SP em 2 de maio de 2012.  

A cristalização dos dados é compreendida por Richardson (apud DENZIN; 

LINCOLN, 2006) como o processo de verificação das informações obtidas. O termo 

normalmente utilizado para se referir ao recurso de cruzamento de dados, segundo 

o autor, foi inicialmente utilizado por topógrafos na descrição da técnica de 

localização, que faz uso de três pontos de intersecção. No entanto, sugere o autor 

que, em pesquisas de natureza qualitativa, não é o triângulo, mas o cristal que 

melhor remete à ideia de construção intencionada nesse tipo de pesquisa. Um texto, 

sob a luz da cristalização dos dados, é composto de modificações e alterações que 

refletem não apenas as ―externalidades, mas também as diferentes formas, 

significados e padrões que se refratam no seu interior‖ (RAVAGNOLI, 2012, p. 122). 

Assim sendo, em um texto que é concebido a partir de uma pesquisa qualitativa, 
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assim como no cristal, os dados são vistos pelos autores/leitores de maneira 

polissêmica, e não como na triangulação, que remete à ideia de exatidão, em que 

todos constatam o mesmo.  

A cristalização dos dados foi neste trabalho utilizada para aferir validade à 

pesquisa e contou com os seguintes procedimentos: 

 revisão por pares (peer debriefing):  foi realizada para aferir credibilidade 

às minhas interpretações dos dados analisados. Tais interpretações foram 

revisadas por uma colega pesquisadora da mesma linha de pesquisa – 

Linguagem e Educação, do Curso de Pós-graduação em LAEL da     

PUC-SP. Em sua revisão, ela criticou, pediu esclarecimentos e ofereceu 

sugestões para o aperfeiçoamento da análise. A escolha dessa colega 

deveu-se, dentre outras razões, ao fato de participarmos juntas dos 

seminários de orientação e pesquisa de nossa orientadora e, portanto, 

estar inteirada, desde o início, dos objetivos e percurso de meu estudo.  

 consistência de resultados: teve o objetivo de assegurar  a confiabilidade 

e validade a esta investigação. Propositalmente, os participantes foram 

questionados acerca do mesmo assunto em diferentes momentos. Os 

professores foram indagados sobre o mesmo assunto ao longo do 

questionário por mais de uma vez, de forma similar, para a confirmação 

ou a refutação da resposta por eles anteriormente dada. Os gestores 

foram indagados sobre o tema Formação antes e depois das reuniões 

formativas e também à luz das leituras que me embasaram sobre os 

documentos oficiais que versam sobre o processo formativo oferecido 

pela PMV. Dessa forma, cada resposta dos gestores encontrou parâmetro 

de validação ou refutação em suas próprias afirmações, anteriores ou 

posteriores, ou nos documentos orientadores. 

 

 Tendo apresentado os procedimentos metodológicos que orientaram o 

desenvolvimento deste trabalho, passo, agora, à seção de Apresentação e 

Discussão dos Dados.  
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 
___________________________________________________________________ 

 

 

Esta seção se desenvolve com base na visão de Freeman (1998, p. 90) 

acerca dos procedimentos de apresentação e discussão dos dados de uma 

pesquisa. Segundo esse autor, a apresentação dos dados é o ―o processo de extrair 

respostas das informações, ou achá-las nas informações‖. A obtenção dos dados 

conduz o pesquisador a uma análise deles, almejando chegar ao produto final das 

considerações envolvidas. Durante a análise, os dados são discutidos em interface 

com a teoria existente na literatura da área, pois ―as informações colhidas não são a 

resposta para sua pergunta de pesquisa: elas são matéria-prima da qual as 

respostas para sua pergunta provavelmente irão emergir‖. 

Nessa perspectiva, as divisões desta seção contemplam os objetivos 

específicos delineados para este estudo, a saber:  

 quem são os professores de Língua Inglesa em efetivo exercício na rede 

municipal pública de ensino de Vitória: trata do perfil dos participantes, de 

sua visão pedagógica, de sua visão sobre a sala de aula e de sua visão 

sobre seu desempenho; 

 quais são as necessidades dos professores no cotidiano de seu fazer 

pedagógico: trata do exercício profissional do professor, das 

necessidades que ele considera imprescindíveis para o seu fazer 

pedagógico cotidiano e espera ver contempladas na Formação; 

 quais são os desejos manifestados pelos professores em relação ao 

processo formativo oferecido pela PMV: trata do desenvolvimento 

profissional do professor, dos desejos que ele nutre para seu 

aprimoramento profissional e espera ver contemplados na Formação;  

 qual é a visão apresentada pelos gestores responsáveis acerca do 

processo formativo oferecido: trata das informações e opiniões dos 

gestores relativas à Formação;  

 em que medida o processo formativo oferecido pela PMV atende às 

necessidades dos professores: examina se e de que modo as 

necessidades dos professores encontram respaldo na Formação. 
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4.1 QUEM SÃO OS PROFESSORES PARTICIPANTES: UMA FOTO 3X4 

 

Esta subseção está dividida em cinco partes para um melhor grupamento das 

informações colhidas nos questionários: a descrição do perfil dos professores, a 

visão pedagógica dos professores, a visão dos professores sobre a sala de aula, a 

visão dos professores sobre seu desempenho e um perfil ilustrativo do professor de 

Inglês da PMV. 

A subseção que traz a descrição do perfil dos professores caracteriza 

aspectos pessoais como: sexo e idade, formação acadêmica, vínculo profissional 

com a PMV, espaço de atuação docente e atualização profissional. 

A subseção que apresenta a visão pedagógica dos professores trata de 

aspectos que eles consideram importantes para uma boa atuação do professor de 

Inglês e das características essenciais em uma sala de aula para facilitar a 

aprendizagem.  

A subseção que trata da visão dos professores sobre a sala de aula aborda 

aspectos como: o uso da língua inglesa durante as aulas, as habilidades linguísticas 

desenvolvidas nas aulas, o material didático, o ensino de gramática e vocabulário, o 

uso de atividades lúdicas, o envolvimento de alunos nas aulas e o comportamento 

dos discentes durante as aulas de Língua Inglesa. 

A subseção que discorre acerca da visão dos professores sobre seu 

desempenho versa a respeito de aspectos como: a sua fluência na língua inglesa, a 

sua criatividade, o seu domínio sobre a indisciplina, as suas relações interpessoais, 

a sua habilidade para lidar com alunos com necessidades especiais ou dificuldades 

de aprendizagem, a sua diversidade ao avaliar os alunos e a sua competência para 

lidar com computadores e novas tecnologias. 

A subseção que esboça um perfil ilustrativo do professor de Inglês da PMV o 

faz com base nos respostas dos questionários dos 83 participantes, a partir das 

informações mais recorrentes por eles oferecidas. 

Essas subseções visam responder ao primeiro objetivo específico deste 

trabalho: quem são os professores de Língua Inglesa em efetivo exercício na rede 

municipal de ensino de Vitória? Reputo ser relevante detalhar o perfil dos 

professores por considerar que tal perfil envolve aspectos que vão além de 

informações pontuais relativas à sua educação escolar e profissional, interpelando 

aspectos de cunho individual, pedagógico e até mesmo social. 
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4.1.1 Descrição do perfil do professor 

 

Esta subseção traz as seguintes características dos professores participantes 

desta pesquisa: sexo, idade, formação acadêmica, vínculo empregatício com a PMV, 

espaços de atuação docente e atualização profissional.  

 

4.1.1.1 Sexo e Idade 

 

Conforme mencionado anteriormente, 83 professores de Língua Inglesa em 

efetivo exercício na PMV em 2012 participaram deste estudo, sendo 62 (74,7%) do 

sexo feminino e 21 (21,3%) do sexo masculino. A predominância de mulheres na 

docência repete uma tendência brasileira de ser o magistério composto, em sua 

maioria, de pessoas do sexo feminino. Ilustro tal afirmativa com base na pesquisa de 

âmbito nacional realizada pela UNESCO49, em 2004, que constatou que a docência 

em ―escolas urbanas municipais, estaduais, federais, das redes pública e privada, do 

ensino fundamental e médio, localizadas nas 27 Unidades da Federação‖ era uma 

profissão constituída num percentual de ―81,3% de mulheres e 18,6% [...] [de] 

homens‖ (UNESCO, 2004a, p. 21). 

A ―feminilização da função‖ (BRASIL, 2002a, p. 31) traz ao imaginário social 

popular uma forte proximidade e identificação da professora com a figura familiar 

materna. Por conseguinte, a função docente exercida por pessoas do sexo feminino 

inclina-se a ser ―naturalizada e desqualificada como prática e saber especializados 

[...] concebida como continuação das tarefas da primeira educação, próprias da 

mãe‖ (UNESCO, 2004a, p. 45). Infelizmente, a função também é vista de modo 

pejorativo em documento produzido pelo próprio Ministério da Educação, que afirma 

que a função docente exercida pelas mulheres, ―ao invés de representar uma 

conquista profissional das mulheres, tem se convertido num símbolo de 

desvalorização social‖ (BRASIL, 2002a, p. 31).  

                                                 
49

 Apesar de a pesquisa intitulada ―O perfil dos professores brasileiros: o que fazem, o que pensam, 
que almejam...‖ ter sido feita com professores do Ensinos Fundamental e Médio, faço uso de seus 
dados por duas razões que muito a aproximam do meu estudo: (i) o próprio texto do estudo traz que 
―os professores do ensino fundamental constituem expressiva maioria em todas as regiões do país‖ 
(UNESCO, 2004a, p. 55), como também (ii) ―evidencia-se a forte presença da rede pública no ensino 
fundamental‖ (UNESCO, 2004a, p. 56). Acredito que ambas as razões estreitam a relação de 
proximidade entre a pesquisa da UNESCO sobre o perfil dos professores brasileiros e esta presente 
pesquisa, com um grupo de professores de uma rede pública de ensino. 
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No tocante à idade dos professores participantes, os dados demonstraram o 

seguinte panorama: 

 

Tabela 1 – Faixa etária dos professores participantes 

 FAIXA 
ETÁRIA 

SEXO 

MASCULINO FEMININO 

20-29 anos 2 7 

30-39 anos 10 23 

40-49 anos 5 18 

50-59 anos 3 9 

60-65 anos 1 3 

 NR  0 2 

Total 21 62 

                                               Fonte: elaboração própria. 

 

Nota-se que o maior grupo de concentração dos docentes participantes está 

na faixa etária de 30 a 39 anos, o que corrobora os dados da pesquisa da UNESCO 

(2004a) sobre o perfil dos professores, que aponta a média de idade de 37-38 anos. 

Essa mesma pesquisa indica, ainda, que os professores brasileiros são mais jovens 

do que a grande maioria dos docentes de países pertencentes à OECD e os de 

alguns países da União Europeia, que têm mais de 40 anos de idade. 

Neste estudo, 49,4% dos participantes se enquadram em uma faixa etária de 

30 a 49 anos, o que pode levar à inferência de que esses professores compõem um 

grupo em plena atividade profissional, estabilizado, ou em vias de se estabilizar 

profissionalmente.  

 

4.1.1.2 Formação acadêmica 

 

87 graduações foram obtidas pelos 83 professores participantes, o que leva a 

inferir que alguns professores possuem mais de um curso de graduação.  

Todos eles têm licenciatura em Língua Inglesa, simples ou dupla, 

prevalecendo, assim, professores com curso superior e refletindo a exigência da 

LDB em vigência (BRASIL, 1996), que em seu artigo 62 traz: ―a formação de 

docentes para atuar na Educação Básica far-se-á em nível superior, em curso de 

licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação‖.  
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     Tabela 2 – Cursos de graduação dos professores participantes 

CURSOS DE GRADUAÇÃO 
LETRAS 

(*) 

LETRAS 
LETRAS 

PORTUGUËS OUTROS 

INGLÊS / INGLÊS (**) 

Temporários 1 2 12 2 

Efetivos 
Estágio Probatório 0 9 2 1 

Estável 2 38 17 1 

Total 3 49 31 4 

  

      Fonte: elaboração própria. 
 (*) Não foi possível identificar, a partir do nome da Instituição de Ensino Superior cursada e ano      
 de conclusão, se a graduação em Letras era licenciatura simples ou dupla. 
 (**) Uma professora efetiva informou ter graduação em licenciatura tripla. Como era única, a 
 adicionei na licenciatura dupla.   

 

Dos 83 professores participantes, 49 (59%) têm sua formação específica em 

licenciatura única em Língua Inglesa (não contando os tipos de licenciatura que não 

foram identificados). Tal dado caracteriza um grupo que teve sua formação voltada 

mais peculiarmente para a língua estrangeira e para o ensino dela, com mais tempo 

de contato e experiência com a sala de aula dessa língua, o que pode ser um 

diferencial na prática desses docentes. 

Dos 83 professores participantes, 67 (80,7%) informaram possuir cursos de 

pós-graduação lato sensu. 8 desses professores possuem duas especializações. As 

especializações informadas pelos participantes compõem um quadro de 25 cursos 

diferentes. Os professores especialistas se vinculam à PMV da seguinte maneira: 

55, dos 68 efetivos; e 13, dos 15 temporários. Ressalto a qualidade de formação que 

as novas gerações podem estar trazendo aos quadros da escola pública.  

Dos 76 cursos de especialização informados50, 1451 podem estar ligados ao 

ensino de Inglês; 652 estão ligados ao ensino de outra disciplina; 353 ligados à 

                                                 
50

 Como foram vários os cursos de especialização informados, 76 ao todo, apresento nas notas de 
rodapé o(s) nome(s) do(s) curso(s), antecedido(s) pela quantidade de menções que receberam pelo 
informe dos participantes nos questionários. 

51
 14 cursos que podem estar ligados ao ensino de Inglês: 17 Inglês (Língua/Ensino), 12  

Psicopedagogia, 6 Educação (Escolar/Especial/Inclusiva), 6 (PRO)EJA, 3 Tecnologia/Informática na  
Educação, 2 Linguística (Aplicada), 2 Estudos Literários, 1 Metodologia, 1 Musicoterapia, 1 Violência 
Escolar, 1 Estudos da Linguagem.  

52
 Seis cursos ligados ao ensino de outras áreas de atuação que não o Inglês: 4 Português (Língua 

e/ou Literatura), 3 Ensino Superior (Dinâmica/Metodologia/Docência), 2 Religião, 1 Arte, 1 Educação 
Ambiental, 1 Educação Infantil. 

53
 Três cursos ligados à escola: 7 Gestão Educacional, 1 Administração Escolar, 1 Planejamento 

Educacional. 
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escola, mas não diretamente à sala de aula; e 254 cursos que não dizem respeito ao 

ambiente escolar. 

52, dos 83 professores, realizaram cursos de especialização que estão, ou 

que podem estar, diretamente ligados ao ensino de Inglês. Isso significa dizer que 

62,6% do professorado participante está fortemente vinculado ao ensinamento da 

língua estrangeira em questão. 

12 professores talvez não queiram continuar com o ensino de Inglês para o 

segmento em que hoje atuam (Ensino Fundamental), haja vista que seus cursos de 

pós-graduação estão ligados ao ensino de outra disciplina que não essa língua 

estrangeira. 

9 professores concluíram cursos de especialização relacionados à Educação, 

mas não à sala de aula de Língua Inglesa. E, por fim, 3 participantes demonstram ter 

outra perspectiva de trabalho fora do contexto educacional, pois seus cursos de 

especialização se encaixam em áreas de atuação fora do ambiente escolar. 

Além de cursos de especialização, 5 dos participantes desta pesquisa, em 

efetivo exercício na PMV em 2012, possuíam cursos de mestrado. 4 desses 

professores informaram seus cursos, a saber: Linguística Aplicada, Educação, 

Psicologia da Educação e Ciência da Educação. Dos 5 professores mencionados 

aqui, 3 são docentes na PMV há um período de 3-5 anos e 2 estão na rede há um 

período de 6-10 anos. Finalmente, desses 5 mestres, 2 são professores da rede há 

um período de 3-5 anos e estão em processo de doutoramento. Considero válido 

destacar, mais uma vez, a busca por uma formação mais aprimorada 

academicamente de profissionais que estão trabalhando na PMV há um curto 

período de tempo: demonstra comprometimento com a profissão escolhida e 

empenho em seu desenvolvimento.     

 

4.1.1.3 Vínculo profissional com a PMV  

 

O tipo de vínculo profissional que os 83 docentes possuem se delineia da 

seguinte maneira:  

 

                      

                                                 
54

 Dois cursos sem relação com a sala de aula: 2 Tradução, 1 Comércio Exterior.  
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                        Tabela 3 – Vínculo dos participantes com a PMV 

CARGO NA PMV EFETIVO TEMPORÁRIO 

Temporários 0 15 

Efetivos 
Estágio Probatório 11 0 

Estável 57 0 

Total 68 15 

                            Fonte: elaboração própria. 

 

Dos 83 participantes, 68 (81,9%) são efetivos e 15 (18,1%) são temporários.  

Considerando somente os 15 professores temporários, podemos verificar seu 

tempo de serviço junto à PMV, à época da coleta de dados, como registrado na 

tabela a seguir.  

 

Tabela 4 – Tempo de serviço dos Temporários na PMV 

TEMPORÁRIOS NA PMV 

TEMPO FEMININO MASCULINO 

2 semanas 1 
 

1 mês 1 
 

2 meses 1 
 

3 meses 1 
 

5 meses 1 
 

6 meses 1 
 

7 meses 1 
 

1 ano 1 1 

3 anos 2 1 

4 anos 1 
 

5 anos 1 
 

12 anos 1 
 

Total 13 2 

                                             Fonte: elaboração própria. 

 

A tabela acima ilustra que a entrada de professores para o quadro de 

docentes na instituição é constante. É possível notar professoras que estavam na 

rede há apenas duas semanas quando da aplicação do questionário, que ocorreu ao 

longo de 2012. A presença de professores do sexo masculino pode apontar certa 

falta de interesse pelas vagas que apareçam ou certa estabilidade, já que esses 

docentes estavam no cargo há mais de um ano.  

Um professor com cargo temporário na rede pode ter seu contrato renovado 

por até 24 meses, caso seja bem avaliado pelo seu gestor imediato. Essa deve ser a 

situação dos 3 docentes que estão na rede há 3 anos como temporários. Depois 
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desse período de 2 anos, o docente pode ser novamente contratado, participando de 

um novo processo seletivo. É o caso das 3 professoras que estão na rede em um 

período de tempo que varia de 4 a 12 anos.  

Considerando apenas os professores efetivos na rede, tem-se a relação 

desses docentes e tempo de serviço na PMV como apresentado abaixo.  

 

               Tabela 5 – Tempo de serviço dos Efetivos na PMV 

EFETIVOS NA PMV 

Tempo Estágio Prob. 3-5 anos 6-10 anos 11-19 anos 20 + 

  F M F M F M F M F 

Meses 1 1 
       

1 ano 3 1 2 
      

2 anos 3 2 
       

3 anos 
  

5 
      

4 anos 
  

7 5 
     

5 anos 
  

4 2 
     

6 anos 
    

2 2 
   

7 anos 
    

2 2 
   

9 anos 
    

1 
    

10 anos 
    

10 3 
   

11 anos 
      

2 1 
 

12 anos 
      

1 
  

13 anos 
      

2 
  

15 anos 
      

2 
  

16 anos 
      

1 
  

20 anos 
        

1 

21 anos 
        

1 

30 anos 
        

1 

Total 7 4 18 7 15 7 8 1 3 

                   Fonte: elaboração própria. 

 

Os 11 professores efetivos em Estágio Probatório mostram certa simetria 

entre o quantitativo de docentes e seu tempo de serviço na rede: os que entraram 

mais recentemente (meses) são em menor número e o maior grupamento deles, 5 

professores, está prestes a completar seu Estágio, que é de 3 anos. 

A maior concentração dos professores estáveis na PMV é no grupo 3-5 

efetivo55, no período de 4 anos, com 12 professores. Faz-se importante salientar que 

                                                 
55

 Para efeito de padronização, leveza do texto e facilitação da leitura, refiro-me aos professores 
efetivos estáveis e seus tempos de serviço como: 3-5 efetivo, 6-10 efetivo, 11-19 efetivo e 20-acima 
efetivo.  
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no grupo 6-10 efetivo, 13 de seus 22 docentes estão na rede há 10 anos, 

marcadamente registrando um período de poucos concursos públicos ou de poucas 

efetivações de docentes nessa rede. Já no grupo 11-19 efetivo, o maior acúmulo de 

docentes encontra-se na faixa dos 11 anos de serviço, reforçando a suposição 

anterior de realização de poucos certames para o quadro efetivo de professores ou a 

pouca efetivação de docentes na época. Observando os 3 professores que se 

enquadram no grupo 20-acima, é possível notar que duas professoras têm sua 

estabilidade bem próxima e ambas se distanciam bastante da terceira docente, que 

está na rede há 30 anos. Tal distanciamento, provavelmente, pode encontrar 

explicação na falta de concursos públicos ou na elevada taxa de aposentadoria de 

quem ingressou no quadro de efetivos na década de 1980.    

De forma sucinta, constata-se, portanto, que a maior concentração dos 

docentes participantes é singularizada por professores efetivos estáveis que 

possuem experiência profissional na PMV variando entre a completude de seu 

Estágio Probatório e 10 anos de docência na rede.  

A carga horária de trabalho da grande maioria dos docentes nessa rede de 

ensino, 65 professores (78,3%), é de 25 horas semanais. 

Como mencionado anteriormente a respeito da predominância de 

professoras, neste momento, nota-se, com base na Tabela 5, que a incidência de 

docentes mulheres é superior em todas as temporalidades de vínculo profissional 

com a PMV destacadas na tabela: uma proporção de 62 mulheres efetivas para 13 

temporárias, e 19 homens efetivos para apenas 2 temporários. Essa circunstância 

pode vir a reforçar a ideia acerca da existência de um menor número de homens 

motivados para a profissão, ou de um desinteresse crescente na profissão. 

Considerando os 68 professores efetivos da rede de ensino em questão, é 

possível observar, a partir da Tabela 5, que o tempo de docência de Língua Inglesa 

na PMV também reforça a concepção de haver sempre um maior ingresso de 

docentes do sexo feminino aos quadros da rede.  

Acredito que as contribuições desses 68 docentes efetivos possam refletir 

suas vivências do cotidiano escolar nas salas de aula da PMV. Esse fato encontra 

respaldo na visão de Rodrigues e Esteves (1993), que afirmam que a partir de certo 

tempo de sua experiência profissional, por volta dos quatro anos, a percepção dos 

professores quanto a suas necessidades fica mais clara, oferecendo ao pesquisador 
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uma melhor acuidade no levantamento das necessidades de formação contínua do 

grupo.   

A vivência desses 83 professores nas salas de aula da PMV é variada, pois 

grande parte deles trabalha com mais de um segmento56 de ensino, como 

apresentado a seguir: 

            

                Tabela 6 – Público atendido pelos professores 

PÚBLICO ATENDIDO EF I EF II EJA 

Temporários 12 13 1 

Efetivos 
Estágio Probatório 8 9 2 

Estável 31 36 12 

Total 51 58 15 

                    Fonte: elaboração própria. 

 

Com base na tabela acima, é possível afirmar que a demanda maior de 

professores é para o EF II, por ser esse o segmento que detém o maior número de 

alunos, conforme mencionado na seção de Metodologia deste trabalho.   

O fato de trabalharem com diferentes modalidades de ensino dentro da PMV 

permite duas constatações: a variedade de público ao qual o professor deve estar 

preparado para ministrar aulas em um mesmo dia de trabalho e a ponderação de 

que devem ser professores cuja bagagem profissional é considerável. 

 

4.1.1.4 Espaços de atuação docente 

 

A diversidade da prática profissional dos professores participantes desta 

pesquisa vai muito além das escolas públicas municipais de Vitória (vide Tabela 7).  

51 dos 83 professores (61,4%) trabalham como professor de Língua Inglesa 

ou em função correlata ao ensino dessa língua em outras instituições. Os demais 32 

professores atuam apenas nas escolas dessa rede, muitos deles em dois turnos de 

trabalho diferentes. Deduz-se, então, que mais de 60% são empregados em pelo 

menos duas instituições de ensino, o que configura a inevitabilidade de o professor 

precisar ter várias jornadas de trabalho para garantir seu sustento. O achatamento 

salarial, bem como a desvalorização pecuniária do trabalho desse profissional fazem 

com que o professor seja ―uma pessoa de nível socioeconômico baixo‖ (BRASIL, 

                                                 
56

 Os segmentos de ensino ofertados pela PMV nas escolas pesquisadas são: Ensino Fundamental I, 
Ensino Fundamental II e EJA; doravante, respectivamente, EFI, EFII e EJA. 
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2002a, p. 32), ou que se considere pertencer ―à classe média baixa‖ (UNESCO, 

2004a, p. 163).  

Além disso, essa excessiva carga de trabalho pode implicar em um fator 

dificultador para o engajamento de professores em ações relativas à sua formação, 

pois docentes, de modo geral,  apresentam ―dificuldades em desenvolver projetos de 

formação continuada‖ (SANTANA, 2010, p. 150) até mesmo dentro de suas EMEFs. 

 

    Tabela 7 – Locais de trabalho além da PMV  

 
INSTITUIÇÕES ONDE ATUAM, 

ALÉM DA PMV 

TEMPO- 
RÁRIOS 

EFETIVOS 

Total 
  

Estágio 
Estável 

Probatório 

AMBIEN- 
TES DE 

TRABALHO 
LIGADOS 
À LÍNGUA 
OU ENSI- 

NO DE 
INGLÊS 

Prof. EF outras redes públicas 4 1 13 18 

Prof. EF em redes particulares 2 
 

1 3 

Prof. em cursos livres  1 3 
 

4 

Coordenador 
 

1 
 

1 

Prof. EM 4 1 1 6 

Prof. particular 
  

3 3 

Prof. Ensino Superior 1 
 

1 2 

Tradução / consultoria 
  

3 3 

PROFESSOR DE OUTRAS DISCIPLINAS  3 1 3 7 

OUTRAS ATIVIDADES QUE NÃO PROF. 1 
 

2 3 

     Fonte: elaboração própria. 

 

Com base na tabela acima, apreende-se que o ambiente de maior 

concentração dos 51 professores que trabalham em outros espaços além da PMV é 

composto de outras instituições de Ensino Fundamental e Médio. Isso indica que 

são professores que têm a docência como sua principal carreira profissional, pois 

estão ligados a outras redes de ensino, muitos deles a redes públicas. 

Ilustro essa informação com o fato de 18 professores atuarem em outras 

redes públicas de Ensino Fundamental. Depreendo, também, que apenas 2 deles 

assumem cargo pedagógico de coordenação em espaços escolares onde atuam. A 

maior concentração de professores atuantes em diferentes ambientes se dá com os 

professores efetivos que já cumpriram seu Estágio Probatório, o que pode ser 

decorrência de estarem há mais tempo em exercício na carreira do magistério.  

Nota-se, na Tabela 7, que 10 professores atuam em cursos livres, 17 no 

Ensino Médio, 6 professores dão aulas particulares e 3 são também docentes em 

instituições de Educação Superior. Ao todo, 36 professores atuam em áreas 

correlatas ao ensino de Língua Inglesa em outros contextos que não o EF. Essa 
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diversidade de vivências pode beneficiar o contexto educacional da PMV pela 

partilha de experiências que ela proporciona. 

8 professores participantes dão aulas de outras disciplinas que não a Língua 

Inglesa. A partir da formação acadêmica que informaram ter, deduzo que se refiram 

à docência da Língua Portuguesa, em função de 31 professores terem realizado 

cursos de Letras com licenciatura dupla.  

Dos 5 professores que assinalaram a opção outras atividades que não a de 

professor57 no questionário, 3 especificaram o que fazem: uma é fotógrafa, um é 

psicólogo e uma é revisora de textos acadêmicos. 

 

4.1.1.5 Atualização profissional 

 

Conforme visto anteriormente, a grande maioria dos professores participantes 

tem a docência como sua principal ocupação profissional (Tabela 7). Essa escolha 

da docência como profissão, que se materializa no exercício dessa atividade, tem o 

seu desenvolvimento favorecido quando concatenada à busca de aprimoramento de 

sua prática educativa por meio de processo formativo (SACRISTÁN, 1993). 

Ao serem questionados sobre como se mantêm atualizados com os assuntos 

de sua área, 5 professores efetivos (6%) não responderam e não justificaram tal 

abstenção. Das 78 participações informando seus modos de formação, foi gerada a 

tabela a seguir:  

  

 Tabela 8 – Modos de formação 

MODOS DE FORMAÇÃO Temporários 

Efetivos 

Total  
  

Estágio 
Estável 

Probatório 

CURSOS DIVERSOS (*) 8 6 38 52 

LEITURAS, EXERCÍCIOS, PESQUISA 9 6 35 50 

INTERNET 8 4 17 29 

TROCA DE EXPERIÊNCIA,  
CONTATO COM COLEGAS 

4 2 7 13 

MÚSICAS, FILMES, DOCUMENTÁRIOS, TV 0 1 5 6 

VIAGENS, AMIGOS ESTRANGEIROS 0 2 1 3 

PEDAGOGA DA ESCOLA 1 0 0 1 

  Fonte: elaboração própria. 
  (*) Foram agrupadas em cursos diversos informações como: encontros, Formação PMV,   
qualificações, congressos, seminários e treinamentos. 

                                                 
57

 Optei pelo uso de itálico como forma de destacar os termos e as perguntas empregados no 
questionário.  
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Com base nas 154 afirmações expressas na tabela anterior, é possível inferir 

que indicações de modos de formação registradas pelos professores podem revelar 

a necessidade que sentem esses docentes de investimento em sua formação, face 

às novas exigências da Educação, como também uma possível insatisfação com a 

formação que tiveram até então.  

Segundo a mesma tabela, as três maiores fontes de informação, que juntas 

perfazem um total de 85,1%, foram: os mais variados cursos (em que são discutidos 

temas pertinentes à sua área de atividade laboral), leituras (publicações 

especializadas da área) e a internet, com suas infindáveis opções para leitura, 

prática, ideias, compartilhamento de experiências, etc.  

13 professores participantes encararam a troca de experiências e o contato 

com colegas como um modo de formação. Depreendo daí que um simples         

bate-papo sobre uma tarefa bem sucedida realizada em sala ou uma sugestão de 

um novo link eletrônico para a confecção de exercícios que colegas compartilhem na 

hora de seu intervalo são positivamente contabilizadas como momentos de 

formação. A oportunidade de encontros entre colegas de profissão diminui ―um dos 

grandes problemas do professor‖, a solidão (CELANI, 2009, [s.p.]). 

Cursos geralmente denominados reciclagem são uma constante fonte de 

aperfeiçoamento profissional. Acredito que os conteúdos que trazem são relevantes, 

porém  

 

[...] a questão é que eles não são suficientes, pois não são planejados para 
criar uma atmosfera reflexiva que possibilite [o professor em serviço] 
conscientizar-se da natureza social de seu trabalho e da função social do 
ensino de língua estrangeira no sistema educacional brasileiro (CELANI; 
COLLINS, 2003, p. 58). 

 

Com exceção da opção cursos diversos58 (modo de formação mais citado), as 

formas de se manterem atualizados em sua área de atuação – a saber leituras, 

internet, trocas de experiências, entretenimento e vida social – representam o que 

Rodrigues e Esteves (1993, p. 92) chamam de ―autodidaticismo‖. Esse termo advém 

da feitura da experiência pelo próprio sujeito e pode ser mediado ou mediatizado 

pelo contato com colegas ou meios de comunicação. É possível notar, então, o 

grande valor da experiência e do contato com o real que esses docentes atribuem à 

                                                 
58

  Optei pelo uso de itálico como forma de destacar as (sub)categorias criadas ao longo da análise  
de dados. 
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sua formação. Isso também pode indicar certa ―descrença nas possibilidades da 

formação institucional‖ (RODRIGUES; ESTEVES, 1993, p. 92). 

Esse foi um momento do questionário em que vários recados ou desabafos 

foram recebidos dos participantes, dentre os quais: reclamações de sentimento de 

estagnação após entrar na rede, de não ver seu crescimento profissional, de 

depender de outros locais de trabalho para enriquecimento de sua formação, ou de 

não receberem o apoio formativo suficiente da PMV. Alguns excertos59 60 61 abaixo 

ilustram essa questão.  

―Depois de ingressar na rede pública a sensação é de ter estagnado completamente. De fato, 

não há crescimento profissional [...] sinto falta de estudar mais, com tantas aulas e pouco tempo para 

estudar não há como ficar desatualizado‖. (Q33) 

―[Dependo das] boas formações que o curso de idiomas para qual trabalho me proporciona‖. 

(Q79) 

―[Faço formações] quando me proponho a pagar e dispor de tempo (à noite) por sempre 

trabalhar em dois turnos‖. (Q21) 

―Gostaria de ter mais tempo para estudar, pois a sala de aula não nos enriquece 

profissionalmente, o que acontece é uma estagnação, não evoluímos, sinto que emburrecemos‖. 

(Q73)  

―Preciso de reciclagem. É como o exercício para o corpo, ando meio enferrujada [nos 

estudos]‖. (Q82) 

 

4.1.2 A visão pedagógica dos professores sobre a sala de aula 

 

 Esta subseção apresenta a visão pedagógica dos professores acerca de 

aspectos que eles consideram importantes para uma boa atuação do professor de 

Inglês e sobre as características que eles consideram essenciais em sala de aula 

para facilitar a aprendizagem.  

 

 

 

 
                                                 
59

 Para preservar a identidade dos participantes, os questionários não foram identificados 
nominalmente. Assim, os excertos de suas respostas estão destacados em fonte tamanho 10 e 
indicados pela letra Q seguida do número do pesquisado a que se refere. 

60
  Os excertos dos participantes aqui apresentados constituem um registro fiel de suas respostas: as 

construções gramaticais e ortográficas foram transcritas ipisis literis. 

61
 Conforme explicado na Fundamentação Teórica, os grifos desta seção também estão padronizados 

da seguinte maneira: sublinhado para os grifos dos participantes e itálico para os meus grifos.   
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4.1.2.1 Aspectos importantes para uma boa atuação do professor de Inglês 

 

 Para o questionamento Quais os três aspectos que você considera 

importantes para uma boa atuação do professor de Inglês em suas aulas?, os 83 

professores ofereceram 255 respostas, que foram agrupadas em três subcategorias: 

aspectos ligados à formação do professor, aspectos inerentes à pessoa do professor 

e aspectos ligados ao ambiente físico ou ao sistema de ensino.   

 Os aspectos ligados à formação do professor são caracterizados pelas 

seguintes informações: boa formação acadêmica, domínio de conteúdo e 

proficiência linguística; tempo para planejamento da aula; boa didática, com 

linguagem objetiva, abordagens variadas e conteúdos contextualizados; controle da 

indisciplina; atualização profissional; e ensino aprazível e alegre. 

 Os aspectos inerentes à pessoa do professor são caracterizados pelas 

seguintes informações: gosto pelo que faz; motivação, ânimo, disposição e 

entusiasmo; boa relação interpessoal com alunos; ―falar a linguagem‖ dos alunos, 

extroversão, criatividade; e conhecimento dos alunos e de suas necessidades. 

 Os aspectos ligados ao ambiente físico ou ao sistema de ensino são 

caracterizados pelas seguintes informações: recursos didáticos; espaços escolares 

adequados e equipados; alunos interessados e participativos; número de alunos 

reduzido em sala; e apoio pedagógico.  

 As 255 respostas à questão Quais os três aspectos que você considera 

importantes para uma boa atuação do professor de inglês em suas aulas? geraram 

essas subcategorias, as quais estão apresentadas a seguir, acompanhadas de seus 

respectivos números de menções, seguidos do percentual equivalente e excertos 

ilustrativos62. 

 aspectos ligados à formação do professor – 138 menções (54,1%)   

 ―Uma boa formação acadêmica proporciona conhecimento didático e linguístico essenciais 

para a atuação do professor de inglês‖. (Q40) 

 ―Primeiramente, conhecimento linguístico, pois percebi ao entrar na rede em 2006, que 

grande parte dos professores não sabe a língua, tornando as aulas de inglês irrelevantes para os 

alunos‖. (Q66) 

 ―O professor deve sempre estar disposto a estudar, pesquisar, refletir e melhorar sua prática 

pedagógica‖. (Q74) 

                                                 
62

 Neste trabalho, para que a fluidez do texto não seja comprometida, optei por ilustrar as 
subcategorias com um número de excertos em torno de 10% das menções totais.  
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 ―[...] domínio do idioma e suas técnicas de ensino, bem como a necessidade em estar sempre 

em contato com novidades acerca do assunto, através de formações em congressos, estudos 

dirigidos etc‖. (Q17) 

 ―[Ter tempo para planejamento é] de fundamental importância para que possamos inovar no 

espaço da sala de aula‖. (Q8) 

 ―uma explicação clara e objetiva tornará a língua estranha fácil de ser compreendida‖. (Q49) 

 ―O professor que orienta as atividades de forma sacal, que não instiga o interesse do aluno 

pela matéria, vai ter dificuldade em conduzir a turma‖. (Q83) 

 ―[A] contextualização de conteúdos [é importante] para facilitar a aprendizagem, adaptando o 

que será ensinado à realidade de cada aluno‖. (Q18) 

 

 aspectos inerentes à pessoa do professor – 70 menções (27,4%) 

 ―O Professor de inglês tbm tem que ser alegre, cativante, extrovertido... O inglês é leve, 

remete a um outro mundo, outra cultura [...] para ser apreciado e não apenas digerido‖. (Q83)  

 ―Apreço pela língua e amor pelo que faz – conhecendo-se o cotidiano escolar, é possível 

afirmar que sem esse aspecto (requisito) não há sucesso no processo de ensino‖. (Q11) 

 ―Para que um professor de inglês tenha uma boa atuação em suas aula é necessário que ele 

fale a mesma língua que seus alunos, isto é, que ele esteja antenado às situações do cotidiano dos 

alunos, isso facilita a quebra de gelo e consequente aproximação do professor junto aos discentes, 

muitas vezes distantes pela condição cultural em que se encontram‖. (Q17)  

 ―saber quem seu educando é significa entender suas necessidades educacionais [...] o 

respeito e a boa convivência dos sujeitos envolvidos ajuda em todo o processo‖. (Q64) 

 

 aspectos ligados ao ambiente físico ou ao sistema de ensino – 47 

menções (18,4%) 

 ―[...] o ensino da língua inglesa em suas 4 habilidades requer atendimento amplo ao aluno, o 

que não é possível com salas superlotadas (cerca de 35 alunos) e apenas 1h40min de aula por 

semana‖. (Q25) 

 ―Acervo de materiais e recursos que nas prefeituras é defasado para língua estrangeira, de 

preferência numa sala ambiente‖. (Q39) 

 ―[...] livro didático atrativo e de contexto afinado com o do aluno‖. (Q72) 

 

 Os excertos acima, extraídos das repostas à pergunta Quais os três aspectos 

que você considera importantes para uma boa atuação do professor de inglês em 

suas aulas?, revelam, por meio do número de menções, que, na visão dos docentes, 

a formação do professor (138 menções) é mais importante do que a pessoa do 

professor (70 menções) ou do contexto onde ele atua (47 menções).  
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4.1.2.2 Características essenciais em uma sala de aula para facilitar a aprendizagem 

 

 Para o questionamento Cite [e justifique] pelo menos três características que 

você considera essenciais em uma aula para facilitar a aprendizagem dos alunos, os 

83 professores ofereceram 259 respostas, que foram agrupadas em cinco 

subcategorias: características ligadas ao tipo de aula, características ligadas ao 

profissionalismo do professor, características ligadas ao ambiente físico, 

características ligadas à personalidade do professor e características ligadas aos 

alunos.  

 As características ligadas ao tipo de aula referem-se às seguintes 

informações: aula dinâmica, organizada, contextualizada, objetiva, interessante, que 

prenda a atenção; adequação do conteúdo ao nível, idade e interesse do grupo de 

alunos; assuntos relevantes e úteis, lidar com situações reais; e clima agradável, 

divertido, descontraído. 

 As características ligadas ao profissionalismo do professor referem-se às 

seguintes informações: boa didática, constante atualização profissional; diversidade 

de metodologias e atividades; planejamento; instruções claras e concisas; 

organização de materiais; explicar o porquê aprender certo assunto; e valorizar o 

conhecimento prévio e a participação do alunado. 

 As características ligadas ao ambiente físico referem-se às seguintes 

informações: material didático, de apoio, recursos audiovisuais e tecnológicos; sala 

de aula estruturada, equipada de maneira adequada; número de alunos reduzido em 

sala; alunos nivelados; e ambiente harmonioso e organizado. 

 As características ligadas à personalidade do professor referem-se às 

seguintes informações: boa relação com alunos, aproximação e interação com 

alunos, bom diálogo com discentes; carisma; e paciência. 

 As características ligadas aos alunos referem-se às seguintes informações: 

disciplina; interesse, curiosidade; motivação; comprometimento; e participação. 

 As 259 respostas à questão Cite [e justifique] pelo menos três características 

que você considera essenciais em uma aula para facilitar a aprendizagem dos 

alunos geraram essas subcategorias, cujos respectivos números de menções, 

seguidos do percentual equivalente e excertos ilustrativos são apresentados a 

seguir:  
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 características ligadas ao tipo de aula – 69 menções (26,6%) 

 ―Diversificar nas atividades para que todas as habilidades sejam trabalhadas, trabalhar com 

assuntos que sejam do interesse dos alunos para manter a motivação e utilizar os recursos da 

tecnologia‖. (Q30) 

 ―A aula de inglês na rede pública tem que ser dinâmica, contextualizada e de preferência que 

o prof. entre no universo do aluno, na sua realidade, senão vc é engolido vivo. O próprio aluno 

entende que a aula de inglês é uma aula diferente das outras disciplinas. Se o professor der aula de 

inglês de forma tradicional, o desinteresse é geral‖. (Q83) 

 ―A aula deve ser interessante, prática e objetiva. Interessante para chamar a atenção de um 

público sobrecarregado com as demandas do cotidiano; prática para ter utilidade na vida real e 

objetiva pois discursos prolixos dão sono‖. (Q23, grifo do participante) 

 ―O aluno deve sentir que é importante e agradável a aprendizagem‖. (Q19) 

 

 características ligadas ao profissionalismo do professor – 66 menções 

(25,5%) 

 ―Técnica – O professor precisa saber como dar um listening, como ensinar leitura, como 

abordar gramática, em outras palavras, tem que saber o que e o porquê das suas ações‖. (Q48) 

 ―se [nós] não sabemos onde chegar com o tema abordado, não conseguimos deixar claro o 

motivo e importância de o trabalhar. A aula não funciona quando o aluno não consegue entender o 

por que aquilo está sendo oferecido a ele‖. (Q11) 

 ―Um plano de aula que esteja elaborado de acordo com as necessidades do público alvo, 

procurando sempre adaptá-lo de acordo com as necessidades e realidade do aluno‖. (Q42) 

 ―[Ter] uma boa dinâmica para que as aulas sejam sempre interessantes‖. (Q27) 

 ―O professor deve saber explorar conhecimentos prévios que o aluno tem a respeito de um 

determinado tema, isso o ajuda a descobrir o melhor método a ser trabalhado com seu público, além 

de ajudar o aluno no processo de aprendizagem independente‖. (Q17) 

 

 características ligadas ao ambiente físico – 64 menções (24,7%) 

 ―Número de alunos condizentes para a prática de uma aula de línguas. É humanamente 

impossível que o processo ensino-aprendizagem se realize em uma sala de aula com mais de trinta 

alunos e sem material adequado para se trabalhar‖. (Q79) 

 ―Uma sala de aula bem equipada de aparelhos eletrônicos, tais como um aparelho de 

televisão, um aparelho de DVD e um aparelho de som. Esses recursos são essenciais para uma aula 

de inglês para que os alunos possam ver na prática a importância daquilo que eles estão 

aprendendo‖. (Q79) 

 ―[...] esteja atento aos avanços das exigências sociais, um ensino que corresponda à 

formação do educando, bem como mudança na proposta de como se tornar o ensino eficaz, aprazível 

e de boa aprendizagem‖. (Q10) 
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 características ligadas à personalidade do professor – 32 menções 

(12,4%) 

 ―Um clima de tranquilidade entre professor e estudantes, sem aquela tensão de eu mando, 

vocês obedecem‖. (Q48) 

 ―Paciência, dedicação e a diversificação. Pois sem essas características, uma pessoa não 

teria condições de lecionar na atual banalização em que vive a educação‖. (Q1) 

 ―Acredito que a questão da afetividade aliada a uma boa didática com certeza trará bons 

resultados nos objetivos propostos para a aprendizagem desse aluno‖. (Q61) 

 ―Empatia, para conquistar a confiança e consideração dos alunos‖. (Q23) 

 

 características ligadas aos alunos – 28 menções (10,8%) 

 ―turma disciplinada e participativa. A indisciplina em sala é fator desmotivante para 

professores e alunos‖. (Q4) 

 ―Interesse; Força de vontade; Disciplina. Se os alunos não as tiverem não haverá uma boa 

aprendizagem. Precisamos gostar e nos interessar por aquilo que estudamos e devemos sempre nos 

concentrar e aproveitar o máximo do que nos é passado (transmitido)‖. (Q27) 

 ―Conhecimento mínimo sobre o assunto por parte dos alunos, a fim de tornar a 

apresentação/desenvolvimento do conteúdo viável‖. (Q51) 

 

 Em função da natureza das respostas obtidas e consequente emergência de 

cinco diferentes subcategorias, não se nota nenhuma grande discrepância entre as 

características mencionadas (menos mencionada 10,8% e mais mencionada 

26,6%). Nesse cenário, observa-se que, para os professores participantes do 

estudo, o tipo de aula que é oferecido, o profissionalismo do professor e o ambiente 

no qual a aula ocorre são os aspectos que mais se sobressaem como essenciais 

para que a aula seja um ambiente de facilitação de aprendizagem, pois ecoam pelo 

menos duas vezes mais do que a personalidade do professor ou do aluno. 

 Os professores, ao serem questionados se suas aulas apresentam as 

características facilitadoras de aprendizagem por eles mencionadas anteriormente, 

ofereceram 79 respostas (95,2% de todos os professores na pesquisa envolvidos, 

pois 4 professores não responderam à questão). As respostas obtidas estão 

compiladas na tabela a seguir.  

 

Tabela 9 – Características facilitadoras da aprendizagem e a aula dos professores 

AULA APRESENTA CARACTERÍSTICAS 
FACILITADORAS? 

SIM ÀS VEZES NÃO 

Total 58 12 9 

 Fonte: elaboração própria. 
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 Para a confecção da Tabela 9, foram agrupadas em Sim as respostas 

acredito que sim. 

 Na classificação Às vezes foram agrupadas respostas do tipo tento, faço o 

que posso, nem sempre, procuro fazer, não na frequência que gostaria, na medida 

do possível e me esforço. Foram observadas ressalvas por parte dos professores 

participantes, atribuindo a não presença das características em função de 

comportamento dos alunos, excesso de alunos em sala, deficiência no acesso a 

espaços apropriados, etc. 

 Também foram notados desabafos e justificativas do porquê suas salas de 

aula não têm as características mencionadas, como ilustrado nos excertos a seguir: 

 ―Nenhuma das características mencionadas fazem parte do meu cotidiano de trabalho. É a 

falta de disciplina dos alunos, falta de limites, falta de interesse da família em vir à escola solucionar 

alguns problemas, salas de aulas super lotadas‖. (Q52) 

 ―Não. As salas de aula geralmente são lotadas, os alunos tem nível de conhecimento bem 

diferenciado um do outro, as salas não tem boa acústica, a escola dificulta, digo, não há tempo nem 

estrutura para utilizar os poucos recursos que temos na escola‖. (Q26) 

 

 Os dados da Tabela 9 mostraram que 58 (73,4%) dos 79 professores que 

responderam a essa questão informaram que suas aulas apresentam as 

características que eles acreditam facilitar a aprendizagem dos alunos. No entanto, 

esse é um dado que pode despertar curiosidade e dúvida, pois o fato de os 

professores evidenciarem em suas aulas traços que promovem a aprendizagem de 

seus alunos não se coaduna, como será visto nas subseções a seguir, ao fato de os 

docentes declararem tamanho desinteresse e baixa proficiência linguística de seus 

alunos. 

 

4.1.3 A visão dos professores sobre a sala de aula 

 

 Na presente subseção serão tratados assuntos relativos à caracterização das 

salas de aula nas quais os professores atuam. Os temas abordados são: o uso de 

inglês na sala de aula, as habilidades linguísticas desenvolvidas, o material didático 

que é utilizado, o ensino de gramática e vocabulário, o uso de atividades lúdicas, o 

envolvimento dos alunos e o comportamento dos discentes durante as aulas de 

Língua Inglesa. 
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4.1.3.1 O uso da língua inglesa durante as aulas 

 

 Pode parecer fútil questionar professores de Língua Inglesa em relação à 

frequência que fazem do uso dessa língua em suas aulas. No entanto, por 

experiência própria, em vista dos anos em que fiz parte dessa rede de ensino, sei 

que nem sempre é fácil persistir no uso desse idioma. Tal dificuldade pode ser 

atribuída à resistência dos alunos em tentar interagir com e na língua, ao pouco caso 

ou achincalhamento que alguns alunos fazem do professor e/ou do colega que se 

aventura a se comunicar nesse idioma, ou até mesmo ao fato de o professor se 

cansar de insistir no uso da língua estrangeira frente a tantas adversidades.   

 Apenas um dos 83 professores não respondeu a esse questionamento, o que 

pode ser um indício de que esse não é um assunto que tende a ser evitado. As 82 

respostas recebidas quanto à frequência de uso da língua em sala de aula estão 

representadas na tabela a seguir.  

 

Tabela 10 – Uso do Inglês nas aulas 

USO DO INGLÊS NAS AULAS 

DURANTE TODA A AULA FREQUENTEMENTE ESPORADICAMENTE RARAMENTE 

7 41 24 10 

 Fonte: elaboração própria. 

 

 Os dados ilustram que 7 docentes (8,5% dos respondentes) usam inglês 

durante todo o decurso de sua aula, e que 41 professores fazem um uso frequente 

desse idioma em suas aulas. Dessa maneira, cabe registrar que quase 60% dos 

professores usam o inglês com uma frequência expressiva em suas aulas, ainda que 

alguns professores afirmem que falam em inglês e depois traduzem para seus 

alunos.  

Faz-se importante salientar que a frequência de uso do inglês informada pelos 

professores, em contraste com outra informação também proveniente desses 

docentes, configura um cenário dúbio. Essa outra informação refere-se aos 

inúmeros comentários de aprendizado precário dos alunos, de comportamento não 

condizente com o esperado dos discentes durante as aulas e de sentimento de 

estagnação dos professores quanto a seu próprio desenvolvimento.  

A rotina de uso do inglês retratada pelos professores vai de encontro à minha 

experiência de sala de aula, exposta no início desta subseção, em que menciono 
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minhas dificuldades ao insistir no uso frequente da língua inglesa em sala de aula. 

Esse cenário, também vai de encontro à extensa literatura (MOITA LOPES, 1996; 

HOLDENS; ROGERS, 2004; LEFFA, 2006; CELANI, 2009; HOLDEN, 2009; 

SCHIMITZ, 2010) que, ao tratar da (não) utilização do inglês nas salas de aula, 

chama a atenção para o fato de que ―a grande maioria dos professores de línguas 

estrangeiras nas escolas públicas no Brasil falam muito pouco ou não falam a língua 

estrangeira que lecionam‖ (OLIVEIRA, L., 2010, p. 29). 

 Em resposta à questão sobre os tipos de atividades nas quais utilizam o 

inglês, as respostas obtidas foram: 

 

                       Tabela 11 – Atividades em que usam inglês nas aulas 

ATIVIDADES EM QUE USAM INGLÊS Total 

COMANDOS DE SALA (COMANDOS, ELOGIOS,  
CHAMAR ATENÇÃO  QUANTO À ORDEM) 

61 

ATIVIDADES LÚDICAS 57 

DURANTE ATIVIDADES 48 

CORREÇÃO EXERCÍCIOS 47 

INSTRUÇÕES ATIVIDADES 35 

EXPLICAÇÃO NOVOS ASSUNTOS 32 

REVISÃO ASSUNTO DADO 26 

OUTROS  5 

                            Fonte: elaboração própria. 

 

 Conforme ilustrado na tabela acima, das oito opções oferecidas pelo 

questionário, as quatro mais marcadas pelos professores quanto ao uso de inglês 

em suas salas de aulas foram:  

 comandos de sala – 61 menções (19,6%); 

 atividades lúdicas – 57 menções (18,3%); 

 durante atividades em geral – 48 menções (15,4%);  

 correção de exercícios – 47 menções (15,1%). 

 Juntas, essas quatro atividades perfazem um montante próximo a 70% de 

todas as respostas obtidas.  

 A atividade que recebeu menos menções foi a revisão de assunto dado, com 

26 menções. Desse dado, pode-se registrar certa incoerência por parte dos 

docentes: ao comparar com as menções recebidas em explicação de um novo 

assunto (32 menções), era de se esperar que, na revisão de um tema já trabalhado, 

os professores pudessem tentar combinar a retificação desse tema com um maior 
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insumo da língua estrangeira, haja vista que o assunto já é familiar aos alunos. 

Porém, há também de se ponderar que o número de menções de revisão de assunto 

dado ser tão próximo à explicação de um novo assunto pode ser fruto de uma 

estratégia utilizada pelo professor. Tal estratégia de insistir em usar a língua 

portuguesa nas revisões talvez aconteça pela falta de tempo para trabalhar o 

assunto, aliada ao desejo do professor de que os alunos realmente o compreendam 

e assimilem o conteúdo. 

 Ao comentarem sobre a frequência de uso do inglês em suas aulas, as 

respostas mais frequentes daqueles que o utilizam foram: que o usam nas 

atividades de sala, que procuram inserir ao máximo a oferta da língua nas aulas, que 

precisam também explicar na língua materna e que mesclam as duas línguas. 

Alguns excertos dos 48 participantes que optaram pelas alternativas durante toda a 

aula e frequentemente ilustram tal interpretação: 

 ―Sempre faço uso, mas tenho que fazê-lo gradually para não assustar‖. (Q63) 

 ―Procuro fazer o uso da língua inglesa frequentemente, pois dessa forma o aluno vai se 

familiarizando com o vocabulário utilizado em sala‖. (Q73) 

 ―Procuro falar o máximo possível em inglês com comandos, classroom language, elogios, 

etc.‖ (Q34) 

 ―Os alunos tem muita dificuldade, e isso faz com que frequentemente uso o inglês e em 

seguida a tradução, fixando a aprendizagem‖. (Q10) 

 ―Palavras obrigatórias, tais como please/come here/stand up/shut up/sit down, dentre outras e 

quase todas fora do contexto do conteúdo, mas dentro do contexto mais amplo: disciplina e ordem‖. 

(Q21) 

 

 As respostas mais frequentes dos professores que não fazem uso regular da 

língua (optaram pelas alternativas esporadicamente e raramente) foram: o grau de 

dificuldade dos alunos, o despreparo dos alunos, a rejeição dos alunos, a falta de 

interesse dos alunos e a disparidade de nivelamento do corpo discente com o qual 

trabalham. Essas respostas estão exemplificadas nos excertos a seguir: 

 ―Se falo inglês o tempo todo, como na abordagem comunicativa, viro uma ilha, um 

extraterrestre. Isso se justifica pela falta de interesse do aluno, o número de estudantes por sala, a 

indisciplina, etc.‖ (Q17) 

 ―Onde estou é difícil falar e ser ouvido até mesmo na língua portuguesa! A disciplina tem sido 

um grande dificultador das minhas atividades e da qualidade da minha aula‖. (Q18) 

 ―Infelizmente não utilizo tanto quanto gostaria. Tenho que interromper a aula frequentemente 

com assuntos que divergem da aula de Inglês‖. (Q20) 
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 ―Os alunos reclamam muito quando inglês é usado, eu me incomodo com isso e não falo 

inglês na aula‖. (Q67) 

 ―Várias questões impedem o uso mais constante do inglês: número de alunos, nível de 

compreensão, dificuldade de compreensão na língua materna, alunos não alfabetizados‖. (Q39) 

 

 Os excertos apontam para um expressivo uso da língua materna pelos 

alunos. Uma das causas desse uso pode ser decorrência da atitude do próprio 

professor, quando ele não é um bom exemplo quanto ao uso da língua sendo 

aprendida. Por essa razão, ―professores precisam [...] estar cientes do tipo de 

exemplo que eles próprios estão dando‖ (HARMER, 2001, p. 131). 

 Ao serem questionados se o tempo da aula é bem aproveitado em relação à 

prática da língua inglesa com seus alunos, 81 professores se manifestaram da 

maneira como segue abaixo: 

 

Tabela 12 – Aproveitamento do tempo em relação à prática da língua inglesa 

TEMPO BEM APROVEITADO? 

SIM NA MAIOR PARTE DO TEMPO ÀS VEZES NÃO 

7 26 33 15 

                   Fonte: elaboração própria. 

 

 7 professoras esclarecem que o tempo é bem aproveitado pelos alunos para 

a prática da língua em questão. Juntamente com os 26 professores que acreditam 

que na maior parte do tempo há um bom aproveitamento, somam-se 33 professores 

(40,7%). Esse percentual é o mesmo da opinião mais assinalada pelos professores 

respondentes: de que o tempo que os alunos têm de aula é às vezes bem 

aproveitado.  

 Apenas 15 professores (18,5%) não creem que o tempo de aula seja bem 

aproveitado pelos alunos para a prática da língua que ensinam.   

 À vista disso, é possível notar que os professores são coerentes nas 

afirmações que fazem: dizem usar a língua de maneira frequente em suas aulas, 

ilustram de forma variada os momentos em que fazem uso da língua e acreditam 

que o tempo de aula que têm com seus alunos é aproveitado de forma positiva pelos 

discentes. 
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4.1.3.2 As habilidades linguísticas desenvolvidas nas aulas 

 

 Nas aulas de Língua Inglesa, uma consequência natural é o trabalho de suas 

habilidades linguísticas. Portanto, foi perguntado aos professores qual(is) 

habilidade(s) linguística(s) eles desenvolviam com seus alunos. Os docentes podiam 

assinalar quaisquer das opções oferecidas e suas respostas foram agrupadas e se 

encontram a seguir. 

 

Tabela 13 - Habilidades linguísticas desenvolvidas em sala 

HABILIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS 

LISTENING SPEAKING READING WRITING 

64 60 77 72 

                                  Fonte: elaboração própria. 

 

 É possível observar que as habilidades linguísticas por eles mais 

frequentemente praticadas são reading, com 77 menções (28,2%), seguida por 

writing, com 72 menções (26,4%). 

 Os percentuais das menções para cada uma das habilidades não são 

expressivamente distantes uns dos outros, o que mostra uma mescla de situações 

em que as habilidades, como um todo, são trabalhadas. As Diretrizes Curriculares 

para o Ensino de Língua Estrangeira (VITÓRIA, 2004b) orientam o ensino de 

conteúdos por intermédio de quatro eixos temáticos63. Dentre esses quatro eixos, 

destacam-se: (i) o conhecimento sistêmico, que engloba a sistematização da parte 

estrutural da língua, que pode acontecer ―por intermédio da produção de textos orais 

e escritos‖ (VITÓRIA, 2004b, p. 21), sendo que o foco da produção de textos orais 

(speaking) é a entonação e a pronúncia, e a produção de textos escritos (writing) 

está ligada a aspectos morfológicos, sintáticos e fonológicos da língua; e (ii) o 

conhecimento textual, que diz respeito à compreensão dos mais diversos textos 

orais (listening) e escritos (reading).  

 Das informações obtidas e registradas na Tabela 13, percebe-se que 60 

professores (72,3% dos participantes) afirmam desenvolver as quatro habilidades 

em suas aulas. Isso indica que esses 60 professores trabalham de acordo com o 

indicado nas Diretrizes. 

                                                 
63

 Conforme descrito na subseção 2.1.2. 
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 Analisando as habilidades mais e menos desenvolvidas pelos professores, 

reading aparece como a habilidade mais desenvolvida, com 77 menções (28,2%), e 

speaking como a menos desenvolvida, com 60 menções (22%). 

 A esses professores também foi solicitado que ilustrassem momentos de suas 

aulas em que desenvolviam tais habilidades linguísticas – entretanto, foi registrada 

uma grande abstinência nas respostas. Ou seja, o professor diz que desenvolve a 

habilidade, mas não se prontifica a exemplificá-la. Essa falta de exemplificação leva 

a questionamentos de naturezas diferentes, que podem encontrar respostas como: o 

professor poderia estar em um ponto do questionário em que julgou enfadonho fazer 

a ilustração; ou o professor poderia ter afirmado que desenvolve as habilidades 

linguísticas sem que, contudo, desenvolva-as, e o fez motivado por razões alheias 

ao interesse deste trabalho.  

 Assim, das respostas obtidas, elenco a seguir alguns dos exemplos mais 

frequentes de momentos em que os professores desenvolvem a habilidade reading, 

a mais mencionada, com seus alunos: textos para interpretação, diálogos oferecidos 

no livro didático, repetição de frases e do que é lido pelo professor, uso de 

dicionário, leitura de imagens, leitura para entenderem a pronúncia das palavras, 

enunciado de exercícios, correção de atividades, letras de músicas trabalhadas, 

livros paradidáticos, charges e propagandas, legenda de filmes, vocabulário que é 

colocado no quadro e traduções.  

 Concordo com Moita Lopes (1996, p. 138) que reading é ―um processo que 

envolve tanto a informação encontrada na página impressa – um processo 

perceptivo – quanto a informação que o leitor traz para o texto – seu                     

pré-conhecimento, um processo cognitivo‖ –, e que o professor ―precisa levar em 

conta não só o que [os alunos] devem ler em inglês, mas também como e por quê‖ 

(HOLDEN, 2009, p. 56, grifos da autora). Assim, não fica claro, com base nas 

exemplificações dos participantes, quais são suas respectivas compreensões acerca 

do que seja trabalhar com essa habilidade. Os professores podem não estar 

conscientes de que a construção de sentido que ocorre em reading é uma 

combinação dos seguintes processos: decodificação e entendimento de palavras, 

frases e orações do texto; e expectação, conhecimento prévio e gênero do texto 

(UR, 1996). 

 Writing foi a segunda habilidade mais apontada como desenvolvida pelos 

professores nas aulas de Inglês, representada por 72 menções (26,4%).  
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 As oportunidades para o desenvolvimento dessa habilidade linguística mais 

repetidamente ilustradas pelos docentes foram: produção de frases e de (pequenos) 

textos e diálogos, cópia do que é escrito no quadro, ditado, e-mails, cartas, 

preenchimento de formulários, blogs, apresentações no computador, tradução, 

exercícios de gramática, revisão e consolidação do tópico estudado e após leitura de 

textos.  

 Contudo, os professores, ao elencarem essas atividades como sendo writing, 

não mencionando em que situações específicas as desenvolvem, podem não estar 

abarcando as dimensões implicadas nessa habilidade. A esse respeito, Holden 

(2009, p. 78) afirma que, geralmente, a escrita em sala de aula inclui apenas  

 

[...] respostas a perguntas, a escrita controlada baseada num modelo, e 
sentenças ou textos para completar lacunas [cujo] objetivo é a exatidão, e a 
escrita empregada principalmente para proporcionar uma prática controlada 
sobre um item linguístico que foi apresentado, ou como uma verificação 
geral da compreensão. 

 

Mais que isso, é imprescindível que o professor considere os desejos, 

expectativas ou necessidades dos alunos na proposição de razões e contextos para 

que eles escrevam em inglês, transformando as atividades ―em algo com propósito e 

interesses reais‖ (HOLDEN, 2009, p. 50). 

Alguns professores afirmam que desenvolvem a habilidade writing por meio 

de atividades que são compatíveis com os interesses dos alunos modernos, como e-

mails, cartas, preenchimento de formulários, blogs e apresentações no computador. 

De fato, essas atividades são tipos de textos escritos que o alunado pode produzir 

como parte de sua rotina na vida real e são importantes porque se apresentam como 

uma chance realista de expressarem suas ideias na língua estrangeira. 

 Em relação à habilidade listening, 60 professores exemplificaram as situações 

em que desenvolvem tal habilidade: músicas, gravações oferecidas no material 

didático adotado, voz do professor e dos colegas, linguagem de constante uso em 

sala de aula (saudações, comandos e palavras educadas para se dirigirem aos 

colegas), jogos e dramatizações.  

Também em relação a essa habilidade, os professores não detalharam como 

se dá o desenvolvimento dela – se a confiança dos alunos é garantida pelas 

informações sobre o quê e por que irão ouvir e sobre em quê deveriam se 

concentrar durante a atividade. 
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Contudo, é possível inferir, com base no contexto pesquisado, que os 

professores enfrentam problemas semelhantes aos relatados na literatura da área 

(BROWN, 2001; HOLDEN, 2009). Tal aporte sugere que as dificuldades para o 

desenvolvimento de listening perpassam diversos fatores, como as condições físicas 

internas e externas da sala de aula que incidem no barulho, na audibilidade e, 

consequentemente, na inteligibilidade e na compreensão; a qualidade do 

equipamento sonoro e das mídias utilizados; ou a não visualização dos falantes, o 

que compromete a abstração e a concentração dos alunos. 

 Speaking é a habilidade linguística menos desenvolvida pelos professores, 

consistindo em repetições (treino, drills), diálogos, pair work, dramatizações, 

atividades/tarefas trazidas pelo livro didático, linguagem de constante uso em sala 

de aula, respostas a questionamentos feitos pelo docente e por colegas, leitura em 

voz alta, jogos, músicas, correção de exercícios e prova oral.  

De acordo com Ur (1996), speaking é intuitivamente tida como a mais 

importante das quatro habilidades, pois somente são considerados ―sabedores‖ da 

língua, aqueles capazes de se expressar por meio do discurso oral. Entretanto, a 

habilidade speaking pode ser a mais difícil de ser desenvolvida, tendo em vista ser a 

sala de aula um ambiente, muitas vezes, artificial de aprendizagem (HOLDEN, 

2009). Isso porque os interlocutores não dispõem de um contexto situacional real, 

estando distanciados do mundo exterior e, portanto, fora do contexto em que a 

língua é usada. Além disso, o medo da reação do outro, que pode retrair o potencial 

do aluno, bem como as classes numerosas, o tempo limitado de contato com a 

língua, o possível não engajamento do alunado no uso do idioma e a consequente 

dificuldade de monitoramento do professor comprometem o desenvolvimento dessa 

habilidade. 

Por não ter sido solicitado no questionário detalhamento acerca da aplicação 

das atividades de speaking, as exemplificações dadas pelos professores carecem de 

pormenores quanto aos seus procedimentos. Dessa forma, não é possível afirmar 

que tais atividades estejam sendo desenvolvidas de forma a não caracterizar a sala 

de aula como um ambiente artificial de aprendizagem. 

 

Nesta subseção, este trabalho apresentou as informações referentes às 

habilidades linguísticas desenvolvidas nas aulas e as ilustrações de momentos em 

que tais habilidades foram desenvolvidas. Tais informações me permitem afirmar 
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que os professores se mostram preocupados em desenvolver atividades que 

contemplem aquilo que eles acreditam ser as habilidades linguísticas reading, 

writing, listening e speaking. Contudo, não existem nos dados coletados subsídios 

que sustentem o fato de as atividades trabalhadas contemplarem efetivamente as 

dimensões implicadas no ensino dessas habilidades.  

 

4.1.3.3 O material didático 

 

 Todas as EMEFs da PMV recebem livro didático vindo do PNLD64 para o EF 

II. Por outro lado, o EF I e a EJA não possuem material didático unificado ou 

institucionalizado na rede, estando seus professores responsáveis pela confecção 

e/ou adaptação de materiais existentes no mercado para utilizarem com seu 

alunado. Tal situação motivou diversas reclamações manifestadas pelos docentes, 

bem como sugestões de ofertas de materiais para esses níveis de ensino.  

 Dos 83 professores participantes, 76 (91,6%) emitiram sua opinião sobre o 

material didático que usam com seus alunos, não especificando se faziam referência 

ao material fornecido pelo Governo ou ao material por eles preparado/compilado.  

 Sobre o material didático utilizado, os professores assim se expressam: 

                 

                  Tabela 14 – Material didático 

OPINIÃO SOBRE O MATERIAL DIDÁTICO 

EXCELENTE/MUITO BOM BOM REGULAR INSUFICIENTE 

7 15 34 20 

                       Fonte: elaboração própria. 

 

 Com base na tabela acima, é possível afirmar que menos de 10% dos 

professores respondentes a essa questão consideram o material que usam 

excelente/muito bom, e 15 professores (19,7%) avaliam o material didático como 

bom. Embora 22 docentes (28,9%) avaliem o material de forma positiva, a maioria, 

34 professores (44,8%), afirma que o material que usa é apenas regular. Os demais 

20 professores (26,3%) alegam que o material didático adotado é insuficiente.  

 Sobre a avaliação acerca do material didático utilizado, apenas 70 justificaram 

sua opinião: 26 professores (37,1%) informaram não usar o livro disponibilizado pela 

                                                 
64

 Plano Nacional do Livro Didático é um programa controlado pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, gerido pelo Ministério da Educação.  
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PMV, recorrendo a materiais pessoais e/ou adaptações, alguns alegando inclusive 

que suas respectivas escolas não possuem acesso aos livros; 19 professores 

(27,1%) afirmaram que o material didático que utilizam não corresponde às 

necessidades, à realidade ou ao contexto dos alunos, seja por apresentar 

discrepância em relação ao nível dos alunos ou por estar distante do cotidiano de 

seu alunado; 13 professores (18,6%) consideram o material que usam complicado, 

confuso, mal elaborado e/ou difícil; e 12 professores (17,2%) emitiram opinião 

positiva acerca do material didático, afirmando que ele atende às necessidades 

básicas, alcança as quatro habilidades, tem boa qualidade e é apropriado aos 

alunos da rede. 

 Ainda sobre o quesito material didático, os professores se manifestaram 

acerca da falta de material de apoio (como cartazes, flash cards, realia, dicionários, 

material de áudio e de vídeo); da ausência de sala ambiente para a disciplina de 

Língua Inglesa, com materiais e equipamentos necessários para o efetivo 

desenvolvimento das aulas; e da falta de conservação do material por parte dos 

alunos, uma vez que os livros são distribuídos anualmente e são consumíveis.  

 As opiniões dos professores estão ilustradas nos excertos a seguir: 

 ―Poderia ser melhor se a escola oferece mais algum material que complementasse o meu, 

como por exemplo: dicionários, cartazes, flashcards e até mesmo livros didáticos ou infantis como 

estórias, contos (em inglês)‖. (Q5) 

 ―O livro didático não é adequado a nossa realidade e o fato das salas não oferecerem 

equipamentos não nos permite usar outros recursos com mais frequência uma vez que localizar e 

montar equipamentos toma muito tempo‖. (Q43) 

 ―[nome do livro] é bem contextualizado e comunicativo, trazendo também excelentes temas 

transversais‖. (Q66) 

 ―Os livros didáticos são feitos em contextos muito distantes da realidade dos nossos alunos. 

O passado, por exemplo, é ensinado/abordado falando sobre viagens de férias – coisas que a maioria 

nunca teve. Eu preparo muita coisa por conta própria‖. (Q24) 

 ―O livro não é adequado a alunos de escola pública. É necessário produzir material extra p/ 

complementar‖. (Q38) 

 ―O material da PMV é péssimo. Gasto muito tempo preparando um bom material para os 

alunos. E quando não dá tempo uso o livro mesmo‖. (Q22) 

 

Com base nos excertos acima, é possível afirmar que, embora muitos 

professores informem usar o livro didático oferecido pela PMV ao EF II, esses 

docentes não demonstraram dependência dele. Esse grupo de docentes não pode 
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ser incluído nas estatísticas dos Referenciais para Formação de Professores, que 

advertem que o professor brasileiro, ―em relação à discussão sobre a educação, à 

profissão e seu papel social, escreve e lê pouco, tem uma enorme dependência do 

livro didático‖ (BRASIL, 2002a, p. 32). Ainda, esse grupo de professores não pode 

ser considerado apenas como mero repetidor da voz do livro didático, pois eles 

demonstram ser profissionais comprometidos, que buscam as melhores opções para 

seus alunos, mesmo que, para isso, tenham que buscar em outras fontes e abrir 

mão de um material que já vem pronto.  

 

4.1.3.4 O ensino de gramática e vocabulário  

 

 Ensinar uma língua estrangeira significa perpassar o ensino das diferentes 

habilidades necessárias para a efetiva comunicação do aluno nos contextos em que 

se insere.  

 Com base nesse entendimento e considerando que o ensino do léxico e da 

sintaxe é a base estrutural para a realização da comunicação (HOLDEN; ROGERS, 

2004) e a edificação do domínio de uma língua estrangeira, busquei conhecer se as 

concepções dos professores se coadunam com tal visão. Assim, foi solicitado aos 

professores que se autoavaliassem quanto ao ensino de gramática e vocabulário em 

suas aulas, conforme ilustrado abaixo:  

 

          Tabela 15 – Autoavaliação: ensino de gramática e vocabulário 

AVALIAÇÃO DO ENSINO DE GRAMÁTICA E VOCABULÁRIO 

MUITO BOM/ÓTIMO BOM RAZOÁVEL INSUFICIENTE OUTROS 

43 37 2 0 1 

             Fonte: elaboração própria. 

 

 No questionário, foram oferecidas quatro categorias para que os professores 

se autoavaliassem quanto ao ensino de gramática e vocabulário que desenvolvem 

junto a seus alunos. 82 professores se autoclassificaram nas categorias propostas e 

um deles criou para si a categoria zero (0). Por essa razão, após a coleta dos dados, 

criei a categoria outros. Esse professor assim justificou em seu questionário a 

proposição de uma nova categoria: 

 ―Os zeros atribuídos aos quesitos acima são por eu haver, por puro desencanto desistido de 

fazer‖. (Q44). 
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 Considerando que nenhum professor se enquadrou na classificação 

insuficiente, infiro a existência de um panorama muito conveniente e favorável ao 

ensino de Inglês, pois mais de 95% dos respondentes informam que seu ensino de 

léxico e sintaxe são bom ou muito bom/ótimo. 

 

4.1.3.5 O uso de atividades lúdicas  

 

 Na visão dos PCN (BRASIL, 1998a), a língua estrangeira deve funcionar 

como veículo para expansão dos conhecimentos e da capacidade crítica do aluno. A 

aprendizagem dessa língua favorece oportunidades de instigação, inovação, criação 

e desenvolvimento de mecanismos de aprendizagem, desde que estejam em 

compatibilidade com os aspectos físicos e psicológicos do aluno. Nessa perspectiva, 

o uso de atividades lúdicas, planejadas de maneira clara, coerente e objetiva, 

contribui para a aprendizagem de língua estrangeira (LARSEN-FREEMAN, 2000) e 

para o desenvolvimento da personalidade, uma vez que quem joga segue regras 

que contribuirão para a formação moral. As atividades lúdicas também promovem a 

motivação dos alunos, pois, em geral, todos gostam de brincar e a aprendizagem 

pode acontecer de forma espontânea. 

 Neste trabalho, quando questionados sobre a presença de atividades lúdicas 

em suas salas de aula, 82 dos 83 professores responderam da seguinte forma:  

 

                                     Tabela 16 – Atividades lúdicas 

PRESENÇA DE ATIVIDADES LÚDICAS 

SIM NÃO 

80 2 

                                              Fonte: elaboração própria. 

 

 Os dados revelam que o lúdico se faz presente na sala de aula de 80 

professores. As justificativas desses docentes a favor do uso do lúdico, conforme 

ilustrado abaixo, podem ser assim resumidas: é necessário porque facilita e 

consolida a aprendizagem; desperta interesse, atenção, envolvimento e aceitação 

do aluno na língua inglesa; torna a aula mais divertida, mais atrativa, mais dinâmica, 

pois os alunos aprendem brincando. 

 ―Eu saio do ensino tradicional e ofereço atividades que os alunos gostam, participam e muitas 

vezes se divertem‖. (Q74) 
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 ―O inglês é uma matéria lúdica ao meu ver. O aluno se interessa muito mais pela matéria se 

usado atividades lúdicas; e isso o inglês nos permite e muito‖. (Q83) 

 ―Porque nessa faixa de idade as atividades lúdicas são uma excelente estratégia de ensino. 

Eles acham que estão só brincando, mas estão aprendendo‖. (Q24) 

 ―Porque elas cativam o aluno e mostram a utilidade do conhecimento do idioma‖. (Q72) 

 ―É um dos trunfos para tornar a aula mais atrativa. O que nos leva a ter sucesso no processo 

de ensino-aprendizagem. Os alunos se permitem mais, deixam de lado alguns bloqueios e aprendem 

com uma facilidade clara‖. (Q11) 

  

 As atividades lúdicas mais comuns relatadas pelos professores são: jogos (71 

menções), música (70 menções) e filmes (44 menções). 

 A frequência de realização de atividades lúdicas relatada pelos 80 

professores ocorre da seguinte forma:  

 

             Tabela 17 – Frequência de atividades lúdicas 

FREQUÊNCIA DE ATIVIDADES LÚDICAS 

FREQUENTEMENTE ÀS VEZES ESPORADICAMENTE RARAMENTE 

35 34 6 5 

                Fonte: elaboração própria. 

 

 Conforme ilustrado acima, 35 (43,8%) dos 80 professores fazem uso de 

atividades lúdicas em sala de aula de Língua Inglesa com frequência. 34 docentes 

(42,5%) afirmam utilizar atividades lúdicas de vez em quando. Porém, 11 docentes 

(13,7%) reconhecem um uso bem menos expressivo dessas atividades em suas 

aulas: 6 professores (7,5%) optaram pela opção esporadicamente e 5 docentes 

(6,2%) pela opção raramente.  

2 professores não fazem uso de atividades lúdicas em suas aulas, como visto 

na Tabela 16. As justificativas desses docentes, bem como dos docentes que 

informaram usar o lúdico, mas não com a frequência que desejavam, são: alunos 

aproveitam o momento para fazer bagunça, ausência ou deficiência no espaço físico 

para a realização de tais atividades, falta de recursos e a falta de tempo para 

planejamento e organização dessas atividades.  

―Não há audio e o laboratório de informática não funciona à noite por falta de profissional‖. 

(Q44) 

―porém são poucas e no caso das series iniciais ainda não tem material específico‖. (Q47) 

―[...] mas sinto muita dificuldade por falta de espaço e pela quantidade de alunos em sala de 

aula que apresentam sérios problemas de disciplina‖. (Q30) 
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―Faço o possível para incluí-las nas aulas, mas ainda acho que temos muito pouco tempo de 

planejamento e nenhum auxílio pedagógico (para montarmos um syllabus, por exemplo)‖. (Q29) 

 

Os dados acima apresentam as seguintes informações acerca das atividades 

lúdicas nas aulas de Língua Inglesa: os professores afirmam que usam, indicam a 

frequência desse uso, exemplificam as atividades utilizadas e justificam por que 

(não) as usam. Contudo, o questionário aplicado aos professores não contemplou 

aspectos sobre a forma como essas atividades são desenvolvidas. Esse fato deixou 

uma lacuna na compreensão sobre a visão que esses docentes têm sobre a 

utilização de atividades lúdicas e seu valor educacional. Segundo a literatura da 

área, essas atividades pressupõem que, com foco nos conteúdos de aprendizagem, 

a língua estrangeira seja utilizada como ferramenta para favorecer a expressão e a 

comunicação entre os alunos, na busca de solução dos problemas e de realização 

das tarefas inerentes a atividades dessa natureza (NUNES, 2007; CARVALHO, 

2012).    

 

4.1.3.6 Envolvimento dos alunos nas aulas 

 

 Este segmento é apresentado e discutido a partir do olhar do professor: de 

como ele especifica e classifica sua habilidade de envolver seu alunado em suas 

aulas. As reações manifestadas pelos professores em relação à sua capacidade de 

cativar seus alunos estão registradas a seguir:  

 

                Tabela 18 – Autoavaliação: envolvimento de alunos 

AVALIAÇÃO DE SUA CAPACIDADE DE ENVOLVER  
ALUNOS DURANTE AS AULAS 

MUITO BOM/ÓTIMO BOM RAZOÁVEL INSUFICIENTE 

17 49 15 1 

                    Fonte: elaboração própria. 

 

 Segundo alguns dos 82 professores que responderam a esse 

questionamento, seu potencial para envolver alunos é variável e depende de seu 

estado de espírito, do perfil da escola, do turno de trabalho e de outros fatores que 

inviabilizam uma autoavaliação padronizada dessa sua capacidade. Os excertos a 

seguir ilustram essas variáveis: 

 ―depende do perfil da escola‖. (Q22) 
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 ―Confesso: mais no final da semana, já estou cansada de tantas aulas e fico menos disposta 

pra manter os alunos cativados‖. (Q14) 

 ―Os alunos do vespertino são mais agitados e desobedientes – eu sou mais rigorosa e fico 

mais distante deles‖. (Q58) 

 ―[...] tem dia que a gente levanta com o pé esquerdo e não quer muita graça...‖ (Q56) 

 

 49 professores (59,8%) representam a maior confluência das respostas 

dadas: de uma boa capacidade de envolvimento dos discentes, e 17 professores 

(20,7%) acreditam que sua capacidade de envolver seu alunado é muito boa/ótima. 

Juntos, esses 66 docentes (80,5% dos respondentes) podem ilustrar, de acordo com 

Brown (1993) e Harmer (2001), um dos aspectos mais transformadores em uma sala 

de aula de língua estrangeira: a integração do aluno com a língua sendo estudada.  

 Para 15 docentes (18,3%), sua habilidade de envolver seus alunos é por eles 

avaliada apenas como razoável. E somente um professor classificou sua capacidade 

de envolvimento como insuficiente e sinalizou seu questionário: 

 ―no caso de nossa realidade só sendo mágico‖. (Q43) 

 

 Portanto, com base nos registros da Tabela 18, é possível notar que os 

professores participantes, em sua grande maioria, autoavaliam sua capacidade de 

envolver os alunos de uma maneira positiva: bom ou muito bom/ótimo. No entanto, 

essa percepção favorável que os professores têm sobre sua capacidade de 

envolvimento não será confirmada com a contrapartida de sua ação: a avaliação do 

mau comportamento de seus alunos. Se os docentes acreditam ser bons ou muito 

bons para cativarem seus alunos, seria de se esperar que esses discentes se 

sentissem envolvidos e comprometidos nas aulas.  

 O comportamento do alunado durante as aulas de Inglês será a seguir 

analisado.  

 

4.1.3.7 O comportamento dos alunos durante as aulas de Língua Inglesa 

 

 A descrição e a análise dos aspectos até aqui apresentados sobre a visão dos 

professores sobre sua sala de aula, juntamente com o aspecto abordado nesta 

subseção, o comportamento dos alunos, têm como objetivo traçar uma imagem 

ampla da sala de aula da escola pública municipal.   
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 No questionário, a pergunta elaborada para abordar a temática 

comportamento dos alunos ofereceu 9 opções de resposta, das quais os professores 

poderiam assinalar os comportamentos mais frequentemente observados. Dessas 

opções, 3 referiam-se a um ―bom‖ comportamento (atentos, participativos e 

interessados) e 6 referiam-se a um ―mau‖ comportamento (desatentos, indiferentes, 

distraídos, indisciplinados, em conversa paralela e em brincadeira com colegas).  

A presença de um maior número de alternativas de resposta para ―mau‖ 

comportamento pode ter sofrido influência de minha vivência profissional e 

acadêmica e, consequentemente, pode ter induzido os professores participantes a 

retratar uma visão mais negativa de seus alunos. 

 Esse maior número de alternativas para ―mau‖ comportamento pode 

encontrar justificativa em minha experiência profissional como docente nessa rede 

de ensino, quando vivenciei e/ou soube de muitos casos de indisciplina e 

desinteresse do jovem por assuntos escolares. Academicamente, tal escolha na 

elaboração dessa pergunta do questionário pode ser eco de várias pesquisas 

educacionais que apontam a indisciplina como um dos grandes empecilhos na 

atividade profissional do professor na Educação atual. Ilustro tal afirmativa com o 

entendimento de Rodrigues e Esteves (1993, p. 89) que, ao relatarem as opiniões de 

professores sobre a indisciplina, advogam ser o controle disciplinar dos alunos uma 

das ―dificuldades vividas e percebidas como tal no exercício diário‖. 

 Dessa maneira, ao analisar as opções escolhidas pelos docentes entre ―bons‖ 

comportamentos versus ―maus‖ comportamentos, tem-se a seguinte informação: 198 

menções (70%) dizem respeito aos maus comportamentos e 84 menções (30%) aos 

bons comportamentos. 

 Os maus comportamentos assinalados foram:  

 em conversa paralela durante a aula – 53 menções;  

 indisciplinados – 37 menções;  

 em brincadeira com colegas – 31 menções; 

 distraídos – 29 menções;  

 desatentos – 26 menções;  

 indiferentes – 22 menções. 

 É possível notar que o aspecto mais repetidamente aludido pelos professores 

como caracterizador do mau comportamento do alunado é a conversa paralela. 

Acredito que tal aspecto possa estar ligado às condições sociais em que muitos dos 
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alunos de escola pública estão inseridos: a falta de opções de lazer e a violência 

existente na região onde muitos vivem. Essas condições fazem com que o ambiente 

escolar seja uma opção de espaço de sociabilidade. Essa situação demanda um 

estreitamento da relação escola-alunado e/ou professor-aluno em via de se 

estabelecer uma convivência harmoniosa entre as partes.  

 Rodrigues e Esteves (1993, p. 99-100) afirmam que o controle disciplinar e a 

falta de motivação dos alunos são destacadamente ―áreas experienciadas como 

problemáticas na atividade profissional‖ dos professores. 

 Os comportamentos considerados bons pelos professores participantes deste 

estudo foram:  

 participativos – 43 menções;  

 interessados – 27 menções;   

 atentos – 14 menções.   

 Há de se considerar que essa é uma avaliação bem generalizada, pois os 

professores, como visto anteriormente, trabalham em diferentes escolas, com 

diferentes segmentos de ensino, compostos por diversas salas de aula diferentes. 

Mesmo para a mesma sala de aula, é sabido que existem dias nos quais o 

comportamento geral dos alunos varia, por uma série de motivos que não cabe aqui 

discutir. Dessa forma, a caracterização dos alunos acima descrita é generalizada e 

abrangente, servindo apenas para ilustrar o perfil dos alunos da rede de ensino 

focalizada neste estudo.   

 O conflito de gerações entre os docentes e os alunos é notável e pode ter 

uma explicação histórica. A descrença dos professores em relação aos jovens diz 

respeito aos diferentes períodos históricos em que essas gerações foram/são 

criadas e educadas. A grande maioria dos professores vem de uma formação 

comportamental mais severa e tem certa dificuldade em lidar com o comportamento 

agressivo e às vezes desrespeitoso das novas gerações, cujos comportamentos 

questionadores e egoístas são considerados normais. 

 A visão recorrente do professor ―percebe os jovens como principais 

depositários de uma série de problemas sociais‖ (UNESCO, 2004a, p. 175), além de 

identificá-los como eternos descompromissados. Isso acaba por reduzir a 

possibilidade de o professor olhar a juventude em toda sua diversidade e 

pluralidade. Tal visão influencia a qualidade das relações com o alunado, corrobora 

uma série de estigmas, estereótipos e preconceitos. E, ao considerarmos que a 
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escola e os docentes têm um importante papel a cumprir na promoção de novos 

caminhos e saídas, conclui-se que a maneira de ver, tratar e lidar com o jovem 

precisa ser trabalhada. 

 A importância do impacto da relação professor-aluno no processo         

ensino-aprendizagem pode ser comprovada na seguinte premissa da UNESCO 

(2004a, p. 175): ―as escolas bem-sucedidas são aquelas que investem no diálogo 

com seus alunos e na valorização da escola como um todo‖. 

  

 Tendo visto até então o detalhamento do perfil dos professores participantes 

do estudo, a visão pedagógica que os mesmos têm e as características mais 

acentuadas em suas salas de aula, passo agora à autoavaliação que esses 

docentes fazem de aspectos pertinentes à sua atuação profissional.  

  

4.1.4 A visão do professor sobre seu desempenho 

 

 Esta subseção tem o objetivo de apresentar as autoavaliações dos 

professores, subdivididas nos seguintes quesitos: fluência na língua inglesa, 

criatividade, domínio disciplinar das salas de aula, relação interpessoal, habilidade 

para lidar com alunos com necessidades especiais ou com dificuldades de 

aprendizagem, diversidade ao avaliar seu alunado e competência para lidar com 

computadores e novas tecnologias. 

 

4.1.4.1 A fluência na língua inglesa 

  

 Assim como no senso comum, a literatura compreende que ser fluente em 

uma língua estrangeira está associado à capacidade de ―falar uma língua com 

desenvoltura, isto é, falar bem sem gaguejar, sem precisar refletir sobre como e o 

que vai dizer e sem colocações consideradas inadequadas‖ (VILLANI, 2010, p. 48).  

 A fluência em língua inglesa, um dos quesitos solicitados na autoavaliação do 

professor, foi classificada por 82 professores, conforme apresentado na tabela a 

seguir.   
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                    Tabela 19 – Autoavaliação: fluência em inglês 

 AVALIAÇÃO DA FLUÊNCIA ORAL E ESCRITA 

EXCELENTE/MUITO 
BOA 

BOA REGULAR INSUFICIENTE 

29 37 16 0 

                         Fonte: elaboração própria. 

 

 O maior quantitativo de professores se enquadra na categoria boa, 

representado por 37 docentes (45,1%). 29 docentes (35,4%) consideram sua 

fluência excelente/muito boa. Juntos, esses números representam mais de 80% de 

todos os respondentes, o que demonstra que esses docentes se sentem seguros e 

autoconfiantes em relação à sua proficiência na língua que ensinam. 

 Dos 66 professores que indicaram ser sua fluência positiva (excelente/muito 

boa ou boa), 38 justificaram sua boa fluência em virtude dos motivos abaixo, 

ilustrados com excertos.   

 boa formação inicial e a manutenção dessa qualidade por meio de 

estudos, aperfeiçoamento e prática – 23 menções 

 ―Estudei em uma instituição de qualidade e procuro sempre me aperfeiçoar. Gosto de assistir 

seriados e filmes que façam com que minha fluência não fique comprometida‖. (Q20) 

 ―Tenho uma boa formação em inglês, desde antes da formação superior. Além disso, sempre 

gostei da língua inglesa e sempre me interessei em aprender e me aperfeiçoar‖. (Q31) 

 ―Pela formação que tenho, investimento, cursos no exterior, aperfeiçoamento, estudo 

frequente, anos de experiência‖. (Q28) 

 

 experiências no exterior – 10 menções 

 ―I’ve been abroad for studying purposes many times – but it’s not enough – because we use 

English with students who don’t know the language‖. (Q63) 

 ―Por ter vivido alguns anos nos Estados Unidos e também ter estudado lá e aqui no Brasil‖. 

(Q68) 

 

 prática em outros ambientes de trabalho – 5 menções.  

 ―A experiência nos cursos de idioma e também na rede particular de ensino favorecem muito 

o meu desempenho linguístico, oral e escrito‖. (Q70) 

 

Um grupo de 16 professores (19,5%) se considera ser fluente em um nível 

regular e ofereceu 51 justificativas para essa escolha. Essa proporção 

professor/justificativa (16/51) chama a atenção para uma possível incompetência 

presumida nutrida por esses docentes, ou seja, esses professores parecem 
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considerar que a fluência regular no idioma é insuficiente para o exercício de sua 

profissão e, por isso, tentam, por meio de diferentes argumentos, justificar tal 

situação. 

Das 51 justificativas apresentadas pelos professores, as duas mais repetidas 

estão ilustradas a seguir: 

 a falta de prática fora do ambiente escolar – 36 menções 

 ―Como não tenho como praticar, [sinto] que minha fluência com o passar dos anos tem sido 

prejudicada‖. (Q74) 

 ―Poderia ser melhor! Porém não posso aumentar o nível porque não tenho ninguém para 

praticar o Inglês. Meus alunos? fica muito difícil!‖ (Q52) 

 ―Há pouco uso prático do idioma no cotidiano da escola, mesmo com os alunos‖. (Q72) 

 ―Não pratico inglês fora do ambiente escolar‖. (Q9) 

 

 a falta de contato com outros falantes ou não terem morado ou estudado 

no exterior – 10 menções 

 ―Tenho que treinar mais a parte oral pois não tenho muito contato com falantes de inglês‖. 

(Q71) 

 ―Acredito que seria melhor se eu tivesse feito algum intercâmbio ou morado um tempo fora‖. 

(Q12) 

 

 A alternativa insuficiente não foi assinalada por nenhum professor. Entretanto, 

é importante chamar a atenção para a possibilidade de os professores não terem se 

autoavaliado com fluência insuficiente tendo em vista seu contexto de atuação. Isso 

pode ser comprovado nos excertos abaixo: 

―[Minha fluência é]  boa porque é mais do que suficiente para fazer o que faço‖. (Q24) 

―Uso inglês apenas em atividades relacionadas à sala de aula, e pra isso ela é boa‖. (Q62)   

―Acredito ter bons níveis de oral e escrita para desempenhar meu trabalho na prefeitura‖. 

(Q19) 

―Mesmo tendo conhecimento suficiente para trabalhar com eles sei que estou muito distante 

do que eu considero suficiente‖. (Q26) 

 

 Para aferir confiabilidade às informações analisadas, além de questionar os 

professores sobre sua fluência, tanto oral quanto escrita, optei por, em um segundo 

momento do questionário, solicitar que se autoavaliassem sobre o seu desempenho 

em cada uma das habilidades linguísticas.  

 As respostas acerca da avaliação que 81 professores fazem de seu 

desempenho na habilidade listening foram:  
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                Tabela 20 – Autoavaliação: habilidade listening 

AVALIAÇÃO DA HABILIDADE LISTENING 

MUITO BOM/ÓTIMO BOM RAZOÁVEL INSUFICIENTE 

21 42 17 1 

        Fonte: elaboração própria. 

 

 Um aspecto chama a atenção na tabela acima: o número de professores (42 

docentes, 51,8%) que autoavalia seu desempenho em listening como bom. 21 

professores (25,9%) autoavaliam essa sua habilidade como muito boa/excelente.  

 Juntas, essas autoavaliações representam os 63 professores (77,8%) que, 

em contraste com os 18 docentes (22,2%) que se autoavaliaram como razoável ou 

insuficiente, compõem um cenário positivo da habilidade listening. 

 Os 83 participantes deste estudo se autoavaliaram na habilidade speaking e 

suas opiniões se encontram registradas a seguir.  

       

      Tabela 21 – Autoavaliação: habilidade speaking 

AVALIAÇÃO DA HABILIDADE SPEAKING 

MUITO BOM/ÓTIMO BOM RAZOÁVEL INSUFICIENTE 

27 35 18 3 

        Fonte: elaboração própria. 

 

 62 docentes (74,7%) avaliam sua capacidade speaking de maneira positiva, 

pois enquadram seu desempenho nas categorias bom ou muito bom/ótimo. Essa é 

uma informação que leva a questionamento, haja vista que os dados anteriormente 

apresentados nesta pesquisa mostraram que tal habilidade linguística não é 

desenvolvida com os alunos e que ela não é praticada regularmente pelos docentes 

por falta de oportunidades. 

 Um dado que chama a atenção nessa autoavaliação é a informação de que 3 

docentes consideram seu desempenho insuficiente na execução da habilidade em 

questão. Considero que essa insuficiência declarada pelos professores possa estar 

ligada ao ínfimo uso dessa habilidade em seu cotidiano ou pouco contato que têm 

com outros falantes mais eloquentes da língua. Ainda, cabe destacar que listening e 

speaking, as habilidades pior autoavaliadas pelos professores, são, 

coincidentemente(?), as menos desenvolvidas em suas aulas, conforme ilustra a 

Tabela 13. 
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 Reading constituiu a habilidade com melhor classificação na autoavaliação 

dos 82 professores respondentes, conforme apresentado a seguir.  

 

                Tabela 22 – Autoavaliação: habilidade reading 

AVALIAÇÃO DA HABILIDADE READING 

MUITO BOM/ÓTIMO BOM RAZOÁVEL INSUFICIENTE 

48 32 2 0 

       Fonte: elaboração própria. 

 

 Dois são os fatores que me levaram a considerar essa autoavaliação a mais 

positiva: por ter sido a que recebeu o maior número de respostas assinaladas na 

alternativa muito bom/ótimo (48 professores, 58,5%) e na alternativa bom (32 

professores, 39%) e por não ter tido a opção insuficiente assinalada por nenhum dos 

respondentes. Juntas, as alternativas bom e muito bom/ótimo evidenciam um dado 

positivo, pois representam as respostas de 97,5% dos respondentes. 

 81 professores se autoavaliaram na habilidade writing e as informações 

recebidas encontram-se a seguir.  

 

      Tabela 23 – Autoavaliação: habilidade writing 

AVALIAÇÃO DA HABILIDADE WRITING 

MUITO BOM/ÓTIMO BOM RAZOÁVEL INSUFICIENTE 

30 39 12 0 

       Fonte: elaboração própria. 

 

 A partir da tabela acima, destaco dois aspectos positivos no julgamento dos 

professores quanto a seu desempenho em writing: a não marcação de insuficiente 

por nenhum dos professores respondentes e a escolha das alternativas bom e muito 

bom/ótimo por 69 professores (85,2%). 

 

O exame dos dados que se referem à avaliação dos professores sobre sua 

fluência revela que os docentes são consistentes em suas opiniões. Ao serem 

perguntados sobre como avaliam sua fluência, demonstram autoconfiança e 

positividade, manifestando suas opiniões assertivamente. Entretanto, quando 

solicitados a avaliarem suas habilidades linguísticas específicas, de forma pontual, 

os professores demonstraram mais acuidade, o que pode ser explicado pela 

limitação do escopo em questão, que favorece um exame minucioso de cada uma 
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das habilidades a ser considerada. Como resultado, quando os professores avaliam 

cada uma de suas habilidades isoladamente (Tabelas 20, 21, 22 e 23), atribuem um 

valor diferente de quando avaliam o conjunto no qual ela está inserida (Tabela 19). 

  

4.1.4.2 A criatividade 

 

 Acompanho Oliveira e Alencar (2008, p. 296) quanto a considerar criativo o 

indivíduo que ―possui ou estimula a capacidade de criação, invenção‖ de outrem. Em 

face de tantos outros atrativos que têm sua origem fora da sala de aula, uma das 

características imprescindíveis ao professor de língua estrangeira deve ser a 

criatividade. Contudo, muitas vezes, o professor não consegue criar situações de 

aprendizagem que produzam inovações que estimulem a curiosidade e oportunizem 

diferentes formas de agir e de se expressar em língua inglesa.    

 Em resposta ao questionamento sobre sua criatividade na exploração de 

atividades propostas pelo material didático adotado, os 83 professores assim se 

manifestaram:  

 

Tabela 24 – Autoavaliação: criatividade nas atividades propostas pelo  

material didático 

CRIATIVIDADE PARA ELABORAÇÃO/EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES 

SIM NA MAIOR PARTE DO TEMPO ÀS VEZES NÃO 

23 30 26 4 

                Fonte: elaboração própria. 

 

 Com base nas informações ilustradas na tabela acima, é possível inferir que 

os professores participantes constituem um grupo criativo. Apenas 4 professores 

respondentes (4,8%) dizem não ser criativos para a elaboração e/ou exploração de 

atividades que vêm propostas no material didático adotado. Os demais professores 

afirmam ser criativos: 53 docentes (63,9%) optaram pelas alternativas sim e na 

maior parte do tempo, e 26 docentes (31,3%) optaram pela alternativa às vezes.  

 Corroborando o dado de que são professores criativos, apresento a seguir a 

autoavaliação feita por 80 docentes, quando solicitados a estimar sua criatividade na 

proposição de atividades diferenciadas: isto é, atividades que são inovadoras e/ou 

não estão prescritas nem sugeridas pelo material didático. 
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Tabela 25 – Autoavaliação: criatividade para propor atividades diferenciadas 

CRIATIVIDADE PARA PROPOR ATIVIDADES DIFERENCIADAS 

MUITO BOM/ÓTIMO BOM RAZOÁVEL INSUFICIENTE 

22 40 16 2 

                  Fonte: elaboração própria. 

 

 A tabela acima ilustra que 62 professores (77,5%) se encaixam nas 

alternativas bom e muito bom/ótimo.   

 A criatividade foi também constatada quando todos os 83 professores 

autoavaliaram sua capacidade de criação durante as aulas, conforme demonstrado 

abaixo. 

 

        Tabela 26 – Autoavaliação: criatividade durante as aulas 

CRIATIVIDADE DURANTE AS AULAS 

MUITO BOM/ÓTIMO BOM RAZOÁVEL INSUFICIENTE OUTROS 

23 46 13 0 1 

         Fonte: elaboração própria. 

 

 Mais uma vez, o grupo se caracteriza como criativo, em vista dos seguintes 

fatos: 23 professores (27,7%) autoavaliaram sua criatividade durante as aulas como 

muito boa ou ótima; 46 docentes (55,4%) consideraram ter boa criatividade no 

decorrer das aulas; 13 professores (15,7%) consideraram-se razoavelmente 

criativos; e nenhum professor assinalou sua criatividade durante suas aulas como 

insuficiente. 

 Como pode ser notado na tabela acima, foi criada a alternativa outros, tendo 

em vista que um docente se autoavaliou com zero, justificando desencanto com a 

profissão65.   

 Ao longo dos questionários, alguns professores se manifestaram em 

diferentes pontos sobre a importância da criatividade no contexto educacional no 

qual estão inseridos. Tais manifestações estão ilustradas nos excertos a seguir: 

 ―Se a gente não for criativo, é engolido vivo por estes alunos‖. (Q2) 

 ―A criatividade é o fator que diferencia o professor de inglês dos outros. Parece que os alunos 

ficam esperando por isso‖. (Q28, grifo do participante) 

 ―[...] sempre que possível fazer um elemento surpresa. Ex: a chocolate candy‖. (Q63) 

 ―Criatividade – É importante não exclusivamente para planejamento, mas para utilizar a 

improvisação que frequentemente é necessária na rede pública‖. (Q18) 

                                                 
65

 Conforme anteriormente mencionado na subseção 4.1.3.4. 



131 
 

4.1.4.3 O domínio sobre a indisciplina 

 

 O domínio do professor sobre a indisciplina da sala de aula motivou a 

elaboração de uma das perguntas do questionário, em virtude de uma série de 

fatores que permeiam esse espaço, que há muito deixou de ser quieto, calmo, 

silencioso, como o era há não muitos anos. Como alertado por Aquino (1996, p. 40), 

a indisciplina pode ser apontada como ―o inimigo número um do educador atual‖ 

brasileiro. 

 A indisciplina é concebida por Rego (1996) como sendo manifestações de um 

comportamento inadequado, que podem ser entendidas como falta de educação ou 

de respeito pelas autoridades. No contexto escolar, a partir da análise feita pela 

autora, um aluno ou um grupo indisciplinado pode apresentar maior dificuldade de 

aprendizagem por não se ajustar às normas e padrões de comportamento esperado.  

 Quando solicitados a se autoavaliarem acerca de seu domínio (disciplinar) de 

sala de aula, 82 professores responderam da seguinte maneira:  

 

             Tabela 27 – Autoavaliação: domínio (disciplinar) de sala 

AVALIAÇÃO DE SEU DOMÍNIO (DISCIPLINAR) DE SALA 

MUITO BOM/ÓTIMO BOM RAZOÁVEL INSUFICIENTE 

29 42 8 3 

                Fonte: elaboração própria. 

 

 A maior concentração de professores respondentes a esse quesito se deu na 

categoria bom, com 42 respostas (51,2%). Acrescentando a esse grupo os 29 

professores que optaram pela categoria muito bom/ótimo (35,4%), tem-se um total 

de 71 professores (86,6%), os quais possuem uma visão positiva de seu comando, 

em termos de manter a disciplina em ordem em suas salas de aula. 

 Essa visão positiva, representada por 86,6% dos professores respondentes, 

não encontra respaldo, contudo, nas manifestações desses docentes quando 

descrevem a indisciplina de seus alunos. Tal indisciplina não advém somente de 

questões comportamentais do aluno, mas pode ser também decorrente das 

inadequações do contexto de trabalho, tais como condições estruturais 

inapropriadas, número excessivo de alunos em sala de aula, ou escassez de 

material e recursos didáticos atraentes. Os excertos abaixo ilustram essa questão. 

 ―Às vezes ñ consigo trabalhar bem o conteúdo por disciplina (falta)‖. (Q10) 
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 ―Na escola não existe material para os alunos. Uso meu material como músicas, CD’s, figuras 

ilustrativas, jogos e brincadeiras para tentar diminuir a indisciplina‖. (Q77) 

 ―Sou da opinião [que] se o professor de inglês tivesse uma sala ambiente [com recursos que] 

contribuissem para o melhor aproveitamento das aulas, os alunos seriam menos agitados‖. (Q12)   

 ―Os alunos da PMV são tão sem limites assim também por causa das condições físicas no 

ambiente escolar: sem o mínimo de conforto: calor, carteira quebrada, iluminação ruim...‖ (Q65) 

 

 Talvez o descompasso entre a indisciplina dos alunos e o domínio da sala de 

aula, declarado pelos professores, possa ser a origem ou um elemento motivador do 

estado de stress hoje flagrante na profissão docente.  

 

4.1.4.4 A relação interpessoal 

 

 Avaliar a própria capacidade de se relacionar com as pessoas constitui um 

aspecto essencial quando se busca delinear uma visão do indivíduo sobre o próprio 

desempenho.  

 Nessa perspectiva, este trabalho buscou conhecer a visão do docente acerca 

da relação interpessoal que ele mantém com seus alunos e colegas professores. 

 A tabela a seguir ilustra a visão dos 83 professores sobre seu relacionamento 

com os alunos.  

 
       Tabela 28 – Autoavaliação: relação interpessoal com alunos 

RELAÇÃO INTERPESSOAL COM ALUNOS 

MUITO BOM/ÓTIMO BOM RAZOÁVEL INSUFICIENTE OUTROS 

32 44 6 0 1 

        Fonte: elaboração própria. 

 

 Os indicadores de que nenhum professor optou pela alternativa insuficiente e 

de que a concentração de opiniões variou entre as alternativas bom e muito 

bom/ótimo demonstram que os docentes participantes acreditam ter uma 

convivência positiva com seus alunos. Juntos, os que optaram pelas alternativas 

bom e muito bom/ótimo perfazem um total de 76 professores (91,6%). O bom 

relacionamento declarado pelos professores participantes vai de encontro ao que 

dizem Rodrigues e Esteves (1993, p. 90), para quem ―o relacionamento com os 

alunos é apontado como um gerador de alguma angústia‖.  
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 Um professor não se enquadrou em nenhuma das opções oferecidas. 

Conforme anteriormente descrito, ele informou em seu questionário que, por ter se 

desencantado com sua função, desistiu de tentar.  

 A situação que os 83 professores retratam de sua relação interpessoal com 

seus alunos se repete quando se trata de analisar sua relação interpessoal com 

seus colegas professores, como pode ser verificado abaixo. 

 

Tabela 29 – Autoavaliação: relação interpessoal com colegas professores 

RELAÇÃO INTERPESSOAL COM COLEGAS PROFESSORES 

MUITO BOM/ÓTIMO BOM RAZOÁVEL INSUFICIENTE 

56 20 6 1 

                 Fonte: elaboração própria. 

 

 76 professores (91,6%) variam suas opiniões entre ter uma relação de boa ou 

de muito boa/ótima qualidade com seus colegas de profissão. Cabe ressaltar a 

expressiva diferença entre as opiniões atribuídas ao bom e ao muito bom/ótimo 

relacionamento com os colegas professores (Tabela 29) e as mesmas opiniões em 

relação ao corpo discente (Tabela 28). 

 Não deixam de chamar a atenção os fatos de que um professor, ao avaliar 

sua relação interpessoal com outros colegas, escolheu a alternativa insuficiente e de 

que 6 professores escolheram a alternativa razoável. Embora constitua um número 

pequeno no universo dos professores participantes, ―aumentar o tempo e as 

possibilidades de trabalho em equipe com outros colegas, tanto em sala de aula 

como fora dela‖ (UNESCO, 2004a, p. 135) pode ser indicativo de maiores chances 

de uma boa relação entre esses profissionais. 

 

  4.1.4.5 A habilidade para lidar com alunos com necessidades especiais ou 

dificuldades de aprendizagem 

 

 A inclusão social se faz presente nas salas de aula brasileiras (BRASIL, 

1998c, 2000, 2008) e a escola inclusiva é uma aspiração da rede de ensino da 

PMV66. Destarte, é comum a presença de crianças com necessidades especiais nas 

                                                 
66

 No sítio oficial da PMV, a SEME especifica as ações oferecidas pela rede pública para a inclusão  
de alunos especiais (VITÓRIA, [2013?]). 
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escolas, tanto de ordem física como intelectual ou emocional. No entanto, para 

Villani (2010, p. 88),  

 

[...] ao mesmo tempo em que se prega o ensino significativo e inclusivo nos 
documentos e orientações oficiais, não se oferece muito aos professores 
para que mudem suas trajetórias de trabalho ou que passem a pensar sobre 
alternativas para concretizar seu trabalho educativo em sala de aula.  

 

 No intuito de examinar essa questão, foi solicitado aos professores que se 

autoavaliassem quanto à sua capacidade de lidar com tal alunado. As respostas de 

82, dos 83 participantes, encontram-se registradas abaixo: 

 

Tabela 30 – Autoavaliação: capacidade de lidar com alunos com necessidades 
especiais ou dificuldades de aprendizagem 

CAPACIDADE PARA LIDAR COM ALUNOS COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS OU DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

MUITO BOM/ÓTIMO BOM RAZOÁVEL INSUFICIENTE 

11 24 32 15 

                Fonte: elaboração própria. 

 

 A concentração de avaliações nas alternativas razoável e insuficiente 

destaca-se nessa tabela. 32 professores (39%) assinalaram a alternativa razoável e 

15 professores (18,3%) assinalaram a alternativa insuficiente. Juntos, esses 47 

professores (57,3%) representam mais da metade do corpo docente participante que 

se vê insatisfatoriamente preparado para lidar com os alunos com necessidades 

especiais ou com dificuldades de aprendizagem. Os números indicam que tais 

docentes necessitam de auxílio nesse aspecto. 

 Os professores que se autoavaliaram nas alternativas bom e muito bom/ótimo 

perfazem um total de 35 docentes (42,7%).  Desses, 11 se julgam muito bons nesse 

assunto. Porém esse número se torna inexpressivo se contrastado com os 47 

professores que carecem de auxílio para lidar com as especificidades desse 

alunado, pois esses 11 professores representam pouco mais de 13% de todo o 

grupo. 
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4.1.4.6 Diversidade ao avaliar alunos  

 

 Os 83 professores responderam a duas questões relativas à avaliação: sobre 

a diversidade de maneiras para avaliar seu alunado e sobre a preparação de 

instrumentos de avaliação, conforme registro abaixo.   

 

Tabela 31 – Autoavaliação: diversidade de maneiras para avaliar seus alunos 

DIVERSIDADE DE MANEIRAS PARA AVALIAR SEUS ALUNOS 

MUITO BOM/ÓTIMO BOM RAZOÁVEL INSUFICIENTE 

3 20 30 30 

                 Fonte: elaboração própria. 

  

 Lê-se na tabela acima que 60 professores (72,3%) informaram que o 

sortimento de modos de avaliar seus alunos está inserido nas alternativas bom e 

muito bom/ótimo. Por isso, é possível afirmar ser este um grupo de docentes que se 

considera ciente da importância de se proporem várias opções para avaliação.  

 Por outro lado, os demais 23 professores (27,7%) optaram pelas alternativas 

razoável e insuficiente, demonstrando precisarem de ajuda em relação às diferentes 

possibilidades de se desenvolver o processo avaliativo, cujo papel é essencial na 

qualidade do aprendizado do alunado.  

 Quanto à preparação de instrumentos de avaliação, os 83 professores se 

autoavaliaram da seguinte maneira: 

 

            Tabela 32 – Autoavaliação: preparação de instrumentos de avaliação 

PREPARAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

MUITO BOM/ÓTIMO BOM RAZOÁVEL INSUFICIENTE 

25 39 19 0 

                Fonte: elaboração própria. 

 

 25 docentes (30,1%) optaram pela alternativa muito bom/ótimo e 39 (47%) 

pela alternativa bom. Juntos, esses 64 professores (77,1%) demonstram que não 

encontram dificuldades em preparar seus instrumentos avaliativos.  

 Nenhum professor assinalou a alternativa insuficiente.  

 Ainda em relação à Tabela 32, há de se considerar os 19 professores (22,9%) 

que assinalaram a alternativa razoável como representante de sua capacidade de 
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preparar instrumentos de avaliação. Parecem demandar auxílio para a preparação 

de recursos avaliativos. 

 No entanto, a partir dos dados das Tabelas 31 e 32, infiro que os docentes, 

em sua maioria, não apresentam dificuldades na diversificação das formas de 

avaliação de seus alunos e nem no preparo de atividades avaliativas, como ilustram 

os excertos a seguir.  

 ―Tudo que eu faço eu avalio e no fim do trimestre vou somando as notas todas‖. (Q21) 

 ―Eu vou avaliando no dia-a-dia‖. (Q64) 

 ―Acho que avaliação não é só dar prova. Por isso, dou quizzes, role plays e música como 

forma de avaliar o entendimento deles‖. (Q9) 

 

 Os docentes parecem estar em conformidade com o orientado nas Diretrizes 

municipais para o ensino de língua estrangeira, encarando a avaliação como um 

―processo e não fim; sem o objetivo de mensurar, mas sim de acompanhar o  

ensino-aprendizagem, de modo que as correções necessárias sejam avaliadas e 

permitidas ao longo do caminho‖ (VITÓRIA, 2004b, p. 23). 

 

4.1.4.7 A competência para lidar com computadores e novas tecnologias  

 

 Com a tecnologia presente em muitas das atividades cotidianas, é quase 

obrigatório que seu uso seja inerente ao ambiente escolar. Porém, é importante 

salientar que a presença da parafernália tecnológica, aqui entendida como qualquer 

recurso inovador, não representa a eficácia do ensino. Conforme aponta Vera Lúcia 

Paiva (2006, [s.p.]),  

 

[...] o sucesso da aquisição de uma língua estrangeira depende da inserção 
do aprendiz em atividades de prática social da linguagem e, dependendo do 
uso que se faz da tecnologia, estaremos apenas levando para a tela os 
velhos modelos presentes nos primeiros livros didáticos.  
 

82 professores se autoavaliaram quanto à sua competência para lidar com 

computadores e novas tecnologias. O resumo das informações obtidas está 

expresso a seguir: 
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        Tabela 33 – Autoavaliação: uso do computador e novas tecnologias 

USO DO COMPUTADOR E NOVAS TECNOLOGIAS 

MUITO BOM/ÓTIMO BOM RAZOÁVEL INSUFICIENTE OUTROS 

19 33 23 7 1 

          Fonte: elaboração própria. 

 

 Conforme ilustrado na tabela acima, 33 professores (40,2%) assinalaram a 

alternativa bom e 19 professores (23,2%) assinalaram a alternativa muito bom/ótimo. 

Juntos, esses 52 professores (63,4%) se declaram competentes para fazer uso de 

computadores e novas tecnologias em sua prática docente.  

 Registra-se, todavia, que 30 professores (36,6%) assinalaram as alternativas 

razoável e insuficiente, revelando sua inaptidão.  

 É importante chamar a atenção para o fato de que, apesar de a maioria dos 

professores se declarar competente para lidar com computadores e novas 

tecnologias, a PMV não favorece o uso desses recursos, em virtude das limitações 

estruturais de suas EMEFs. Dentre essas limitações estão: a não existência de 

laboratório de informática em algumas unidades escolares, os horários restritos de 

uso dos laboratórios, a insuficiência de máquinas para o número de alunos das 

turmas, as máquinas defeituosas ou ultrapassadas e a disputa entre professores das 

diferentes disciplinas para usar o espaço.   

 Tais situações estão ilustradas nos excertos abaixo: 

 ―A escola não possui um laboratório atualmente‖. (Q25) 

 ―Os computadores são lentos e vivem com defeitos [...] desanima a gente e os alunos‖. (Q61) 

 ―como trabalho no noturno, o laboratório não fica aberto. Falam que não conseguem gente 

para trabalhar nele‖. (Q23) 

 ―A agenda para marcação do laboratório de informática é muito disputada. Para conseguir 

marcar para todas as turmas, tenho que me programar com uma antecedência enorme‖. (Q71) 

 

O que se pode inferir é que as necessidades manifestadas pelos professores 

quanto ao uso do computador e de novas tecnologias são mais de cunho estrutural 

do que pessoal.  

 Tais necessidades comprometem o ensino-aprendizagem de Língua Inglesa, 

pois os 63,4% dos professores que se declaram usuários competentes poderiam 

colocar suas habilidades em prática na PMV se tivessem condições físico-estruturais 

adequadas em seu ambiente de trabalho. Além disso, se os demais 36,6% dos 

professores que se declararam usuários pouco competentes dispusessem de 
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condições físico-estruturais adequadas em seu ambiente de trabalho, a motivação 

para o aprimoramento das habilidades nessa área ficaria favorecida. 

Em outras palavras, a não disponibilização pela PMV de condições de 

trabalho propícias e favoráveis ao uso de tecnologias compromete duplamente o 

processo educativo oferecido por essa rede de ensino, pois consolida a 

precariedade que, desassistida, limita as oportunidades de o professor desenvolver 

suas potencialidades. 

 

4.1.5 Afinal, quem são os professores de Língua Inglesa da PMV? 

 

A subseção 4.1 teve como propósito responder ao primeiro objetivo específico 

deste trabalho: quem são os professores de Língua Inglesa em efetivo exercício na 

rede municipal pública de ensino de Vitória?  

 As respostas que sugiram dos dados a partir dos componentes descrição do 

perfil, visão pedagógica, visão sobre a sala de aula e visão sobre o desempenho 

permitiram que fosse ―tirada‖ uma foto 3x4 do corpo docente participante, conforme 

descrito abaixo. 

 Com idade média de 30-39 anos, em sua maioria do sexo feminino, o 

professor de Língua Inglesa da PMV se configura pela recorrência das 

características abaixo listadas.  

 É licenciado em Língua Inglesa e especialista em sua área, vinculado 

efetivamente à rede municipal de ensino de 3-10 anos e dedica um turno de trabalho 

à rede em mais de um segmento de ensino. Trabalha em outra instituição, 

completando sua jornada diária, como professor de Inglês ou em função correlata ao 

ensino dessa língua. Mantém-se atualizado com os assuntos de sua área de 

atuação por meio de cursos diversos de formação contínua. Esse professor acredita 

que aspectos inerentes à sua formação sejam importantes para uma boa atuação do 

professor de Inglês, assim como o domínio de conteúdo e proficiência linguística. 

Pensa esse professor que o ambiente físico, o material didático e os recursos de 

natureza pedagógica e tecnológica facilitam a aprendizagem de seus alunos. Ele 

usa inglês frequentemente em suas aulas, destacadamente para os comandos de 

sala, no decorrer de atividades e nas correções de exercícios, porém, acredita que o 

tempo é apenas ocasionalmente aproveitado para a prática de seu alunado nesse 

idioma. Esse professor desenvolve as quatro habilidades linguísticas em suas aulas, 
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com ênfase em reading e writing, não tem uma boa visão do material didático que é 

adotado pela rede, mas considera seu ensino de gramática e vocabulário muito bom. 

O lúdico e a criatividade dele se fazem presentes em suas aulas, nas quais admite 

ter boa capacidade de envolver seus alunos – apesar de o comportamento e da 

conversa paralela excessiva dos discentes não serem tão condizentes com esse 

suposto envolvimento dos alunos em suas aulas. Esse professor é uma pessoa de 

bom relacionamento interpessoal, tanto com alunos quanto com colegas docentes, 

tem boa fluência na língua estrangeira que ensina e diz ter bom domínio sobre a 

indisciplina de seus alunos. 

 

4.2 AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES PARTICIPANTES E SEU 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

 

Esta subseção visa responder ao segundo objetivo específico deste trabalho: 

quais são as necessidades dos professores de Língua Inglesa em efetivo exercício 

na rede municipal de ensino de Vitória no cotidiano de seu fazer pedagógico? 

Conforme mencionado anteriormente, nesta subseção, o levantamento das 

necessidades dos professores refere-se ao seu exercício profissional, ou seja, àquilo 

que ele manifesta ser uma lacuna e que compromete o seu fazer docente. 

Como dito por Rodrigues e Esteves (1993, p. 79), ―a determinação de 

necessidades de formação é um processo complexo que exige múltiplas abordagens 

complementares‖. Por isso, não almejo nesta subseção abranger a totalidade da 

problemática das carências67 que os professores sentem, mas sim tento perspectivar 

uma aproximação com as necessidades que esses sujeitos participantes do estudo 

informam ter.  

Serão aqui analisadas as necessidades dos docentes participantes no que se 

refere ao exercício profissional do professor. Tais necessidades estão expressas em 

três momentos ao longo desta subseção, os quais discorrem sobre: (i) tipos de 

melhorias que seriam necessárias para um superior desempenho do professor em 

suas aulas; (ii) as necessidades que os docentes têm com relação a cada público 

com o qual trabalham; e (iii) as atividades que são mais desafiadoras para serem 

preparadas e para serem executadas em suas salas de aula. 

                                                 
67

 Os termos necessidade, carência e falta são entendidos neste trabalho, como sinônimos. 
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4.2.1 Melhorias necessárias para um superior desempenho do professor em 

suas aulas  

 

 Esta subseção se desenvolve orientada pela pergunta do questionário A partir 

de sua presente atuação em sala de aula, que melhorias você acredita precisam ser 

feitas visando a um melhor desempenho seu nas aulas? As respostas para tal 

questão permitem delinear um panorama que reflete a visão do professor acerca do 

contexto em que ele trabalha.  

 O questionário ofereceu sete opções de múltipla escolha e os docentes 

podiam assinalar quantas fossem pertinentes à sua realidade. A opção não são  

necessárias melhorias no meu desempenho como professor de Inglês não foi 

assinalada por nenhum professor. As demais escolhas estão ilustradas a seguir.  

 

Tabela 34 – Natureza das melhorias que precisam ser feitas para um superior 
desempenho do professor 

NATUREZAS DAS MELHORIAS QUE PRECISAM SER FEITAS 

ORDEM 
LINGUÍSTICA 

ORDEM 
DIDÁTICA/ 

PEDAGÓGICA 

ESTRUTURA 
FÍSICA 

MATERIAL 
DIDÁTICO 

DISCIPLINA 
ALUNOS 

INTERESSE 
ALUNOS 

14 32 49 54 57 57 

Fonte: elaboração própria. 

 

 Os 83 professores ofereceram 263 menções quanto à natureza das melhorias 

que consideram necessárias para impactar sua atuação didático-pedagógica.  As 

duas alternativas mais assinaladas foram a disciplina de alunos e o interesse de 

alunos, cada uma com 57 menções, totalizando 114, isto é, 43,4% de todas as 

menções.  

 Além das indicações acima, os docentes também mencionaram serem 

necessárias as melhorias que contemplam as seguintes naturezas:  

 material didático – 54 menções (20,5%); 

 estrutura física – 49 menções (18,6%);  

 ordem pedagógica – 32 menções (12,2%);  

 ordem linguística – 14 menções (5,3%). 

 Os professores foram solicitados a explicar suas opções de melhorias, tendo 

em vista a sua prática nas salas de aula da PMV. 
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A opção melhorias quanto à disciplina dos alunos teve como explicações mais 

frequentes: a constância da indisciplina, o comprometimento do tempo a ser 

dedicado ao conteúdo e a falta de limite dos alunos.   

A opção melhorias quanto ao interesse dos alunos teve como explicações 

mais recorrentes: a falta de interesse nos estudos, a falta de organização para os 

estudos e a falta de apoio e cobrança familiar. 

A opção melhorias quanto ao material didático teve como explicações mais 

repetidas: a inadequabilidade do material didático, a ausência de material didático e 

paradidático, a ausência de recursos na escola e a necessidade de o próprio 

professor preparar atividades. 

A opção melhorias quanto à estrutura física teve como explicações mais 

frequentes: o ambiente escolar inapropriado e o desejo pela adoção de sala 

ambiente para as aulas de Inglês. 

A opção melhorias de ordem didática/pedagógica teve como explicações mais 

repetidas: a necessidade de formação que atenda às suas necessidades, o número 

excessivo de alunos em sala e a falta de tempo para planejamento. 

A opção melhorias de ordem linguística teve como explicação mais recorrente 

a necessidade de aprimoramento do professorado. 

 As explicações à questão A partir de sua presente atuação em sala de aula, 

que melhorias você acredita precisam ser feitas visando a um melhor desempenho 

seu nas aulas? geraram as subcategorias acima, cujos respectivos números de 

menções são apresentados a seguir com excertos ilustrativos.  

 melhorias quanto ao material didático – 39 menções 

 ―O material didático não está adequado ao nível linguístico da maioria dos alunos‖. (Q9) 

 ―o material didático deveria ser escolhido de acordo com a realidade local de cada escola‖. 

(Q45) 

 ―A escola não possui material adequado/suficiente para que eu possa realizar aquilo que 

almejo com/para meus alunos‖. (Q64) 

 ―falta de material de apoio nas salas de aula, como data show, computadores, toca CDs, 

flashcards‖. (Q51) 

 ―O livro didático é muito difícil de ser trabalhado, tenho que selecionar e adaptar tudo – isso 

consome um tempo inacreditável‖. (Q20) 

 

 melhorias de ordem didática ou pedagógica – 37 menções 

―Nós professores temos de estar em constante formações, mas formações específicas para a 

nossa área de professores de língua inglesa, ministradas por pessoas capacitadas [...] Infelizmente a 
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Prefeitura de Vitória tem nos oferecido capacitações que tratam de assuntos gerais e não 

específicos‖. (Q79) 

―Ter tempo para planejar melhor a aulas‖. (Q45) 

―Quanto à parte pedagógica/didática, sinto problemas no gerenciamento da turma –  

principalmente das séries iniciais, nas quais sinto que literalmente fui jogado sem prévia orientação 

num projeto que na realidade é para preencher seu horário de trabalho, pois não é garantido ao 

inglês mais de duas aulas semanais em cada turma. Isso nos faz ter infinidades de pautas e faz 

sujeitarmo-nos a situações para as quais não estamos preparados (PEB III
68

 numa turma de 1º ao 5º 

ano)‖. (Q18) 

―Temos classes numerosas, com alunos de níveis de conhecimento diversos na mesma série. 

Alunos matriculados durante todo o ano, de procedências diversas‖. (Q62) 

 

 melhorias quanto à estrutura física – 31 menções 

 ―As salas de aula são péssimas, sem recurso audiovisual, sem ventilação e mal estruturadas‖. 

(Q25) 

 ―O espaço físico tem grandes deficiências, como o piso e paredes (revestimento) 

inadequados, ventilação precária, quadro de fórmica rachado, pouca iluminação; falta mesas e 

cadeiras p/ os alunos e p/ o professor‖. (Q28) 

 ―Entendo que a sala ambiente proporcionaria uma reelaboração na estrutura, como sentar-

mos em um círculo; apresentação das produções; maior mobilidade qdo. da utilização de recursos 

lúdicos, áudio e vídeo...‖ (Q58) 

 

 melhorias quanto ao interesse dos alunos – 23 menções 

 ―Acredito que poderia ensinar muito mais se houvesse mais interesse por parte dos alunos‖. 

(Q19) 

 ―São poucos os alunos que realmente tem interesse, sabem se organizar para o estudo e se 

comportam adequadamente nas salas de aula‖. (Q77)  

 ―Os alunos que não se interessam em aprender são maioria e atrapalham demasiadamente 

os demais mesmo quando as atividades são diferenciadas‖. (Q25) 

 

 melhorias quanto à disciplina dos alunos – 18 menções 

 ―Indisciplina em sala é certamente um dos maiores problemas enfrentados por professores 

atualmente‖. (Q4)  

 ―O que mais entristece é concluir que passamos cerca de 25% da aula, as vezes mais, 

tratando de problemas de ordem disciplinar. A transmissão do conteúdo fica com o que sobra. 

Cheguei a pensar que o problema era falta de domínio de sala de aula [...] Hoje sei, que não é falta 

                                                 
68

  No contexto da PMV, PEB III significa Professor de Educação Básica III, que se dedica ao ensino 
de disciplinas específicas ao EF II. 
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de domínio, são inúmeros problemas que deveriam ser resolvidos fora da sala de aula, fora da 

escola, de ordem familiar, psicológicas e etc‖. (Q11) 

 ―Atualmente vemos uma sala cheia de alunos sem limites e desinteressados em aprender, o 

que dificulta o trabalho do professor, o que precisa ser mudado fazendo um bom trabalho com esses 

alunos juntamente com o quadro pedagógico‖. (Q10) 

 

 melhorias de ordem linguística – 6 menções 

―as melhorias de ordem linguística dos professores de LE [língua estrangeira] não é atendida 

por formação continuada oferecida pela SEME. As outras formações ocorrem, mas sem foco nenhum 

voltado para essa área‖. (Q21) 

  

 O resultado dos dados analisados quanto às necessidades manifestadas 

pelos professores acerca das melhorias que seriam necessárias para seu superior 

desempenho em suas aulas está sintetizado no quadro abaixo: 

 

  Quadro 2 – Melhorias necessárias para o superior desempenho do professor 
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MELHORIAS APONTADAS AÇÕES DEMANDADAS 

quanto à disciplina do aluno  promoção da disciplina 

quanto ao interesse do aluno  motivação para os estudos 

quanto ao material didático 
 provisão de material didático 

adequado 

quanto à estrutura física  adequação da infraestrutura 

quanto a aspectos de ordem 

pedagógica 

 formação específica para o 

professor 

quanto a aspectos de ordem 

linguística 
 aprimoramento do professor 

  Fonte: elaboração própria. 

 

 Os dados revelaram necessidades de diversas naturezas, cujas demandas, 

elencadas no quadro acima, apontam para melhoria de ordem global no sistema de 

ensino. Essa visão do todo educacional aparece no discurso de alguns professores, 

conforme ilustrado abaixo: 

 ―São muitos os fatores que melhorariam a qualidade de minha aula e a aprendizagem dos 

alunos; ou melhor, o resultado não seria tão insuficiente diante da quantidade de alunos na sala de 

aula. Seria necessário reestruturar a escola pública‖. (Q68) 
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 ―O aluno contemporâneo tem inúmeros interesses fora da escola, ele considera o espaço 

escolar chato e cansativo. Por isso, acredito que uma reformulação ou uma mudança em todo âmbito 

escolar despertaria o interesse do aluno em aprender‖. (Q74) 

 

A interpretação dos dados coletados mostrou que os professores 

praticamente transferem todo o peso e o labor das melhorias necessárias para os 

alunos (em função da indisciplina e da falta de interesse), para a administração (pela 

carência na estrutura física e pelo número de alunos em sala) e para o corpo 

técnico-pedagógico (pelo exíguo tempo dedicado ao planejamento e pela falta de 

formação específica para suas necessidades), tomando para si apenas a 

responsabilidade parcial quanto ao material didático (escolhido pelos docentes69) e 

quanto a questões de ordem linguística (por sua falta de aprimoramento, lamentam 

que a PMV não ofereça oportunidades suficientes para tal). 

Esse posicionamento do professor pode ser decorrente de um sentimento de 

desamparo no exercício de sua prática educativa e pedagógica que o leva a justificar 

o seu não fazer na falta de diligência do outro: o aluno, a administração e o corpo 

técnico-pedagógico.  

Essa transferência de responsabilidade pode ser um indicativo de que o 

professor não se vê como parte de um todo social, ou seja, um agente cujas ações 

são determinantes no funcionamento desse todo e que, por isso, precisam estar 

engrenadas. Quando chama para si apenas a responsabilidade sobre questões de 

ordem linguística, o professor fragmenta seu espaço dentro do todo. Tal 

fragmentação fica evidente quando, por exemplo, os professores afirmam que seus 

alunos são indisciplinados, desinteressados ou desorganizados com os estudos. Ao 

delimitar o papel do aluno, como sendo o único responsável pela própria disciplina, 

interesse e organização, o professor se exime de seu papel de                

responsável-solidário, ou seja, de sua função de desempenhar o papel de par mais 

experiente e, portanto, de orientador.  

Ser responsável-solidário não é encarar de forma partitiva a responsabilidade 

do aluno, e sim valer-se do bom relacionamento declarado por 91,6% dos 

professores participantes para, por exemplo, fomentar ações passíveis de despertar 

                                                 
69

  O processo de escolha dos livros didáticos é feito pelos docentes, em reuniões para esse fim. 
Entretanto, eventualmente, após a escolha, alguns professores podem migrar para outras unidades 
de ensino, não fazendo uso do material didático escolhido. Assim, tanto o professor que migra quanto 
o que o substitui podem ficar insatisfeitos com a escolha feita pelo docente em exercício no ano letivo 
anterior. 
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o interesse do aluno pela língua inglesa, de orientar para a rotina de estudos, de 

reduzir a indisciplina, dentre outras ações favoráveis à efetiva formação do aluno. O 

não agir de forma responsável-solidária coloca o professor no papel de mero 

reprodutor de conhecimento, daquele que concebe sua função tão somente como 

uma atividade técnica que se restringe apenas a transmitir habilidades linguísticas 

no contexto da sala de aula. 

Um dos caminhos possíveis de levar o professor a superar essa visão 

tecnicista, a se ver e a agir como um agente social da Educação (GIROUX, 1997) é 

por meio do exercício da reflexão. Isso porque a prática reflexiva compreende o 

professor como um profissional capaz de construir conhecimento a partir da reflexão 

sobre as relações que existem entre a sua experiência didática e a (não) 

aprendizagem de seus alunos. Essas relações oportunizam novas maneiras de se 

compreender o problema, ou seja, oportunizam a reflexão que permite ao professor 

estar atento e agir sobre suas especificidades.  

Nessa perspectiva, faz-se imprescindível que o professor traga para o seu 

cotidiano o exercício da reflexão, tal como um pertence (SCHÖN, 1983; 2008), pois 

―só pode responder aos desafios atuais [...] o professor [que] for efetivamente um 

profissional crítico-reflexivo.‖ (DI GIORGI et al., 2010, p. 26). 

 

4.2.2 Necessidades dos docentes em vista dos diferentes públicos com os 

quais trabalham  

 

Esta subseção apresenta a interpretação das respostas à seguinte questão 

do questionário: Diferentes grupos de alunos demandam diferentes atuações por 

parte do professor. Quais são suas necessidades (gerais ou formativas) para 

trabalhar com cada público (séries iniciais, finais ou EJA) que você leciona? 

 A interpretação das respostas a essa pergunta deu origem a três categorias: 

as necessidades quanto ao espaço físico-pedagógico, as necessidades quanto à 

formação do professor e as necessidades quanto aos alunos.  

As necessidades quanto ao espaço físico-pedagógico são caracterizadas por 

informações de natureza relativa às condições do espaço físico onde suas aulas 

acontecem, à quantidade de alunos em sala, ao material didático e de apoio e ao 

tempo de planejamento que os professores têm.  
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As necessidades quanto à formação do professor são caracterizadas por 

informações de natureza relativa à necessidade de aprimoramento de sua formação, 

ao planejamento de atividades cativantes, a explorarem o lúdico e à exigência de 

conhecerem e entenderem melhor seus alunos. 

As necessidades quanto aos alunos são caracterizadas por informações de 

natureza relativa à indisciplina, à falta de interesse e a características específicas do 

alunado de cada segmento.  

Embora aspectos ligados ao espaço físico, à quantidade de alunos, ou à 

indisciplina em sala estejam mais associados a fatores de ordem operacional ou 

logística da sala e pareçam estar no âmbito da crítica ao sistema, e não no âmbito 

das necessidades formativas dos professores, neste trabalho, considerei-os como 

necessidades a fim de garantir fidelidade ao que foi registrado nos questionários. 

Assim o fiz, também, porque, na visão dos participantes, esses aspectos são 

manifestadamente sentidos como obstáculos a serem superados para seu melhor 

exercício profissional. 

Dessa forma, as três necessidades – quanto ao espaço físico-pedagógico, à 

formação do professor e aos alunos –  foram manifestadas pelos professores em 

relação aos diferentes públicos com os quais trabalham (EF I, EF II, EJA), da 

seguinte forma: 

Em relação ao EF I, as categorias espaço físico-pedagógico e formação do 

professor tiveram 51 menções. A categoria necessidades ligadas aos alunos não foi 

mencionada pelos professores. 

 necessidades quanto ao espaço físico-pedagógico – 27 menções (52,9%) 

 ―[Ter] 2 aulas p/ semana, ambiente q. seja a cara deles‖. (Q75) 

 ―Tempo para o planejamento. 5 horas semanais não são suficientes para um planejamento 

tão eficiente para os dois grupos [EF I e EF II]. É complicado pensar em tantos conteúdos, 

avaliações, problemas individuais e projetos‖. (Q11) 

 ―Material didático, microfone e menos alunos em sala para séries iniciais‖. (Q34) 

 

 necessidades quanto à formação do professor – 24 menções (47,1%) 

 ―[Há] falta de formações específicas para esta faixa etária‖. (Q79) 

 ―As séries iniciais demandam mais atividades motoras e lúdicas. Isso é um desafio pra mim 

que não sou tão criativo no planejamento dessas atividades‖. (Q18) 

 ―Ritmo precisa ser mais lento, portanto, mais paciência para obtenção de resultados. Precisa 

ser mais lúdico‖. (Q45) 
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 Em relação ao EF II, as três categorias tiveram 45 menções:  

 necessidades quanto à formação do professor – 28 menções (62,2%) 

 ―Entender as peculiaridades que demandam de sua faixa etária, adequando o planejamento, 

atividades e estratégias a fim de atender as diferenças‖. (Q62) 

 ―Trazer a atenção deles para a aula‖. (Q45) 

 ―Preciso estar aberta ao diálogo com meus alunos adolescentes, eles precisam disto‖. (Q74) 

 

 necessidades quanto ao espaço físico-pedagógico – 15 menções (33,3%) 

 ―[Ter] Todos os recursos em um só ambiente/sala. Além da nivelação de conhecimento dos 

alunos em LE adquiridos em outros ambientes, tais como cursos de Inglês‖. (Q21) 

 ―Gostaria que houvesse menos alunos por sala de aula para poder otimizar a participação de 

todos. 20 a 25 alunos seria bom‖. (Q48) 

 ―Material didático mais acessível ao aluno de escola pública, sala ambiente e recursos audio-

visuais‖. (Q70) 

 

 necessidades quanto aos alunos – 2 menções (4,5%) 

 ―melhoria [da] disciplina dos alunos das séries finais (e interesse)‖. (Q10) 

 

Em relação à EJA, as três categorias tiveram 16 menções. Esse número, 

pequeno, se comparado às necessidades em relação ao EF I e EF II, é por ter esse 

segmento um número menor de professores. 

 necessidades quanto à formação do professor – 8 menções (50%) 

 ―Muito difícil dizer. 90% são liberdade assistida. Ainda estou aprendendo a ser uma prof. para 

eles‖. (Q83) 

 ―a carga horária atual não é suficiente para planejamento integral‖. (Q32) 

 

 necessidades quanto ao espaço físico-pedagógico – 4 menções (25%) 

 ―espaço adequado e recursos pedagógicos disponíveis‖. (Q59) 

 ―[...] computador para pesquisa do professor e [tempo de] planejamento‖. (Q22) 

 

 necessidades quanto aos alunos – 4 menções (25%) 

 ―A maior dificuldade é a defasagem da idade, o cansaço dos alunos, trabalhadores‖. (Q54) 

 ―Ter ritmo mais lento, compreender os conflitos sociais pelos quais os alunos passam, ouvir 

as experiências que os alunos do noturno trazem‖. (Q80) 

 

Chamo a atenção para o fato de que a indisciplina não constitui uma 

preocupação para os professores do EF I e da EJA. Por outro lado, em relação ao 
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EF II esse aspecto é repetidamente assinalado. Assim, é possível inferir que a 

indisciplina coincide com a pré-adolescência. Dados anteriormente apresentados 

neste trabalho apontam a indisciplina e a falta de interesse do alunado como fatores 

dificultadores para o cumprimento do trabalho docente. Entretanto, por não 

constituírem prioridade nas necessidades manifestadas pelos professores quando 

se referem ao EF I ou à EJA, mas sim ao EF II, é possível que haja aqui uma lacuna 

na formação do docente para atendimento a esse público.  

 

Os dados analisados acerca das necessidades dos docentes, tendo em vista 

os diferentes públicos com os quais trabalham, estão sintetizados a seguir.  

 

  Quadro 3 – Necessidades dos docentes quanto a seus públicos  
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PÚBLICOS AÇÕES DEMANDADAS 

EF I 
 adequação da infraestrutura 

 formação específica para o professor 

EF II 

 adequação da infraestrutura 

 formação específica para o professor 

 promoção da disciplina  

EJA 

 adequação da infraestrutura 

 formação específica para o professor 

 adequação das condições das aulas 
ao perfil dos alunos 

  Fonte: elaboração própria. 

 

Em vista dos dados obtidos, arrisco-me a dizer que, dessa forma, os 

professores colocam nos alunos do EF II, seu maior público, o ônus para sua 

melhoria, pois precisam ser mais compreensivos, mais variados e mais dinâmicos 

para oferecerem aulas mais atrativas a fim de tentarem dirimir a insubordinação e 

desobediência em suas aulas, promoverem a motivação e o processo de        

ensino-aprendizagem desses alunos. 

Grande parte das respostas dos professores, tanto para a categoria 

necessidades quanto ao espaço físico-pedagógico quanto para a categoria 

necessidades quanto à formação do professor, dá elementos para ressaltar o 

problema da falta de tempo de planejamento que sofrem esses docentes. Suas 

maiores necessidades convergem para questões relacionadas à carência de 
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material apropriado para atrair e manter a atenção dos jovens nas aulas, e essa 

característica poderia ser sanada com um maior tempo dedicado ao planejamento 

de atividades. Como mencionado no estudo da UNESCO (2004a, p. 166), a falta de 

tempo disponível para atividades do dia a dia escolar ―é a situação que os 

professores mais consideram como um problema para o exercício de suas 

atividades profissionais‖. 

 

4.2.3 Atividades mais desafiadoras para serem preparadas e serem colocadas 

em prática na sala de aula  

 

Esta subseção traz a interpretação das respostas às seguintes questões do 

questionário aplicado ao professor: Que tipo de atividade é mais desafiador para 

preparar? e Que tipo de atividade é mais difícil para ser desenvolvido em aula? 

60 dos 83 docentes afirmaram desenvolver as quatro habilidades em suas 

aulas – listening, speaking, reading e writing –, o que vai ao encontro do que a 

literatura sobre ensino-aprendizagem de inglês pressupõe como uma educação 

linguística desejável (UR, 1996; DOFF, 1998; HARMER, 2001; RICHARDS; 

RENANDYA, 2002; GOWER et al., 2005; OLIVEIRA, A., 2010; OLIVEIRA, L., 2010;). 

Dentro dessas habilidades, as atividades que 80 professores consideraram 

mais desafiadoras para serem preparadas estão ilustradas na tabela a seguir: 

 

Tabela 35 – Atividade mais desafiadora para preparar 

ATIVIDADE MAIS DESAFIADORA PARA PREPARAR 

LISTENING SPEAKING READING WRITING 

36 24 4 16 

                               Fonte: elaboração própria. 

 

As informações dos 80 docentes que responderam a esse questionamento 

refletem que as habilidades que oferecem mais dificuldade em seu preparo são:  

 listening – 36 menções (45%);    

 speaking – 24 menções (30%).   

Juntos, esses dois percentuais mais expressivos representam um contingente 

de 60 docentes (75% dos respondentes) que acreditam que as habilidades listening 

e speaking são as mais problemáticas para serem traduzidas em atividades 

didáticas. Esse dado vai ao encontro das informações apresentadas na Tabela 13: 
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listening e speaking são as habilidades menos desenvolvidas com seus alunos em 

sala.  

As habilidades reading e writing representam a opinião de 20 professores 

(25%) que as consideram como sendo as mais difíceis para produzir atividades. 

Chamo a atenção para writing que, apesar de somente 16 professores a terem 

assinalado como a mais difícil de se gerarem atividades, é a segunda habilidade 

mais desenvolvida em suas aulas (Tabela 13).   

Em relação à natureza da atividade mais difícil de ser colocada em prática em 

sala de aula, as respostas de 82 professores participantes ilustram o seguinte: 

 

Tabela 36 – Atividade mais desafiadora para desenvolver em sala 

ATIVIDADE MAIS DESAFIADORA PARA DESENVOLVER EM SALA 

LISTENING SPEAKING READING WRITING 

29 30 8 15 

                      Fonte: elaboração própria. 

 

Os 82 professores respondentes informam que as atividades mais 

desafiadoras para serem desenvolvidas em sala de aula são:  

 speaking – 30  menções (36,6%);   

 listening – 29 menções (35,4%);  

 writing — 15 menções (18,3%);   

 reading — 8 menções (9,7%).   

A diferença entre o desafio de desenvolver atividades que contemplem a 

habilidade speaking e o desafio de desenvolver atividades que contemplem a 

habilidade listening é praticamente inexistente. Juntos, tais desafios perfazem 72% 

das menções de 82 professores. Essas mesmas habilidades aparecem também 

como sendo as menos desenvolvidas pelos professores em suas aulas. 

Os professores consideram o desafio de desenvolver atividades que 

contemplem a habilidade writing e o desafio de desenvolver atividades que 

contemplem a habilidade reading como algo que demanda menor dificuldade. Essas 

duas habilidades também são as mais desenvolvidas com os alunos nas aulas de 

Língua Inglesa (Tabela 13).   

Os professores assim justificam suas respostas em relação a cada habilidade:  

Listening foi considerada por 45% dos respondentes como sendo a habilidade 

mais desafiadora para a elaboração de atividades e considerada por 35,4% dos 
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respondentes como sendo a segunda mais difícil de suas atividades serem 

desenvolvidas em sala. 

As justificativas mais repetidas pelos professores acerca da habilidade 

listening foram:  

 comportamento inadequado dos alunos – 22 menções 

 ―Listening é mais desafiadora pelo fato das crianças apresentarem um difícil comportamento 

em sala de aula, e essa atividade demanda de um bom comportamento em sala de aula (silêncio) e 

principalmente o aparelho de som p/ ouvir o CD, precisar  ter um ótimo audio, o que não ocorre com a 

maioria dos aparelhos que a escola disponibiliza‖. (Q5) 

 ―Porque os alunos não têm disciplina e concentração suficientes para ouvir. O tempo de 

concentração deles é mínimo‖. (Q50) 

 

 grande número de alunos em sala de aula – 18 menções 

 ―devido a quantidade de alunos e [a falta de] interesse de cada um". (Q14) 

 ―a sala de aula é cheia, e isso faz com que os alunos se despersem. Muita conversa 

dificultando, ouvir e até mesmo ler do quadro‖. (Q10) 

 

 pouco domínio linguístico e dificuldades de aprendizagem dos alunos – 14 

menções 

 ―Devido ao medo trazido em relação à língua inglesa e a dificuldade no aprendizado / pouco 

domínio da língua‖. (Q59, grifo do participante) 

 ―Porque eles têm muita dificuldade em compreender o que escutam‖. (Q53) 

 ―Os alunos ouvem um segmento e não entendem quase nada‖. (Q70) 

 

 dificuldade dos professores no preparo das atividades – 11 menções 

 ―O listening é mais difícil porque precisamos encontrar fontes/materiais que se adequem ao 

nível do aluno. E no momento da aplicação há necessidade do silêncio e concentração do aluno (o 

que às vezes não acontece)‖. (Q74, grifo do participante) 

 ―Com 9 turmas, imagine, procurar, baixar e organizar diferentes modos de abordar a 

habilidade de acordo com o conteúdo, o grau de dificuldade dos alunos, isso sem contar que [n]as 

séries iniciais são atividades sem livro, com reprodução de xerox, além da falta de finalidade escolar 

e extraescolar de listening (a não ser nas músicas, as atividades preparadas) e speaking‖. (Q21) 

 

 baixa autoestima, resistência dos alunos e/ou desinteresse dos alunos – 

10 menções 

 ―O número de alunos que não se acham capazes em sala dificulta o acompanhamento da 

compreensão [oral]. Listening é a habilidade menos desenvolvida em mim”. (Q41) 
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 ―porque nunca acham que vão entender [...] Preciso ajudar balanceando a atividade com o 

script‖. (Q75) 

 

Entendo que as justificativas pouco domínio linguístico e dificuldades de 

aprendizagem dos alunos, dificuldades dos professores no preparo das atividades e 

baixa autoestima, resistência e/ou desinteresse dos alunos dizem respeito ao 

preparo da atividade em si, pois o professor teria que encontrar ou elaborar 

atividades que despertassem os alunos e não os intimidassem a participar. As 

justificativas comportamento inadequado dos alunos e grande número de alunos em 

sala, a meu ver, estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento da atividade 

em sala. 

As atividades de speaking foram consideradas por 36,6% dos docentes como 

sendo as mais difíceis de serem desenvolvidas em sala, e a segunda mais 

desafiadora para ter suas atividades elaboradas (30% dos professores 

respondentes).  

As justificativas para esse cenário foram:  

 comportamento inadequado dos alunos – 20 menções 

 ―Há muita resistência deles para falar alguma coisa pois acham que é pagar mico. Ainda é um 

processo lento desconstruir essa ideia‖. (Q45, grifo do participante) 

 ―Fazer com que os alunos produzam fala é difícil porque não há engajamento por parte deles; 

portanto é difícil preparar e aplicar essa atividade‖. (Q19) 

 

 grande número de alunos em sala  - 16 menções 

 ―Em grupos mais numerosos é difícil monitorar as atividades que envolvem expressão oral. 

Os alunos tendem a usar L1 na realização das mesmas‖. (Q32) 

 ―Speaking e listening são as mais desafiadoras e difíceis porque as turmas são muito 

numerosas e também há falta de recursos materiais para aplicar tais atividades‖. (Q9) 

 

 pouco domínio linguístico dos alunos – 10 menções 

 ―Porque [listening e speaking] as habilidades menos trabalhadas em sala de aula em função 

do nível baixo dos alunos, super lotação das salas, desnível (salas heterogêneas) dos alunos‖. (Q4) 

 ―As atividades estão muito acima do nível de compreensão dos alunos‖. (Q66) 

 

 baixa autoestima, resistência e/ou desinteresse dos alunos – 8 menções 

 ―Fazê-los falar é realmente desafiador, visto que existe a vergonha, a falta de auto-estima 

(não se achar capaz de aprender aquilo) e a falta de hábito”. (Q3) 

 ―[Alunos da EJA] têm vergonha, acham que não conseguem falar...‖ (Q82) 
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Writing não se apresenta como um desafio para o professor e é a segunda 

habilidade mais desenvolvida nas aulas, conforme apresentado, respectivamente, na 

Tabela 36 e na Tabela 13.  

As justificativas para as dificuldades que os docentes encontram para 

preparar ou desenvolver em sala atividades ligadas a essa habilidade são:  

 pouco domínio linguístico dos alunos – 12 menções 

 ―Pela dificuldade dos alunos em escrita‖. (Q31) 

 ―Porque os alunos tem pouco vocabulário, se desinteressam [...] falta tempo para trabalhar e 

desenvolver melhor essa habilidade‖. (Q37) 

 

 falta de hábito da escrita dos alunos – 4 menções 

 ―o aluno já tem essa dificuldade na língua materna‖. (Q73) 

 ―porque nossa clientela não sabe escrever nem em Português. Então, você tem trabalho p/ 

conseguir preparar algo que eles alcancem‖. (Q24) 

 

 grande número de alunos em sala – 3 menções 

 ―Pela falta de prática em executá-la. Atividades de writing faço através de Who Am I? e WH 

questions. Com o número grande de alunos em sala fica difícil de trabalhar‖. (Q57) 

 

 dificuldade dos professores no preparo das atividades – 3 menções 

 ―O processo de escrita é muito elaborado e envolve conhecimentos estruturais, gramaticais, 

funcionais, lexical, assim como o conhecimento sobre o tema a ser desenvolvido no texto / redação. 

O professor tem que prover o aluno com muitas ferramentas distintas para que uma redação / 

parágrafo seja realizada pelo aluno‖. (Q51) 

 

 baixa autoestima, resistência e/ou desinteresse dos alunos – 2 menções 

 ―Os alunos não tem interesse em fazer exercícios de nenhuma matéria, com o inglês não é 

diferente, toda vez que se fala em copiar ou responder é aquele sacrifício‖. (Q23) 

 

Na opinião dos professores, reading é a habilidade mais fácil de ter suas 

atividades preparadas e desenvolvidas em sala e, por isso, é a habilidade mais 

conduzida pelos docentes em suas aulas. Mesmo assim, os professores ressaltam 

alguns indícios de dificuldade para a elaboração de atividades e para a prática delas 

em suas aulas, tais como:  

 comportamento inadequado dos alunos – 5 menções 

 ―Em geral, os alunos tendem à não aceitação da leitura em inglês. É mais cômodo dizer que 

não sabe‖. (Q36) 
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 ―Porque as salas de aula são cheias demais e difícil manter a concentração de todos os 

alunos, o silêncio é muito importante‖. (Q52) 

 

 pouco domínio linguístico e dificuldade de aprendizagem dos alunos – 4 

menções 

 ―Quanto a leitura, alguns textos que o livro apresenta são muito complexos para os alunos‖. 

(Q37) 

 

 falta de hábito da leitura dos alunos – 2 menções 

 ―nossos alunos não lêem com frequência‖. (Q73) 

 

Em vista das justificativas acima elencadas pelos professores quanto a suas 

dificuldades de preparo e/ou desenvolvimento de atividades em sala, realço três 

explicações, as quais foram mencionadas para muitas das habilidades acima 

referidas pelos professores: (i) o comportamento inadequado de seus alunos; (ii) o 

pouco domínio linguístico de seus alunos; e (iii) o grande número de alunos em sala 

de aula. 

 

Os dados analisados acerca das dificuldades de se prepararem e 

desenvolverem em sala atividades que contemplem as habilidades linguísticas estão 

sintetizados a seguir: 
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Quadro 4 – Dificuldades enfrentadas pelos docentes no preparo/desenvolvimento  
de atividades 

N
E

C
E

S
S

ID
A

D
E

S
 P

A
R

A
 C

O
M

 A
S

 H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 

L
IN

G
U

ÍS
T

IC
A

S
 

HABILIDADES 

LINGUÍSTICAS 
AÇÕES DEMANDADAS 

listening 

 adequação em relação aos alunos (disciplina, conhecimento 

linguístico e autoestima/desinteresse) 

 redução do número de alunos 

 aprimoramento do professor 

reading 
 adequação em relação aos alunos (disciplina, conhecimento 

linguístico e falta de hábito) 

speaking 

 adequação em relação aos alunos (disciplina, conhecimento 

linguístico e autoestima/desinteresse) 

 redução do número de alunos 

writing 

 adequação em relação aos alunos (conhecimento linguístico, 

autoestima/desinteresse e falta de hábito)  

 redução do número de alunos 

 aprimoramento do professor 

         Fonte: elaboração própria. 

 

Mais uma vez, as justificativas apresentadas pelos docentes parecem colocar 

no aluno e no contexto escolar o ônus de seus eventuais insucessos e dificuldades. 

Isso reforça a seguinte argumentação anteriormente apresentada neste trabalho: 

sobre estar o professor distante de seu papel de responsável-solidário no processo 

educativo de seu aluno. 

Esse processo educativo, no que tange o ensino-aprendizagem de língua 

estrangeira, demanda, para ―que faça sentido, que signifique na interação com o 

outro, numa busca de experiências profundas, válidas, pessoalmente relevantes, 

capacitadoras de novas compreensões e mobilizadora para ações subsequentes‖, a 

ativa participação do professor, de forma que o aluno possa ―crescer numa matriz de 

relações interativas na língua-alvo‖ (ALMEIDA FILHO, 1993, p.12). 

Uma interação plena com a língua-alvo implica no uso das diferentes 

habilidades linguísticas. A esse respeito, os PCN (BRASIL, 1998a) e as Diretrizes 

Curriculares para o Ensino de Língua Estrangeira (VITÓRIA, 2004b) apresentam 

orientações que, embora não façam menção direta ao ensino das quatro habilidades 

linguísticas, sugerem que as oportunidades de agir e interagir no mundo social de 

forma plena são favorecidas com o domínio de tais habilidades.  



156 
 

A ausência desse direcionamento explícito pode explicar as eventuais 

atitudes de alguns professores que, muitas vezes, têm dificuldade de trabalhar com 

as habilidades linguísticas ou não compreendem suas múltiplas interfaces. A título 

de exemplo, podem ser citadas duas situações provenientes das habilidades que os 

professores afirmam desenvolver com maior frequência: reading e writing (Tabela 

13). 

―as vezes não dá tempo para tomar a leitura dos alunos‖. (Q52) 

―[Peço] cópias do quadro‖. (Q67) 

 

Ao exemplificarem a leitura oral como única forma de desenvolvimento de 

reading e a cópia como única forma de desenvolvimento de writing, esses 

professores não relacionam a informação impressa no texto com a informação que o 

aluno traz para o texto, o seu conhecimento de mundo. Os professores não 

consideraram as interfaces perceptivo-motoras e cognitivas dessas habilidades: 

como elas acontecem e por quê. 

 

 Para finalizar esta subseção, cujo objetivo foi buscar respostas à questão de 

pesquisa Quais são as necessidades desses professores no cotidiano de seu fazer 

pedagógico?, chamo a atenção para os seguintes aspectos acerca das 

necessidades dos professores para seu melhor desempenho docente: a adequação 

do alunado (não me refiro apenas à indisciplina, mas também à sua autoestima, 

resistência e interesse), a escassez e não adequabilidade do material (para)didático, 

a precariedade da estrutura física do ambiente escolar e a exiguidade de tempo do 

professor para, aperfeiçoando-se continuamente, tentar sanar tais carências.  

 Esses aspectos foram sintetizados da seguinte maneira: 
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    Quadro 5 – Necessidades dos professores 
        (continua) 

NECESSIDADES DOS PROFESSORES 
P

A
R

A
 U

M
 S

U
P

E
R

IO
R

 D
E

S
E

M
P

E
N

H
O

 

D
O

C
E

N
T

E
 

MELHORIAS APONTADAS AÇÕES DEMANDADAS 

quanto à disciplina do aluno  promoção da disciplina 

quanto ao interesse do aluno  motivação para os estudos 

quanto ao material didático  provisão de material didático adequado 

quanto à estrutura física  adequação da infraestrutura 

quanto a aspectos de ordem 

pedagógica 
 formação específica para o professor 

quanto a aspectos de ordem 

linguística 
 aprimoramento do professor 

P
A

R
A

 S
E

U
S

 D
IF

E
R

E
N

T
E

S
 P

Ú
B

L
IC

O
S

 PÚBLICOS AÇÕES DEMANDADAS 

EF I 
 adequação da infraestrutura 

 formação específica para o professor 

EF II 

 adequação da infraestrutura 

 formação específica para o professor 

 promoção da disciplina  

EJA 

 adequação da infraestrutura 

 formação específica para o professor 

 adequação das condições das aulas ao 

perfil dos alunos 

P
A

R
A

 C
O

M
 A

S
 H

A
B

IL
ID

A
D

E
S

 

L
IN

G
U

ÍS
T

IC
A

S
 

HABILIDADES LINGUÍSTICAS AÇÕES DEMANDADAS 

listening 

 adequação em relação aos alunos 

(disciplina, conhecimento linguístico e 

autoestima/desinteresse) 

 redução do número de alunos 

 aprimoramento do professor 

reading 

 adequação em relação aos alunos 

(disciplina, conhecimento linguístico e 

falta de hábito) 

speaking 

 adequação em relação aos alunos 

(disciplina, conhecimento linguístico e 

autoestima/desinteresse) 
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    Quadro 5 – Necessidades dos professores 

      (conclusão) 

NECESSIDADES DOS PROFESSORES 

P
A

R
A

 C
O

M
 A

S
 H

A
B

IL
ID

A
D

E
S

 

L
IN

G
U

ÍS
T

IC
A

S
 

HABILIDADES LINGUÍSTICAS AÇÕES DEMANDADAS 

speaking  redução do número de alunos 

writing 

 adequação em relação aos alunos 

(conhecimento linguístico, 

autoestima/desinteresse e falta de 

hábito)  

 redução do número de alunos 

 aprimoramento do professor 

     Fonte: elaboração própria. 

 

Essas necessidades, consideradas na perspectiva de Hutchinson e Waters 

(1987) como necessidades objetivas, traduzem-se aqui como lacunas formativas 

que ―só pode[m] ser apreendida[s] a partir dos sujeitos que a percebem e dos 

contextos que as geram ou viabilizam sua conscientização‖ (RODRIGUES; 

ESTEVES, 1993, p. 71). 

 Oportunamente, colabora com o encerramento desta subseção, a colocação 

de Villani (2010) de que a sensação que docentes sentem sobre a falta de 

importantes elementos em sua formação, ou seja, suas lacunas formativas, afeta 

não só sua autoestima, mas também o imaginário que seus alunos constroem de 

seus professores.  

 

4.3 OS DESEJOS DOS PROFESSORES E SEU DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL: A FORMAÇÃO OFERECIDA PELA PMV 

 

Esta subseção, que visa responder ao terceiro objetivo específico deste 

trabalho: quais são os desejos manifestados pelos professores de Língua Inglesa 

em efetivo exercício na rede municipal de ensino de Vitória em relação ao processo 

formativo oferecido pela PMV?, traz as vontades, as aspirações, os desejos e as 

expectativas que têm esses docentes em face da Formação que lhes é oferecida 

pela PMV.   
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Conforme mencionado anteriormente, nesta subseção, o levantamento dos 

desejos dos professores se refere ao seu desenvolvimento profissional, ou seja, 

àquilo que eles anseiam para o seu aprimoramento profissional. 

Para um melhor grupamento das informações colhidas nos questionários, 

esta subseção está dividida em três partes: os desejos70 quanto à proficiência 

linguística, os desejos quanto à qualidade da Formação e os desejos quanto a 

assuntos a serem contemplados na Formação. 

 

4.3.1 Os desejos quanto à proficiência linguística  

 

Ao serem questionados se gostariam de ter mais proficiência em alguma das 

quatro habilidades linguísticas, 80 professores (96,4% dos participantes da 

pesquisa) responderam conforme apresentado a seguir.   

 

                                  Tabela 37 – Desejo de mais proficiência 

GOSTARIAM DE TER MAIS PROFICIÊNCIA? 

SIM NÃO 

72 8 

                                         Fonte: elaboração própria. 

 

8 professores não consideram necessárias ou relevantes oportunidades de 

aperfeiçoamento linguístico e 3 professores não responderam ao questionamento. 

Juntos, esses 11 docentes que não se manifestaram desejosos de aperfeiçoamento 

linguístico representam 13,3% dos 83 professores. 

Os demais 72 professores participantes da pesquisa (86,7%), que durante 

sua autoavaliação manifestaram o desejo de desenvolver sua proficiência,                                                                                                                                                                      

indicaram as seguintes habilidades linguísticas:  

 

Tabela 38 – Autoavaliação: habilidades em que a proficiência é desejada 

MAIS PROFICIÊNCIA EM QUAIS HABILIDADES? 

LISTENING SPEAKING READING WRITING 

36 50 19 30 

                                    Fonte: elaboração própria. 

 

                                                 
70

 Neste trabalho, o vocábulo desejo é usado indistintamente como sinônimo de vontade, querer, 
aspiração, anseio e expectativa. 
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A habilidade speaking, com 50 menções (69,4% dos respondentes), e a  

habilidade listening, com 36 menções (50% dos respondentes), foram as mais 

indicadas pelos professores como necessárias para aprimorarem a sua proficiência.  

Conforme apresentado anteriormente, essas foram as habilidades citadas 

pelos docentes como as mais desafiadoras no preparo de atividades (Tabela 35) e 

as mais difíceis de serem desenvolvidas em sala de aula (Tabela 36). É possível que 

tais desafios justifiquem o desejo dos professores de desenvolver essas habilidades.  

Além disso, os professores também se pronunciaram em relação à 

importância de manterem seus estudos e em relação à escassez de oportunidades 

de praticar a língua fora do ambiente escolar. Tal ausência de oportunidades motiva 

também o desejo de desenvolver as outras habilidades. 

Os excertos a seguir ilustram tais circunstâncias: 

 ―tive uma boa formação extra-acadêmica, inclusive, e procuro aprimorar-me ainda mais 

mantendo uma rotina de estudos. A gente tem que estudar sozinho porque não tem com quem usar a 

língua de verdade‖. (Q2) 

 ―Não ha como manter certa fluência quando não se pratica todo tempo‖. (Q59)  

 ―Gostaria de ser fluente pra falar sem ter que pensar muito, pra escutar sem precisar de 

repetição, para escrever mais fácil e pra ler sem precisar checar dicionário sempre‖. (Q6) 

―O tempo de uso efetivo da língua no dia a dia não é suficiente para se desenvolver a 

excelência nas habilidades linguísticas. O uso constante das formas básicas nas aulas trava um 

pouco a melhoria. Por causa disto que o professor de inglês tem que ir procurar melhoria na língua 

como um todo‖. (Q65) 

 

4.3.2 Os desejos quanto à qualidade da Formação 

 

Esta subseção tem como objetivo responder a duas perguntas do 

questionário: Qual é a sua opinião sobre a Formação Continuada oferecida pela 

PMV? Por quê? e Na sua opinião, como a Formação Continuada da PMV pode 

contribuir para tratar das questões relacionadas ao ensino-aprendizagem de inglês 

na sala de aula? 

Em resposta à primeira pergunta, dos 83 professores questionados, 70 

(84,3%) expressaram sua opinião, 4 não responderam, 6 informaram que não iriam 

opinar porque nunca haviam participado de tais encontros e 3 informaram não ter 

opinião estabelecida sobre as Formações. As respostas a tal questionamento foram 

classificadas em duas categorias opostas: opinião favorável e opinião desfavorável.  
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A questão, que oferecia a possibilidade de múltiplas opiniões, resultou em 139 

menções. Delas, 111 (80%) se encaixam na categoria opinião desfavorável e 28 

(20%) se encaixam na categoria opinião favorável. Os números demonstram uma 

insatisfação do professorado com a qualidade ou com a logística das Formações 

promovidas pela GFDE da SEME/PMV.  

 55 opiniões desfavoráveis apontam para a necessidade de as Formações 

serem mais específicas e mais objetivas para a área do ensino de Inglês. Esses 

números corroboram o estudo de Santana (2010), que afirma que os professores 

valorizam as formações que privilegiam a prática e que a presença desse quesito 

atribui validade à formação.  

 Ainda na categoria opinião desfavorável, os professores elencaram: falta de 

praticidade das reuniões; ausência de especialistas e/ou estudiosos da área do 

ensino de línguas estrangeiras no comando dos encontros; não uso da língua 

inglesa nas Formações; comprometimento do tempo destinado ao planejamento 

semanal, produção e correção de atividades, confecção de avaliações e atualização 

de pautas; isolamento dos professores da EJA; e espaço formativo transformado em 

espaço de reclamação.  

 As opiniões desfavoráveis discutidas acima podem ser ilustradas com os 

seguintes excertos: 

 ―Penso que, uma vez que nos reunimos por área, os temas desenvolvidos deveriam girar em 

torno das especificidades da área‖. (Q51) 

―1º Prefiro ficar na escola para adiantar a confecção do meu material de trabalho: exercícios, 

cópias xerox, conversas cm pais e preeenchimento de pauta. As formações são no dia do PL 

[planejamento] e o dia pra tirar cópias na escola é 5a feira. 2º: as formações sempre acabam em 

lamúria e não se resolve nada. 3º: as formações não trazem assuntos que me interessam e não são 

em Inglês‖. (Q50) 

―Acho que elas não acrescentam muito. Acabam virando um espaço para reclamação. Acho 

que a grande questão é estrutural, O professor não trabalha feliz, por isso tudo que se oferece não é 

o suficiente‖. (Q33) 

―Precisa-se urgentemente melhorar a Formação e ser mais específica na área de LI [Língua 

Inglesa]. Precisa-se trazer pessoas para ministrar minicursos ou seminários como ocorre [nome de 

evento pedagógico voltado para professores de língua inglesa]. In English, please!!!!!‖. (Q29) 

―Para nossa área especificamente pouco nos favorece, já que a nossa maior necessidade é 

de reciclagem e troca de materiais/idéias para o trabalho efetivo em sala de aula‖. (Q59) 

―[professores da EJA] temos o planejamento coletivo nas sextas-feiras, ficando a parte do que 

os outros professores de inglês da rede estão estudando‖ (Q69) 
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Apesar de a maioria dos respondentes ter apontado aspectos negativos em 

relação à Formação que é oferecida pela PMV, 28 registros de opiniões favoráveis 

foram feitos: 24 professores afirmam que é boa a qualidade da Formação que a 

instituição empregadora proporciona, 3 professores relevam a boa intenção por 

parte da PMV de abrir esse espaço de compartilhamento de conhecimentos e 

experiências de seus docentes e 1 professor solicita que os encontros de Formação 

não deixem de existir.  

 ―Boas. São necessárias p/ os professores. Além de promover a interação entre os 

profissionais, a formação é instrumento de aprendizagem‖. (Q28) 

 ―De suma importância. Um espaço que não pode deixar de existir‖. (Q55) 

 ―Legal a PMV oferecer esses encontros pois nos permite discutir e refletir o cotidiano da 

escola, socializar as dificuldades e buscar resoluções‖. (Q42) 

 ―Acredito na eficiência destes encontros. O simples fato de poder trocar experiência com os 

profissionais que atuam na mesma rede, falar a mesma língua, saber como as coisas estão 

acontecendo em outras escolas, etc. me deixa satisfeita‖. (Q11) 

 

 A partir dos excertos acima, é possível afirmar que, para o corpo docente 

investigado, os motivos que fazem o processo formativo ser significativo, e por isso 

desejado, são pertinentes às categorias apresentadas por Galindo e Inforsato (2008) 

como os motivos que levam o professorado a tomar parte em ações formativas, tais 

como: aquisição de novos conhecimentos, pertinência dos temas, aplicabilidade da 

formação, troca de experiências com colegas e melhoria em suas aulas.  

 

Em relação à segunda pergunta, Na sua opinião, como a Formação 

Continuada da PMV pode contribuir para tratar das questões relacionadas ao 

ensino-aprendizagem de inglês na sala de aula?, dos 83 professores questionados, 

72 (86,7%) expressaram sua opinião e 11 não responderam.  

69 docentes afirmaram que as Formações oportunizam a abordagem de 

questões relacionadas ao ensino-aprendizagem de Inglês nas salas de aula de suas 

EMEFs, e 3 docentes afirmaram não saber se as Formações poderiam contribuir 

com tais questões. 

As respostas afirmativas dos docentes apontam para as seguintes 

contribuições: incentivo à troca de experiências entre os professores de Inglês; 

abordagem de aspectos mais precisos, específicos, para o ensino-aprendizagem da 

língua em questão; oferta de oficinas e/ou cursos com pesquisadores da área; 
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trabalho voltado para a disciplina e para a melhor interação entre os discentes; e 

valorização do professor, começando por ouvi-los mais.  

―a partir dos seguintes pontos: avaliar os critérios apontados a partir dos docentes; oferecer, 

pelo menos em meu caso, cursos específicos na nossa área de interesse, que não simplesmente 

para obtenção de certificados; modificar questões burocráticas de avaliação e presença, que 

demandam um tempo em função destas questões e menos tempo em aprendizagem-ensino‖. (Q21) 

―Os professores deveriam ser mais valorizados. A desvalorização contribui diretamente com a 

desmotivação e com a falta de criatividade no processo de ensino e aprendizagem‖. (Q31) 

―Discutir estratégias que possibilitem melhor interação com o aluno e como ensinar quem não 

quer aprender inglês‖. (Q67) 

―Se for conduzida de forma que realmente podemos aplicar dentro de sala de aula. Uma boa 

forma é a troca de experiências‖. (Q83) 

―Indicando outros profissionais, como psicólogos ou agentes de saúde, p/ projetos de 

interação com os alunos, palestras, etc...‖ (Q28) 

―Ela deveria funcionar como workshop para os professores, para que tivéssemos mais 

recursos e segurança nas aulas‖. (Q59) 

 

Os desejos acima manifestados pelos professores, ao privilegiarem aspectos 

práticos, remetem ao estudo de Rodrigues e Esteves (1993, p. 85) que, ao discorrer 

sobre as necessidades dos professores participantes, constata um ―predomínio 

nítido das referências à transmissão/avaliação de conhecimentos, à preparação das 

aulas e à sua execução‖. 

 

4.3.3 Os desejos quanto a assuntos a serem contemplados na Formação 

 

Esta subseção tem como objetivo responder à seguinte pergunta do 

questionário: Que assuntos você gostaria que fossem abordados nas reuniões de 

Formação Continuada que contribuiriam para uma melhor atuação didática sua 

dentro das salas de aula? Por quê?  

Dos 83 professores questionados, 9 não responderam e 2 afirmaram não 

saber indicar assuntos devido ao pouco tempo de experiência na instituição.  

Os demais 72 professores (86,7% dos participantes) mencionaram 92 

sugestões, as quais foram agrupadas em 7 categorias:   

 interatividade e troca de experiências entre os docentes – 24 menções 

 ―A necessidade do professor de inglês é de compartilhar experiências, a fim de melhorar o 

desempenho em sala de aula‖. (Q36) 
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 ―Trocar conhecimentos sobre como o uso de colegas sobre o uso de recursos, exercícios e 

tarefas que já usamos‖. (Q15) 

 ―Uma formação específica para os professores de inglês que permita sabermos as atividades 

diferenciadas que os outros usam, as novidades no ensino que promovem...‖ (Q3)   

 

 específicos para a disciplina – 19 menções 

 ―Por que ensinar gramática? Como assegurar a aprendizagem da língua? Considerando 

nossa realidade, como trabalhar as habilidades de listening/speaking?‖ (Q41) 

 ―Como sensibilizar o aluno da Rede Pública a valorizar as aulas de Língua Estrangeira‖. 

(Q55) 

 

 metodologias e técnicas de ensino – 17 menções 

 ―Estratégias de aprendizagem e uso de novas tecnologias nas aulas de Inglês‖. (Q9) 

 ―Métodos e técnicas inovadoras e contemporâneas para se trabalhar o inglês na EJA‖. (Q64) 

 

 indisciplina, desinteresse e violência na sala de aula – 11 menções 

 ―como lidar com esses alunos sem limites em sala de aula‖. (Q10) 

 ―Sugiro convite a psicólogos especializados em adolescência para ajudar os professores 

como lidar melhor com eles para tentar reduzir a violência (até física) nas salas‖. (Q72) 

 

 material didático – 9 menções 

 ―tipos de materiais didáticos e melhor uso dos mesmos. Por que é essencial boas escolhas de 

material didático, para se obter um bom sucesso em cada aula ministrada‖. (Q5) 

 ―Apresentação de diferentes materiais e recursos didáticos, para atrair a atenção e interesse 

dos alunos‖. (Q26) 

 

 necessidades especiais – 6 menções 

 ―Como ensinar inglês para surdos. Como trabalhar com alunos com outras necessidades 

especiais‖. (Q49) 

 ―os alunos com necessidades especiais. Acredito que é um grande desafio tratar da inclusão 

destes alunos em nossas aulas de inglês‖. (Q74)  

 

 novas tecnologias em sala de aula – 6 menções   

 ―Assuntos dentro da área do Inglês usando o laboratório de informática, para que os alunos 

se sintam motivados‖. (Q5) 

 ―Uso de novas tecnologias‖. (Q74) 

 

Os desejos dos docentes apresentados até aqui foram sintetizados no quadro 

a seguir: 
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    Quadro 6 – Desejos dos professores 

DESEJOS DOS PROFESSORES QUANTO À FORMAÇÃO 
Q

U
A

N
T

O
 À

 P
R

O
F

IC
IÊ

N
C

IA
 

L
IN

G
U

ÍS
T

IC
A

 

MANIFESTADOS AÇÕES DEMANDADAS 

mais proficiência nas habilidades 
speaking, listening, writing e reading 

 oferecimento de oportunidades de 
prática 

Q
U

A
N

T
O

 À
 Q

U
A

L
ID

A
D

E
 D

A
 

F
O

R
M

A
Ç

Ã
O

 

MANIFESTADOS AÇÕES DEMANDADAS 

 

 

abordagem de questões do ensino-
aprendizagem de Inglês pela PMV 

 

 

 promoção de encontros formativos 
práticos, ministrados em língua 
inglesa, específicos para essa 
disciplina e conduzidos por 
especialistas da área 

 promoção de oportunidades de troca 
de experiências entre os docentes 

 oferecimento de oficinas  

 providências em relação à 
indisciplina  

 valorização do professor 

Q
U

A
N

T
O

 A
 A

S
S

U
N

T
O

S
 A

 S
E

R
E

M
 

C
O

N
T

E
M

P
L

A
D

O
S

 

MANIFESTADOS ASSUNTOS 

 

indicação de assuntos a serem 
contemplados na Formação 

 

 

 interatividade e troca de 
experiências entre os docentes 

 específicos para a disciplina  

 metodologia e técnicas de ensino 

 indisciplina, desinteresse e violência 

 material didático 

 necessidades especiais de 
aprendizagem 

 novas tecnologias em sala de aula 

     Fonte: elaboração própria.  

 

Esta subseção se dedicou a refletir sobre os desejos manifestados pelos 

professores, que aqui dizem respeito aos anseios desses docentes em relação ao 

seu desenvolvimento profissional no contexto da Formação que lhes é oferecida 

pela instituição empregadora. Tais desejos se referem à sua proficiência linguística, 
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à qualidade do processo formativo e aos assuntos que poderiam ser contemplados 

nessa Formação. 

No tocante à proficiência linguística, os professores demonstraram ter uma 

elevada autoestima, ao se autoavaliarem positivamente (Tabela 19). Contudo, os 

professores também manifestaram a necessidade de se aperfeiçoarem 

linguisticamente (Tabela 37). Com base na convicção demonstrada pelos 

professores, quando revelam aquilo que acreditam ser seu próprio valor ou 

competência, é possível inferir que eles estão dispostos a experimentar e lidar com 

os desafios eventualmente advindos de sua busca por desenvolvimento profissional. 

Essa busca profissional, na opinião desses professores que fazem da docência do 

Inglês, de fato, sua profissão, precisa estar atrelada a oportunidades de práticas de 

uso da língua, de forma a alcançar o padrão de proficiência que esses profissionais 

pressupõem como necessário para a boa atuação do professor de Inglês.  

No que diz respeito à qualidade da Formação que é oferecida, os docentes 

manifestaram insatisfação. Contudo, esses profissionais demonstraram confiar na 

instituição para a qual trabalham, presumindo que ela possa auxiliá-los em relação 

ao seu melhor desempenho. Portanto, os professores ofereceram sugestões de 

como a Formação deveria ser e o quê deveria contemplar.  

No que diz respeito a assuntos a serem contemplados na Formação, tais 

sugestões também se concretizam na própria explicitação dos assuntos que os 

professores elencaram como desejáveis para embasarem os encontros formativos. 

É possível notar que assuntos como desinteresse do alunado, violência escolar ou 

material didático inapropriado não são de natureza essencialmente formativa. 

Porém, assim como na subseção 4.2.2, quando os docentes manifestaram suas 

necessidades, acatei suas informações da forma mais abrangente possível, para ser 

fiel às respostas obtidas nos questionários e pelo fato de que tais assuntos se 

apresentaram como importantes para o desenvolvimento profissional dos 

professores participantes.    

Faz-se importante, neste momento, salientar uma incoerência na expressão 

dos desejos e necessidades dos professores. Os docentes apontam como seu maior 

desejo encontros formativos focados em assuntos específicos para sua área de 

formação, mas reivindicam como necessidade para um superior desempenho 

didático (subseção 4.2.1), notadamente, melhorias quanto à disciplina e ao interesse 

dos discentes, quanto ao material didático e quanto à estrutura física. Tal 
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incoerência representa um contrassenso profissional, pois o professor atribui maior 

valor àquilo que vem ao encontro de seus anseios pessoais em detrimento daquilo 

que ele acredita contribuir para o contexto educativo como um todo.   

 

4.4 A VISÃO DOS GESTORES DA FORMAÇÃO CONTÍNUA OFERECIDA PELA 

SEME/PMV  

 

Esta subseção visa responder ao quarto objetivo específico deste trabalho: 

qual é a visão apresentada pelos gestores responsáveis acerca do processo 

formativo oferecido?  

As oportunidades de formação disponibilizadas pela SEME, conforme 

apresentado na subseção 3.2.1.2, podem acontecer em três espaços diferentes 

(VITÓRIA, 2007): nas unidades de ensino, no NEPE e em espaços coletivos 

interescolares.  

As formações que acontecem nas unidades de ensino focalizam as 

―problematizações, necessidades e desejos‖ (VITÓRIA, 2007, p. 12) de uma 

específica unidade escolar, sendo que sua organização é definida por aquele 

coletivo, que adota preceitos do princípio da gestão democrática. As formações 

acontecidas nas unidades de ensino não foram assunto desta tese, que focalizou a 

formação em espaços coletivos interescolares, mais especificamente, as formações 

por área de conhecimento. 

O NEPE foi idealizado pela própria GFDE no decorrer de 2006 e estabelecido 

na Política de Formação Continuada da SEME/PMV (VITÓRIA, 2007, p. 21) como 

um espaço permanente de estudo e pesquisas sobre a Educação e tem como seu 

primeiro princípio ―a valorização dos processos formativos que pressupõem os 

educadores como pesquisadores e produtores de conhecimento‖. As formações que 

acontecem no NEPE visam à articulação entre pesquisas e processo formativo do 

professor e podem ser realizadas por grupos de estudos. A respeito do NEPE, a 

Técnica Pedagógica que participou desta pesquisa assim se refere: 
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 ―Criou-se um documento para se falar qual era a proposta de formação da Secretaria de 

Educação e o NEPE foi idealizado. Só que ele nunca saiu do papel, ficou no nível da idealização... 

nós não temos nenhuma experiência concreta que possa dizer que ele virou uma ação‖. (E3)
71

 

 

As formações que ocorrem nos espaços coletivos interescolares são definidas 

pela SEME, coordenadas pela GFDE e podem assumir quatro diferentes espaços 

coletivos: formações por área de conhecimento ou eixo temático; formações 

temáticas; formações regionalizadas; e fóruns, congressos, seminários e eventos 

similares.  

A formação por área de conhecimento, foco deste trabalho e aqui 

referenciada como Formação, proporcionada pela GFDE/SEME/PMV, segue 

orientações da Política de Formação Continuada para os profissionais da Educação 

do sistema municipal de ensino de Vitória (VITÓRIA, 2007). Entretanto, o Professor-

formador, ao ser questionado sobre quais documentos legais orientam as 

Formações das quais ele é parte gestora, demonstra desconhecimento. 

―Que documentos orientam?... Desconheço‖. (E2) 

 

O Gerente e a Técnica Pedagógica afirmam que a Formação tem como meta 

a qualificação do trabalho docente com vistas à aprendizagem do aluno.  

―As formações que oferecemos visam a qualificação do professor voltadas especialmente 

para usa prática docente que deve resultar na aprendizagem do nosso aluno‖. (E1) 

―O objetivo maior dos encontros formativos é sem dúvida o aprimoramento docente‖. (E2) 

No entendimento da GFDE, os momentos de Formação devem constituir para 

os docentes oportunidades de contato, desenvolvimento, conhecimento, discussão, 

reflexão e construção de práticas ou questões que perpassam a escola e que não 

fizeram parte da formação inicial desses profissionais.  

―Essa gerência, entendendo que a formação inicial do professor deu conta da especificidade 

de seu conteúdo disciplinar... no caso específico, a língua e o ensino da língua inglesa, se ocupa em 

prioritariamente ocasionar chances de debates e estudos que dizem respeito a aspectos que supram 

alguma lacuna que esses professores possam trazer [dessa formação]‖. (E2) 

 

Ainda, segundo o Gerente entrevistado, a GFDE imagina que os encontros 

formativos organizados pela PMV aos seus docentes atuam como provocadores de 

                                                 
71

  As entrevistas estão identificadas pela letra E seguida do número do entrevistado a que se refere, 
a saber: E1, o Gerente de Formação; E2, o Professor-formador da Língua Inglesa; e E3, a Técnica 
Pedagógica. 
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reflexão nos professores acerca do resultado que se tem nas salas de aula ser 

também produto da atuação do professor em suas salas.  

―Precisamos, e acreditamos que seja parte de nosso trabalho, provocar os professores para 

que eles reflitam a respeito do que é feito em sua sala de aula e suas consequências‖. (E1) 

 

Apreende-se, a partir dessas considerações, que é expectativa da equipe 

gestora da Formação que os docentes da rede de ensino discutam e estejam 

envolvidos em assuntos de cunho não só pertinente a suas áreas de conhecimento, 

mas também em assuntos que pertençam a um escopo de maior amplitude no 

cenário escolar. 

É possível inferir que a atual Política de Formação da Secretaria não é 

claramente explicada aos docentes, pois, em nenhum momento, os professores se 

manifestaram conhecedores da abrangência de tal visão. Isso porque os discursos 

dos docentes muito frequentemente aparecem na forma de reivindicação de 

encontros formativos que contemplem especificidades para o ensino de Língua 

Inglesa.   

Os encontros de Formação são planejados em reuniões do               

Professor-formador com a equipe GFDE e outros setores da SEME para definição 

da linha de trabalho e da logística de organização dos encontros.  

―Há reuniões com a equipe da gerência de formação e de outros setores da SEME antes de 

cada encontro. Antes do primeiro encontro de cada ano, sempre há várias reuniões até a linha de 

trabalho ser definida‖. (E2) 

 

Os temas contemplados nos encontros formativos oferecidos pela PMV são 

selecionados à luz de discussões realizadas pela equipe de formação, levando em 

consideração as indicações de professores, as demandas da época e também a 

linha ideológica da administração em vigor. Nessas reuniões da equipe de formação, 

há sugestões de nomes de palestrantes que, em geral, são profissionais 

reconhecidos por atuarem e/ou pesquisarem o tema escolhido ou com titulação e 

trabalhos na área. Não é um requisito que o palestrante tenha conhecimento da 

realidade da escola pública, mas é desejável. 

 ―[Os temas selecionados para as reuniões são] discutidos pela equipe da formação levando 

em consideração as demandas da época e também a linha ideológica da administração em vigor‖. 

(E2) 
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―[Ao longo do ano letivo] professores indicam tópicos que veem como necessários de serem 

abordados, aprofundados. Usamos essas indicações na escolha de temas podem ser desenvolvidos‖. 

(E1) 

―Os professores sempre anseiam por coisas aplicáveis imediatamente, coisas práticas. 

Teorias grandiosas que não podem ser claramente transformadas em ações em sala de aula 

geralmente são desprezadas‖. (E2) 

―Os palestrantes para os encontros de Formação são escolhidos em função dos temas que 

são escolhidos, das pesquisas que desenvolvem e também consideramos o conhecimento que têm 

em relação à escola pública‖. (E1) 

―Os nomes [dos palestrantes] são sugeridos nas reuniões de preparação da formação. 

Geralmente de profissionais conhecidos por atuarem com o tema ou com titulação e trabalhos na 

área‖. (E2) 

 

Não obstante, conforme declarações dos participantes, é justamente a falta 

desta ligação entre os temas apresentados e a realidade cotidiana dos professores 

participantes que muitas vezes levam esses docentes a não se interessarem pela 

Formação da PMV. 

―Sempre fui uma professora muito comprometida com minha formação, mas o excesso de 

assuntos burocráticos e total falta de ligação com o ensino da língua inglesa, me fizeram priorizar 

outros eventos e não a participação nas formações da SEME‖. (Q66) 

―Assuntos mais práticos e menos teóricos, que visassem diretamente atividades efetivas para 

uso em sala de aula / ambiente escolar: é o que muitos professores que conheço esperam das 

formações [...] por não ter [isso] nas formações, parei de frequentar‖. (Q35) 

―Não vou mais as formações. Nada acrescentam no meu desempenho como professora de 

Inglês nas salas de aula das escolas da rede‖. (Q49) 

 

Os excertos acima expressam o não atendimento das demandas do 

professor, fato que encontra respaldo nas afirmações de Galindo e Inforsato (2008) 

que, ao elencarem categorias que desmotivam os docentes a participarem de 

experiências formativas, apontam razões como: propostas ineficazes, carência de 

propostas, separação entre teoria e prática e desinteresse do professor. Logo, faz-se 

imprescindível que as demandas do professor e sua realidade educacional sejam 

atendidas, bem como sejam consideradas suas concepções sobre sua prática 

docente, pois tais fatores são determinantes no engajamento dos professores em 

seus processos formativos (SANTANA, 2010). 

Ainda sobre a forma de planejamento dos encontros formativos pela SEME, a 

GFDE informa que, intencionalmente, oferece a Formação para professores da EJA 
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de maneira específica a essa modalidade de ensino. O caminho escolhido pela 

GFDE é focar aspectos que extrapolem o componente curricular de cada uma das 

disciplinas de estudo, voltando, assim, as Formações direcionadas aos professores 

que trabalham com a EJA para peculiaridades dessa modalidade de ensino. Aos 

olhos da Técnica Pedagógica, não é viável trabalhar a formação da EJA como a 

formação da escola regular, vistas as singularidades da variante de se trabalhar com 

jovens e adultos em um mesmo ambiente.  

―A EJA é uma modalidade de ensino diferenciada e peculiar [...] se faz necessário que os 

profissionais que escolham trabalhar com esse público de alunos, estejam conscientes disso. Daí 

serem suas formações serem também diferenciadas [para que os professores] recebam, nas 

formações que acontecem nas EMEFs, informações que colaborem diretamente com sua prática‖. 

(E3) 

 

Alguns professores da EJA reclamam do isolamento que sentem por não se 

verem integrados com os demais colegas da disciplina Inglês e, por isso, não se 

sentem atualizados nas questões pertinentes à área. 

―[as formações são boas] embora eu gostasse mais quando era específica para Inglês, isto é, 

antes de aderirmos à modalidade EJA no noturno‖. (Q80) 

―[a formação] é geral - para o professor EJA - não [é] formação específica para as áreas. Com 

isso, a gente fica desatualizado na LE‖. (Q82) 

―[a formação da EJA é] deficiente - não se toca em assuntos específicos da disciplina que sou 

professor‖. (Q44) 

 

Ao final de cada ano letivo, os professores participantes das Formações 

avaliam os encontros que tiveram e indicam assuntos que gostariam que fossem 

abordados no futuro. Não existe o impedimento de que professores participantes, ao 

longo de um ano letivo, solicitem ou indiquem temáticas para serem incluídas, na 

medida do possível, na agenda formativa.  

―Geralmente no último encontro do ano, a gente entrega um formulário de avaliação da 

Formação do ano que está acabando. Nele, os professores avaliam o ano e podem sugerir assuntos 

para as formações do ano seguinte‖. (E2) 

―A GFDE está à disposição para receber indicações de temáticas para serem  incluídas na 

agenda das Formações... na medida do possível, tentamos atender a todos‖. (E3) 

 

Cabe apontar que, embora a gerência esclareça que a PMV mantém parceria 

com um curso de idioma no qual seus funcionários gozam de 50% de desconto, 

nenhum dos 83 professores manifestou conhecimento do assunto. Possivelmente, 
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os professores não leem as atualizações do veículo eletrônico de comunicação da 

entidade para a qual trabalham e/ou esperam que a instituição lhes forneça essas 

informações de forma mais direta.  

―A PMV mantém parceria com um curso de idiomas aqui mesmo em Vitória. Essa parceria 

oferece ao funcionário público um bom desconto [...] as informações ficam no site da PMV‖. (E3) 

―Seria bom se a PMV informasse p/ professores de Inglês os cursos e seminários que 

acontecem na cidade, e que pagasse pra gente também‖. (Q38)  

―Como acabei de sair da faculdade e fui efetivada na PMV, gostaria de saber sobre se posso 

continuar a estudar Inglês, de preferência com bolsa de estudo‖. (Q9) 

 

Apesar de ser uma obrigação do município oferecer eventos formativos, 

conforme explicitado anteriormente, os gestores destacam que não existe uma 

obrigatoriedade da participação do professor. A SEME divulga, convida-os, mas não 

os convoca. Lamenta que, nos poucos encontros por ano, que acontecem em 

horário de trabalho, os professores, cujo dever é ―constantemente se aperfeiçoar 

profissionalmente‖ (VITÓRIA, 1982b, artigo 103), façam a opção de ficar na escola 

planejando sua rotina em detrimento de estarem com colegas de área para novas 

aprendizagens, trocas de experiência e crescimento profissional.  

―Nós oferecemos as oportunidades, e gostaríamos que todos os professores das diferentes 

áreas pudessem comparecer, mas sabemos que cabe a cada profissional analisar a viabilidade de 

sua participação‖. (E1) 

 

A PMV reconhece a participação dos professores nas Formações que ela 

oferece por meio de registro de presença e posterior certificação. A cada três anos, 

os docentes são avaliados por mérito (VITÓRIA, 2006b) e podem fazer uso de sua 

certificação anual para contagem de pontos e avanço em sua carreira (VITÓRIA, 

2010). Outras formas de reconhecimento da instituição são também destacadas 

pelos gestores:  

 voz ativa na formação de uma política pública de formação do município, 

pois a gerência planeja os encontros seguintes em função do que é por 

ela ouvido 

 ―Os professores que comparecem certamente contribuem para o planejamento de ações 

formativas com dados que ajudam na organização de reuniões futuras‖. (E3) 

 ―Com as sugestões que os professores indicam, vamos fazendo o planejamento de ações 

que vão acontecer‖. (E2) 
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 compra de inscrições pela SEME em eventos acadêmicos realizados no 

estado prioritariamente contempla professores que frequentam suas 

reuniões formativas 

 ―Quando acontecem eventos e os professores solicitam que a PMV arque com sua inscrição, 

a prioridade de atendimento é para quem participa das Formações que oferecemos aqui na SEME‖. 

(E2)  

 

 possibilidade de qualquer professor ser indicado pelo grupo para ser o 

futuro formador de sua área 

 ―Na escolha de professores-formadores, o grupo, ao votar nos colegas, prefere que seja 

alguém ativo e presente nas Formações‖. (E1) 

 

Para a GFDE, a Formação propiciada pela PMV em 2012 foi positiva. Ilustram 

tal avaliação baseados em quatro pontos: 

 Inglês foi uma área com um professor-formador à frente do grupo, 

mediando os interesses do coletivo 

 ―Foi muito bom ter um professor-formador de Inglês na equipe de coordenação das 

Formações. O grupo se sentiu representado e o contato entre os colegas foi mais efetivo‖. (E3) 

  

 as discussões em torno do eixo temático centralizador escolhido para o 

ano – ―O currículo da Educação Básica na perspectiva da cidade 

educadora‖ – e as linhas de trabalho desenvolvidas nos encontros que 

nesse ano aconteceram72 foram produtivas e serviram como consolidação 

de um pensar ideológico perseguido pela gestão em vigor 

 ―O eixo temático das reuniões deste ano dá margem para muita discussão e reflexão sobre a 

realidade encontrada nas escolas municipais‖. (E1)  

 

 as especificidades ou particularidades das diferentes áreas de 

conhecimento, não só o Inglês, não foram diretamente abordadas nas 

Formações 2012, em função da opção da gestão de tratar de um tema 

centrado no conceito de cidade educadora 

 ―É importante, ao planejar as Formações, que se tenha o cuidado de não ficar apenas 

discutindo especificidades de cada área. Num âmbito maior, queremos discutir o fazer pedagógico 

como um todo, que possa ser elemento para todo e qualquer professor que trabalhe nesta rede‖. (E1)  

 

                                                 
72

 As quais foram objeto de descrição na subseção 3.2.1.3.2 desta tese. 
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 o ponto negativo das Formações de 2012 de Inglês foi a ausência do 

professor 

―Para a GFDE, o ponto negativo das Formações que oferecemos em 2012 foi a baixa 

frequência dos professores. Uma pena porque não conseguiram comparecer para poderem 

compartilhar com seus colegas de área suas vivências‖. (E3) 

 

Dos pontos acima realçados pelos gestores, considero necessário comentar 

dois.  

Em primeiro lugar, o fato de as reuniões acontecerem por áreas de 

conhecimento sem que, contudo, as especificidades dessas áreas sejam abordadas 

nessas reuniões. Ao serem convidados para encontros formativos com seus pares 

de área de conhecimento, acredito que se cria uma expectativa de que temáticas 

relativas à disciplina em questão serão contempladas, expectativa essa 

posteriormente frustrada. 

Em segundo lugar, a GFDE destaca como único ponto negativo das 

Formações oferecidas em 2012 a ausência dos professores de Língua Inglesa. 

Considero que dev(eri)a ser rotina de um departamento que zela pelas 

oportunidades formativas de um grupo de professores investigar a ausência deles 

aos encontros dessa natureza. Porém, nenhum indicativo a esse respeito foi 

especificado pelos gestores.  

Com base na visão dos gestores discutida até aqui, a partir dos pontos 

avaliativos por eles mencionados acima, é possível afirmar que a GFDE acredita que 

oferece uma boa Formação.  

Todavia, a GFDE não explicita para os professores o que entende por essa 

boa Formação e o que ela deve contemplar. Tal desconhecimento por parte dos 

professores acerca de questões como pertinência, adequabilidade, relevância, 

aplicabilidade e conveniência do conteúdo dos encontros formativos provoca um 

estado de insatisfação deles. Eventualmente, isso pode comprometer o 

aproveitamento desses docentes no processo formativo e, consequentemente, no 

exercício de sua atividade profissional. 

 Assim, finalizando, firmo-me na visão de Villani (2010, p. 88) acerca do 

processo de formação contínua dos educadores da rede pública municipal, ao notar 

que também aqui em Vitória, essa educação continua ―na contra mão não só da 

acelerada globalização do mundo atual, mas também, das próprias leis federais 
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deste país‖, pois não consegue proporcionar a seus docentes o apoio e o respaldo, 

tanto estrutural, técnico ou pedagógico, indispensáveis para uma atuação didática 

de qualidade.   

 

4.5 EM QUE MEDIDA A FORMAÇÃO ATENDE ÀS NECESSIDADES FORMATIVAS 

DOS PROFESSORES 

 

Esta subseção visa responder ao quinto objetivo específico deste trabalho: 

em que medida o processo formativo oferecido pela PMV atende às necessidades 

formativas dos professores? 

 Para tanto, foram apresentados e discutidos até aqui: as necessidades e os 

desejos dos professores em relação ao processo formativo e a visão dos gestores 

acerca da Formação oferecida. A interpretação dos dados mostrou que os 

professores se manifestaram insatisfeitos em relação à Formação oferecida, 

alegando que ela não atende a suas necessidades e desejos. Em contrapartida, a 

GFDE considera que oferece uma boa Formação.  

O processo formativo, entendido como um todo coerente, deve atender a 

exigências do funcionamento das organizações, a interesses sociais presentes na 

situação de trabalho e a expectativas dos indivíduos (RODRIGUES; ESTEVES, 

1993). Quando essa integralidade não se faz presente, surgem lacunas que 

comprometem aquilo ao que o processo se destina; no caso deste trabalho, a 

qualidade do ensino de Língua Inglesa na PMV. 

Nessa perspectiva, entendo que o ensino de Língua Inglesa na PMV está 

comprometido, pois a visão do processo formativo não constitui um todo coerente, 

fragmenta-se entre a gestão e os professores. A gestão da GFDE entende que a 

política de formação deva promover reflexões que abarquem uma dimensão mais 

abrangente da realidade escolar, não apenas em assuntos pertinentes às áreas de 

conhecimentos específicos. Tal visão também contempla ações que buscam ir ao 

encontro daquilo que é sinalizado pelos professores. Contudo, a gestão ainda afirma 

que os professores desta rede de ensino anseiam por processos operacionalizáveis, 

ou seja, passíveis de serem aplicados em sala de aula em um curto espaço de 

tempo, e conteúdos que não podem ser objetivamente transpostos para a realidade 

da sala de aula são usualmente refutados. Os professores, por sua vez, como 

apresentaram os dados deste trabalho, reivindicam, prioritariamente, a 
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especificidade de assuntos referentes ao ensino da língua estrangeira como 

componente de seu processo formativo.  

Infiro, com base no que evidenciam os dados – estar o ensino de Língua 

Inglesa comprometido na PMV –, que a análise de necessidades conduzida neste 

trabalho, mais que um produto acadêmico, possa ser socialmente útil na busca de 

soluções para questões que envolvem o ensino de Inglês na PMV. Isso porque as 

necessidades levantadas nesta pesquisa, por constituírem manifestações daqueles 

que de fato vivenciam o cotidiano da sala de aula, estão envoltas por elementos 

como credibilidade, veracidade e fidelidade que as fazem passíveis de embasar a 

elaboração de ações formativas. 

Para que possam dar conta de atender efetivamente todos os envolvidos – o 

sistema educacional e as respectivas diretrizes que o orientam, o professor e suas 

demandas e, consequentemente, a qualidade do ensino de Língua Inglesa na PMV 

–, essas ações formativas precisam contemplar as diferentes variáveis subjacentes 

de cada uma dessas partes constituintes do processo educativo. 

Nessa perspectiva, a ideação deste trabalho, ou seja, a ideia de ação advinda 

dos resultados, foi elaborar um roteiro sugestivo para os encontros formativos a 

serem oferecidos pela PMV. Essa ideação está descrita a seguir.  

 

4.5.1 Ideia de ação 

 

O roteiro sugestivo aqui apresentado, conforme o próprio nome denota, não 

tem natureza normativa ou prescritiva. Seu objetivo é servir de referencial para 

consulta e orientação, constituindo um banco de ideias. 

Procurei, para compor a sequência de sugestões, contemplar assuntos que 

emergiram dos discursos dos professores, sem perder de vista as orientações que 

regem os documentos diretivos do processo formativo da PMV. Tais assuntos 

refletem as necessidades e os desejos dos professores. As necessidades dizem 

respeito ao exercício profissional e os desejos dizem respeito ao desenvolvimento 

profissional desses docentes.  

Conforme discutido anteriormente, o processo formativo oferecido pela PMV 

apresenta uma fragmentação que pode ser decorrente do não alinhamento entre a 

visão de seus gestores e a de seus professores. Tal circunstância motivou o 

desenvolvimento do roteiro sugestivo de ações formativas que ora apresento. 
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A elaboração desse roteiro sugestivo parte do pressuposto que os gestores e 

os professores da PMV, embora não compartilhem da mesma visão em alguns 

aspectos, são comparticipantes de um mesmo objetivo: a qualidade do ensino de 

Língua Inglesa na PMV. Por isso, aproximar suas visões favorece que esse objetivo 

seja alcançado de forma bem sucedida.  

Concordo com Kumaravadivelu (2011, p. x) que o processo formativo de 

professores de línguas precisa ser suficiente ―para enfrentar os desafios postos pela 

acelerada globalização econômica, cultural e educacional‖ da hodierna sociedade. 

Portanto, ao elaborar o roteiro sugestivo de ações formativas para os professores de 

Inglês da PMV, considerei, além dos resultados da análise de necessidades 

realizada com os professores e as diretrizes federais e municipais que orientam o 

sistema educacional, a ―complexidade educacional que se tornou a marca de nossa 

sociedade global de conhecimento‖ (KUMARAVADIVELU, 2011, p. 17).  

Tal complexidade pode ser observada nas diferentes atribuições da escola e, 

consequentemente, do professor que, mais do que um ―dador‖ de aulas, precisa ser 

um agente social, responsável-solidário no processo de ensino-aprendizagem no 

qual seu aluno está inserido. Nessa perspectiva, pensar em ações formativas que 

tenham como objetivo final a aprendizagem bem sucedida em sala de aula precisa 

levar em conta aspectos passíveis de ajudar os professores ―a enfrentarem os 

desafios e necessidades do ensino e aprendizagem bem como as numerosas 

situações imprevisíveis‖ que se fazem presentes no seu cotidiano pedagógico. 

(KUMARAVADIVELU, 2011, p. 125). 

Trazidas para o contexto deste trabalho, essas ações formativas implicam na 

existência de um engajamento entre a visão da PMV e a visão dos professores que, 

para ser efetivo, precisa estar alicerçado em um aporte que o referencie. A fim de 

cumprir com tal propósito, utilizei, para orientar a elaboração do roteiro sugestivo de 

ações formativas para os professores de Inglês, o modelo KARDS73 

(KUMARAVADIVELU, 2011).  

Esse modelo tem como premissas: o conhecimento pedagógico significativo 

só pode emergir da sala de aula; o professor é quem está em melhor posição para 

produzir e aplicar esse conhecimento; grande parte das abordagens para educação 

de professores objetiva que os docentes sejam consumidores e não produtores de 

                                                 
73

 Conforme mencionado na subseção 2.1.3. 
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conhecimento pedagógico; e os professores, a cada dia, têm mais responsabilidades 

em seus contextos de trabalho (KUMARAVADIVELU, 2011). Tais premissas vão ao 

encontro do paradigma contemporâneo de se conceber o processo formativo 

docente, no qual o professor de língua deve ser capaz de se sentir preparado para 

seus inesperados desafios cotidianos.   

 A essência do modelo KARDS traduz-se nas letras de seu acrônimo:  

 K – Knowing: aprimoramento do conhecimento base do profissional docente;  

 A – Analysing: incentivo ao conhecimento das necessidades de seus alunos;  

 R – Recognizing: reconhecimento de suas práticas sendo diretamente   

tratadas em oportunidades formativas;  

 D – Doing: efetiva experimentação de condutas em suas salas, à vista de 

novas e, por vezes, inovadoras ideias;  

 S – Seeing: autoconscientização da importância de observar e ser observado 

e da qualidade que esse experimento pode contribuir com seu crescimento   

didático-pedagógico.     

 Dessa forma orientada, na perspectiva do modelo KARDS, elaborei o roteiro 

sugestivo de ações formativas, conforme descrito a seguir.  

 

4.5.2 Roteiro sugestivo de ações formativas 

 

 O roteiro sugestivo de ações formativas para os professores de Inglês aqui 

apresentado fundamenta-se em duas linhas de ação: (i) aperfeiçoamento linguístico 

e (ii) aperfeiçoamento didático-pedagógico.  

 Juntas, essas duas linhas de ação visam abarcar as necessidades e os 

desejos formativos dos professores de Língua Inglesa discutidos ao longo desta 

tese. A linha de ação aperfeiçoamento linguístico foi concebida a partir de sugestões 

de alternativas para a prática do idioma por parte do professor. A linha de ação 

aperfeiçoamento didático-pedagógico foi concebida a partir da possibilidade de 

acontecerem, durante um ano letivo, oito encontros formativos por área de 

conhecimento.   

 

a) A linha de ação aperfeiçoamento linguístico:  

A prática da língua estrangeira é um desejo de 86,7% dos professores (72 

dos 83 participantes), conforme apresentado na Tabela 37. Os docentes alegam, 
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principalmente, que não têm oportunidade de praticar o idioma estrangeiro também 

por lidarem com alunos que possuem nível básico de conhecimento desse idioma. 

Tal circunstância, afirmam, leva-os à falta de fluência e proficiência.   

O expressivo quantitativo de professores que manifestou o desejo de praticar 

a língua estrangeira demandou que, na elaboração do roteiro sugestivo de ações 

formativas para os professores de Inglês, esse aspecto fosse contemplado. Assim, 

este roteiro sugestivo pressupõe que a língua estrangeira seja prioritariamente 

utilizada como veículo de comunicação em todas as oportunidades de encontro dos 

docentes. Contudo, conhecendo o contexto dos encontros de formação e, por isso, 

presumindo a existência de dificuldades de se promoverem encontros em língua 

inglesa por questões de ordem organizacional, logística ou relacionadas a aspectos 

quanto à proficiência do professor, tive a necessidade de pensar em alternativas 

para lidar com essas eventuais dificuldades.  

Assim, este roteiro sugestivo aponta duas alternativas: o uso da língua 

inglesa, em suas diferentes habilidades, como veículo de comunicação nas ações 

formativas da linha de ação aperfeiçoamento didático-pedagógico, de forma a 

contemplar a linha de ação aperfeiçoamento linguístico; e o incentivo ao 

aprimoramento linguístico dos docentes por meio de ações promovidas pela PMV.  

A primeira alternativa, o aprimoramento linguístico dos docentes como veículo 

de comunicação nas ações formativas da linha de ação aperfeiçoamento didático-

pedagógico, está suposta para acontecer da seguinte maneira: adoção da língua 

inglesa no desenrolar dessas ações, bem como nos possíveis desdobramentos 

delas. Desse modo, os participantes terão a oportunidade de exercer a prática desse 

idioma mais constantemente. Algumas situações previstas são:   

 emprego da língua inglesa como meio utilizado na comunicação oral e 

escrita durante as ações formativas; 

 utilização de textos em inglês como base de discussão das temáticas 

exploradas; 

 uso de excertos áudio ou videogravados em língua inglesa explicativos ou 

ilustrativos de assuntos pertinentes à temática da ação formativa;  

 visita e navegação em sítios eletrônicos em língua inglesa para consultas, 

pesquisas, cursos on-line, produção de materiais ou contatos profissionais 

e sociais; 

 compartilhamento de experiências durante e após as ações formativas; 
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 postagem de relatos, de tarefas realizadas ou de sugestões de atividades.  

A segunda alternativa para lidar com a dificuldade de se promoverem 

encontros em língua inglesa supõe o oferecimento de sugestões para o incentivo ao 

aprimoramento linguístico dos docentes por meio de ações promovidas pela PMV. 

São elas:  

 parceria com curso de idiomas da UFES: oportunizar aos professores 

espaços dessa natureza possibilita a prática do idioma estrangeiro e, 

consequentemente, aperfeiçoamento e proficiência;  

 parceria com o departamento que abriga o curso de Letras/Inglês da 

UFES: uma proposta de parceria com professores-pesquisadores da 

Universidade pode favorecer a criação de projetos de extensão que 

ofereçam oficinas e oportunidades para os docentes da rede municipal de 

ensino desenvolverem e aprimorarem suas habilidades linguísticas e 

pedagógicas;  

 parceria com a Associação de Professores de Inglês do Espírito Santo 

(APIES), instituição sem fins lucrativos que promove eventos direcionados 

a professores dessa língua;  

 criação de um canal de comunicação entre seus docentes e entidades 

promotoras de eventos, como a Embaixada Americana e o Conselho 

Britânico, para a divulgação de oportunidades de estudo no exterior, 

conferências ou chats em inglês;  

 disponibilização de calendário com informações de eventos formativos 

diversos na área de ensino-aprendizagem de Língua Inglesa que 

acontecem na cidade ou em seu entorno;  

 organização de grupos de discussão dos docentes em redes sociais para 

oportunizar a prática da língua inglesa. 

 

b) A linha de ação aperfeiçoamento didático-pedagógico:  

Esta linha de ação tem como foco a ação didático-pedagógica da formação do 

professor e foi elaborada com base na confluência de três campos de saberes: (i) as 

necessidades manifestadas pelos docentes; (ii) as prescrições e orientações 

diretivas dos documentos oficiais que versam sobre a formação contínua no 

município de Vitória; e (iii) os direcionamentos apontados pela literatura da área de 

formação de professores de língua estrangeira. 
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Ainda, esta linha de ação se perfaz conjuntamente na constituição de 

elementos teóricos, práticos, de reflexão e de partilha contemplados nos encontros 

formativos. 

Assim orientado, o roteiro sugestivo de ações formativas está estruturado 

para acontecer em oito encontros ao longo do ano letivo, em conformidade com o 

número máximo de reuniões prescrito em documento diretivo municipal (VITÓRIA, 

2007) para as formações por área de conhecimento. Ainda, são sugeridas atividades 

de extensão para serem realizadas após os encontros previstos. O roteiro sugestivo 

traz, ainda, ideias adicionais que visam estimular os professores de Língua Inglesa 

em seu aperfeiçoamento. 

Neste trabalho, os encontros presenciais que compõem o roteiro sugestivo 

são denominados ações formativas. O principal objetivo dessas ações é oferecer 

alternativas para o aperfeiçoamento e desenvolvimento das potencialidades dos 

professores por meio de estudo, reflexão e discussão acerca de questões elencadas 

pelos docentes na análise de necessidades realizada. As oito ações formativas 

sugeridas encontram-se a seguir especificadas.  

 

Ação formativa 1: A Formação e o ensino de Inglês: entendimentos, 

pressupostos e responsabilidades  

 

Caracterização da temática: a escolha desta temática fundamentou-se em dois 

aspectos: a falta de alinhamento entre as visões da gestão e do professorado quanto 

às concepções que essas partes têm em relação ao processo formativo oferecido 

pela PMV (subseção 4.4) e a falta de clareza demonstrada pelos professores quanto 

a seu entendimento sobre as habilidades linguísticas (reading, writing, speaking e 

listening) e formas de trabalhá-las (subseção 4.1.3.2). 

 Assim, esta ação formativa objetiva a plena exposição, ao grupo de 

professores, do entendimento que a PMV tem sobre a formação contínua que 

oferece, seus documentos reguladores e as expectativas da instituição a respeito 

das reuniões formativas e seus participantes. Ainda, esta ação formativa tem o 

objetivo de esclarecer plenamente o que a PMV espera do ensino da Língua Inglesa 

e dar oportunidade para os professores expressarem suas opiniões sobre o que lhes 

será oferecido. Assim, a partir da exposição das partes, esta primeira ação almeja 
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ombrear o pensamento dos participantes às intenções institucionais, pois a clareza 

de posicionamentos é salutar nessa relação. 

 

Atividades: 

 apresentação, feita pela gerência da GFDE, sobre o que é preconizado 

nas Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental (VITÓRIA, 2004a), 

focalizando e elucidando o papel do professor crítico-reflexivo enquanto 

agente no processo de ensino-aprendizagem de seus alunos; 

 apresentação e discussão das Diretrizes Curriculares para o Ensino de 

Língua Estrangeira (VITÓRIA, 2004b), focalizando a reflexão quanto ao 

papel do professor-pesquisador, as concepções de língua e linguagem e 

os reflexos dessas concepções na prática pedagógica do                

ensino-aprendizagem de Inglês;  

 esclarecimento dos eixos temáticos – conhecimento de mundo, 

conhecimento sistêmico, conhecimento textual e conhecimento atitudinal 

(VITÓRIA, 2004b) – a serem desenvolvidos nas aulas de Língua Inglesa, 

os quais devem abarcar os conteúdos trabalhados; 

 disponibilização, pela GFDE, dos documentos ora tratados para acesso 

dos professores; 

 explanação, feita por especialista em ensino de Língua Inglesa, sobre o 

entendimento do que sejam as habilidades linguísticas e formas de 

promover seu desenvolvimento dentro do que é orientado pelas Diretrizes 

municipais; 

 exemplificação farta de ilustração de atividades realizadas para o 

desenvolvimento das habilidades;  

 discussão a respeito da pertinência e adequabilidade quanto à promoção 

do desenvolvimento de tais habilidades nas salas de aula;  

 divisão dos professores em quatro grupos, um para cada habilidade 

linguística, para levantamento de possíveis maneiras de se desenvolver a 

habilidade e posterior compartilhamento dos levantamentos entre os 

grupos; 

 atividade de extensão 1: aplicação de maneiras aprendidas para se 

trabalhar com duas das habilidades e posterior relato sobre sua 
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experiência para os colegas e especialista palestrante via canal virtual de 

comunicação74; 

 atividade de extensão 2: abastecimento do banco virtual75 com 

contribuições teóricas e práticas pertinentes às temáticas tratadas nesta 

primeira ação formativa. 

  

Ação formativa 2: Disciplina e interesse do alunado 

 

Caracterização da temática: a disciplina e o interesse do alunado constituem um 

aspecto imprescindível para o andamento satisfatório das aulas. A ausência deles, 

por comprometer o processo educativo, muitas vezes leva os indivíduos envolvidos 

no contexto a buscarem respostas para esse problema, atribuindo culpa, direta ou 

indiretamente, aos alunos, à família, à falta de pulso do professor ou à falta de 

autoridade da escola. É necessário, entretanto, que se examine essa questão não 

com o objetivo de apontar culpados, e sim com o objetivo de identificar aspectos 

comuns a esse problema, para que se possa compreendê-lo e traçar estratégias 

para minimizá-lo.  

 Dessa forma, esta temática, a mais mencionada na análise de necessidades 

realizada com os docentes, tanto em frequência quanto em variedades de 

momentos (Quadros 2, 3, 4, 5 e 6), tem como objetivo ouvir os professores acerca 

dos episódios de indisciplina e desinteresse em suas salas de aula. É importante 

conhecer como esses episódios acontecem para não somente contestar suas 

ocorrências, mas sim buscar possíveis soluções.  

 

Atividades: 

 apresentação de especialista em assuntos sobre adolescência para 

orientações quanto a maneiras de se lidar com esse público, tanto no 

aspecto disciplinar quanto motivacional; 

                                                 
74

  O canal virtual de comunicação é resultante da criação de um grupo fechado, lista de discussão ou 
blog entre os docentes da língua inglesa da PMV com o intuito de propiciar um contato mais direto 
entre eles e convidados (como os palestrantes das ações formativas).   

75
 O banco de dados virtual é um espaço para compartilhamento de ideias, dúvidas, sugestões e 

atividades entre os professores de Inglês da PMV, participantes ou não das ações formativas. 
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 apresentação e discussão de excertos de filmes, vídeos ou trabalhos 

científicos nos quais configuram-se situações de indisciplina, desrespeito, 

rebeldia, desobediência e desinteresse pela escola;   

 depoimentos sobre situações de indisciplina e desinteresse de alunos  

vivenciadas pelos professores e as medidas por eles adotadas;  

 levantamento de ações passíveis de amenizar episódios de  indisciplina, 

tanto por parte do sistema educacional quanto por parte de cada 

professor em suas respectivas unidades escolares; 

 levantamento de ações e estratégias motivacionais para despertar o 

interesse do alunado para o estudo da Língua Inglesa;   

 atividade de extensão 1: por meio de pesquisas, aprofundar os assuntos 

discutidos para posterior abastecimento do banco virtual, com 

contribuições teóricas e práticas pertinentes à temática; 

 atividade de extensão 2: proposta de discussão sobre medidas coletivas 

para lidar com a indisciplina e o desinteresse dos alunos em seus 

espaços escolares.   

 

Ação Formativa 3: Metodologias e técnicas de ensino 

 

Caracterização da temática: esta temática foi diretamente indicada pelos professores 

como um assunto a ser contemplado nas Formações (Quadro 6). De forma não 

pontual, ela também foi apontada quando os professores se manifestaram 

desfavoravelmente em relação à qualidade do processo formativo oferecido pela 

PMV (subseção 4.3.2) e quando declararam suas necessidades para um melhor 

desempenho nas aulas e necessidades para lidar com os diferentes públicos 

(Quadro 5).  

 Esta ação formativa tem o objetivo de chamar a atenção dos participantes 

para dois aspectos das Diretrizes Curriculares para o Ensino de Línguas 

Estrangeiras (VITÓRIA, 2004b): a visão de linguagem e a metodologia para o ensino 

de línguas. Em relação à metodologia, como esse documento não explicita qual(is) 

deva(m) ser contemplada(s), esta ação formativa sugere que se faça uma revisão 

das metodologias, abordagens e técnicas de ensino condizentes com os propósitos 

da educação linguística dessas Diretrizes.  
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Pré-requisito: dois são os pré-requisitos desejáveis para esta ação formativa:  

 1) os professores participantes devem trazer os livros didáticos com os quais 

trabalham; 

 2) o ambiente em que for realizada a ação formativa deve estar equipado com 

filmadora e tela para apresentação das filmagens feitas.  

 

Atividades: 

 explanação, feita por especialista da área, quanto às teorias de 

linguagem, enfatizando a concepção bakthiniana referida nas Diretrizes, 

que concebe a língua como instrumento de interação social e não apenas 

como comunicação; 

 revisão, feita por especialista da área, das teorias e técnicas de ensino;  

 formação de grupos para escolha de assuntos nos respectivos livros 

didáticos de diferentes anos letivos, para levantamento das técnicas 

possíveis de serem aplicadas em suas salas de aula; 

 dramatização videogravada dos professores de como desenvolveriam os 

assuntos escolhidos nos livros didáticos com seus alunos em sala; 

 apreciação do especialista, dos participantes e do próprio professor sobre 

as videogravações; 

 atividade de extensão 1: aplicação pelos professores em suas turmas, de 

técnicas de ensino diferentes das anteriormente desenvolvidas; 

 atividade de extensão 2: relato e discussão das atividades realizadas, 

ilustrados com o retorno que tiveram de seus alunos, por meio de um 

canal virtual de comunicação;  

 atividade de extensão 3: abastecimento do banco virtual com 

contribuições teóricas e práticas pertinentes à temática. 

 

Ação formativa 4: Pesquisa-ação e sua possível contribuição ao              

ensino-aprendizagem de Língua Inglesa 

 

Caracterização da temática: a Política de Formação Continuada para os 

Profissionais da Educação do Sistema Municipal de Ensino de Vitoria (VITÓRIA, 

2007) menciona a pesquisa-ação como uma possível prática pedagógica a ser 

desenvolvida por seus profissionais. A pesquisa-ação é apropriada para o ensino de 
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línguas, é de fácil execução e traz resultados visíveis (BURNS, 1999; WALLACE, 

1998). Constitui uma maneira de se estudar o ambiente de trabalho, buscando 

respostas para situações que dificultam o bom andamento da aula. Sua prática pode 

ser entendida como uma preparação do professor para o exercício seguro e 

autônomo de suas atividades, sem a dependência irrefutável de teorias a ele 

impostas.  

 O professor-pesquisador constitui um paradigma das Diretrizes municipais 

(VITÓRIA, 2004b). Assim, embora os professores não tenham mencionado a 

pesquisa-ação como um assunto a ser abordado nas Formações, a abordagem 

dessa temática se faz pertinente.  

  

Atividades: 

  apresentação do conceito, características e pertinência da          

pesquisa-ação, por profissional familiarizado com esse tipo de pesquisa; 

 ilustração e discussão de situações em que a pesquisa-ação foi 

desenvolvida;  

 formação de grupos para análise de eventos em que a pesquisa-ação foi 

desenvolvida; 

 apresentação dos eventos analisados pelos grupos, com foco em 

aspectos como: opinião pessoal e discordância ou concordância em 

relação às opções dos protagonistas dos eventos, em relação às atitudes 

dos participantes, se eventualmente estivessem no papel dos 

protagonistas dos eventos, e em relação às suas vivências, se já as 

tiveram, em situações similares; 

 enumeração, feita individualmente pelos participantes, das dificuldades 

enfrentadas com as turmas com as quais trabalham;  

 agrupamento dos professores e eleição de problemas a serem 

investigados, designando, preferencialmente, um professor para cada 

situação-problema; 

 elaboração, com base nos pressupostos da pesquisa-ação, das fases de 

investigação a serem desenvolvidas em uma sala de aula determinada; 

 atividade de extensão 1: execução e registro da pesquisa-ação eleita por 

cada professor em uma de suas salas de aula; 
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 atividade de extensão 2: reflexão acerca da pesquisa-ação realizada, com 

um par da área da Educação; 

 atividade de extensão 3: relato e discussão das pesquisas desenvolvidas 

em um próximo encontro presencial ou por meio de comunicação 

eletrônica, preferencialmente com uso de imagens em vídeo;  

 atividade de extensão 4: registro de sua experiência no banco de dados 

virtual; 

 atividade de extensão 5: compartilhamento da experiência da      

pesquisa-ação com colegas de suas unidades de ensino para 

consideração da viabilização do exercício dessa prática também para 

outras disciplinas.  

 

Ação formativa 5: Exploração e adequação do material didático  

 

Caracterização da temática: os docentes participantes da pesquisa manifestaram 

variadas reclamações a respeito do material didático utilizado nas aulas de Língua 

Inglesa, como a carência de material didático para o EF I e para a EJA e o 

questionamento acerca da pertinência dos livros didáticos adotados para o EF II 

(Tabela 14; Quadro 5). Vários desses docentes não acolhem o material didático 

adotado e a maioria informa que precisa realizar adaptações nas atividades.  

 Os objetivos desta quinta ação formativa são oportunizar o compartilhamento 

de materiais didáticos entre os diferentes segmentos e conscientizar os professores 

de que é possível trabalhar com o material disponível no momento. Isso porque é 

pressuposto que a adequação do material didático para os propósitos e contextos 

aos quais se destina faz parte do ofício de professor. 

 

Pré-requisito: é desejável que os professores tragam os livros didáticos e as 

atividades com os quais trabalham.  

 

Atividades: 

  explanação, por especialista, sobre elaboração e adequação de material 

didático; 
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 agrupamento dos professores de acordo com os anos letivos com os 

quais trabalham, para levantamento das tarefas que eles consideram 

mais difíceis de serem desenvolvidas com seus alunos;  

 apresentação dessas considerações para os demais colegas para 

comparação e contraste; 

 seleção das atividades consideradas difíceis para (re)aplicação em suas 

salas;  

 atividade de extensão 1: (re)aplicação das atividades escolhidas pelos 

professores;  

 atividade de extensão 2: compartilhamento das experiências em um 

próximo encontro presencial ou por meio de comunicação eletrônica, 

preferencialmente com uso de imagens em vídeo; 

 atividade de extensão 3: abastecimento do banco de dados com as 

atividades aplicadas. 

  

Ação formativa 6: Produção e execução de atividades listening e speaking 

  

Caracterização da temática: as habilidades linguísticas listening e speaking são as 

habilidades em que os professores mais manifestaram sentir dificuldades e 

indicaram como um de seus desejos formativos (Tabela 13; Quadros 5 e 6). Essa 

situação, associada às precárias condições estruturais das salas de aula e à 

indisciplina dos alunos reportada pelos professores, pode comprometer o 

desenvolvimento de atividades nessas habilidades.  

 Como não cabe a este roteiro sugestivo ir além das linhas de ação 

anteriormente explicitadas, o aperfeiçoamento linguístico e o aperfeiçoamento 

didático-pedagógico, esta ação formativa tem o objetivo de esclarecer o professor 

acerca de seu papel como agente social, ao qual subjaz a concepção de preparar 

seu aluno para agir no mundo. Como orientado pelas Diretrizes Curriculares para o 

Ensino de Língua Estrangeira (VITÓRIA, 2004b), para que o objetivo de se preparar 

o aprendiz para agir em sua sociedade seja alcançado, é preciso fazê-lo capaz de 

se comunicar utilizando a língua inglesa em suas quatro habilidades. Contudo, esta 

ação formativa focaliza, prioritariamente, as habilidades consideradas as mais 

difíceis pelos professores.   
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Pré-requisitos: dois são os pré-requisitos desejáveis para esta ação formativa: 

 1) os professores devem trazer os livros didáticos com os quais trabalham e 

as atividades complementares de listening e speaking que utilizam ou gostariam de 

utilizar com seus alunos;  

 2) o ambiente em que for realizada a ação formativa deve estar equipado com 

aparelhos de áudio, vídeo e reprodutor de DVD.  

 

Atividades: 

 apresentação, por profissional experiente, de ideias de aproveitamento, 

utilização e adaptação de atividades;  

  agrupamento dos professores, de acordo com os anos letivos com os 

quais trabalham, para seleção de atividades de listening e speaking das 

diferentes temáticas desenvolvidas em seus conteúdos programáticos; 

 apresentação de como essas atividades são trabalhadas;  

 contribuição dos demais colegas participantes para com as 

apresentações, com base em suas respectivas bagagens pedagógicas; 

 seleção das atividades apresentadas nesta sexta ação formativa nunca 

utilizadas pelos professores para aplicação em suas aulas; 

 atividade de extensão 1: aplicação das atividades selecionadas em suas 

salas, com ou sem adaptações; 

  atividade de extensão 2: compartilhamento das experiências referentes à 

aplicação das atividades em um próximo encontro presencial ou por meio 

de comunicação eletrônica; 

 atividade de extensão 3: abastecimento do banco de dados com as 

atividades desenvolvidas, podendo os professores, ainda, adicionar suas 

percepções e indicações para futuro usos dessas atividades. 

  

Ação formativa 7: Inclusão de alunos com necessidades especiais nas aulas 

de Inglês 

 

Caracterização da temática: esta temática foi diretamente indicada pelos professores 

como um assunto a ser contemplado nas Formações (Quadro 6). Isso pode ter sido 

decorrência do fato de mais da metade dos professores participantes não se 

considerarem preparados para lidar com esses alunos (Tabela 30).  
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 Esta seção formativa tem como objetivo oferecer aos docentes oportunidades 

de desenvolvimento e aprofundamento acadêmico, profissional e pessoal sobre a 

natureza e a complexidade das questões que envolvem o ensino-aprendizagem de 

pessoas com necessidades especiais, tendo em vista que a escola inclusiva é uma 

aspiração da Educação brasileira. 

 

Atividades: 

 apresentação, feita por especialista, de experiências bem sucedidas 

sobre o ensino de língua estrangeira para alunos com necessidades 

especiais de aprendizagem, focalizando, especialmente, as 

características diferenciadas de aprendizagem desses alunos, em suas 

diferentes manifestações e comorbidades e a diversidade de opções 

pedagógicas disponível para o ensino-aprendizagem de língua 

estrangeira; 

 depoimentos de professores em relação a experiências por eles 

vivenciadas, ou por colegas, com enfoque nos resultados obtidos e na 

concepção pessoal desses docentes sobre o diferencial para a (não) 

inclusão desse aluno em suas aulas; 

 apresentação, pelo palestrante, de registros de depoimentos de pais 

desse alunado sobre suas expectativas e opiniões acerca do ensino 

recebido por seus filhos; 

 discussão dos professores quanto aos registros apresentados, 

manifestando suas opiniões e sugestões para que a inclusão de alunos 

com necessidades especiais aconteça plenamente;  

 exemplificação, por parte dos professores, de atividades e/ou tarefas que 

já realizaram com seus alunos com necessidades especiais; 

 discussão sobre a viabilidade da aplicação das atividades desenvolvidas 

por colegas, se utilizadas com outros alunos com necessidades especiais; 

 atividade de extensão 1: aplicação de atividades inéditas junto a seus 

alunos de necessidades especiais em seus contextos de ensino; 

 atividade de extensão 2: compartilhamento de suas experiências por meio 

de canal virtual de comunicação ou na próxima ação formativa; 

 atividade de extensão 3: abastecimento do banco de dados virtual com 

seus relatos de experiências.   
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Ação formativa 8: Uso de novas tecnologias  

 

Caracterização da temática: esta temática foi diretamente indicada pelos professores 

como um assunto a ser contemplado nas Formações (Quadro 6). Tal indicação pode 

ser decorrente do fato de que a geração atual, especialmente a composta por jovens 

de classes sociais menos privilegiadas, como a clientela das escolas públicas de 

Vitória, poderia vislumbrar a escola de forma mais positiva, caso a tecnologia, em 

especial a internet, estivesse mais presente em seu cotidiano escolar. 

Provavelmente, esses alunos se sentiriam mais atraídos e interessados em realizar 

atividades que usam aparato tecnológico, tendo em vista que, muitas vezes, não 

dispõem, em seus lares, de acesso ilimitado a computadores.  

 O objetivo desta ação formativa é oportunizar aos professores o acesso a 

variadas fontes de atividades que possam ser praticadas com seus diferentes 

alunos. 

 

Pré-requisitos: dois são os pré-requisitos desejáveis para esta ação formativa:   

 1) os professores devem trazer os livros didáticos com os quais trabalham, as 

atividades que já desenvolveram com seus alunos nos laboratórios de informática da 

escola e uma lista de sítios eletrônicos que usam para a elaboração de atividades 

realizadas no computador; 

 2) o ambiente em que for realizada a ação formativa deve estar aparelhado 

com computadores para uso dos professores. 

 

Atividades: 

 apresentação, por especialista na área de tecnologia educacional, de 

ferramentas tecnológicas que podem ser exploradas pelos professores de 

Língua Inglesa, tais como o computador, os telefones celulares, os 

aplicativos e os ambientes virtuais de aprendizagem e comunicação;  

 apresentação de sítios eletrônicos utilizados pelos professores; 

 manuseio dos aplicativos e sítios eletrônicos indicados pelo palestrante e 

por colegas; 

 seleção de atividades que os professores gostariam de experienciar com 

seu alunado; 



192 
 

 agrupamento dos professores de acordo com os anos letivos para os 

quais lecionam para avaliar a qualidade das propostas trazidas em seus 

livros didáticos; 

 levantamento, para os diferentes anos letivos, de sugestões de novas 

tarefas que façam uso das ferramentas e sítios eletrônicos apresentados; 

 discussão acerca da adequabilidade das atividades selecionadas; 

 escolha de atividade(s) nunca utilizada(s) antes pelo professor para 

ser(em) desenvolvida(s) em sala de aula; 

 atividade de extensão 1: relato, por meio de comunicação virtual, da 

experiência realizada; 

 atividade de extensão 2: abastecimento do banco de dados com os sítios 

eletrônicos e as sugestões de ferramentas tecnológicas abordados, bem 

como as experiências realizadas. 

 

Ideias adicionais para o roteiro sugestivo de ações formativas 

 

 proposição e encorajamento do uso de canais de comunicação virtual 

(como blogs ou grupos fechados de discussão) entre os docentes de 

Língua Inglesa da rede;  

 criação de um banco de dados virtual no qual os professores possam 

solicitar, sugestionar, postar e comentar atividades cotidianas, jogos 

aplicados, tarefas de reforço ou exercícios avaliativos desenvolvidos com 

seus alunos, de acordo com o ano escolar e o tema da atividade;  

 incentivo à participação dos docentes em cursos de extensão ou em    

pós-graduação em sua área de conhecimento;  

 divulgação e encorajamento do uso de programas presenciais ou on-line 

interativos, oferecidos por editoras de livros didáticos; 

 estímulo para a participação em eventos como os promovidos pela 

Associação de Professores de Inglês do Espírito Santo (APIES), nos 

quais os docentes possam trocar experiências com palestrantes e 

professores de outras escolas e municípios;  

 viabilização de formações específicas para professores de Língua Inglesa 

que atuam no EF I e na EJA;  
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 constituição de grupos de estudo para desenvolvimento de tarefas de 

acordo com o assunto abordado em séries específicas, em especial para 

o EF I e EJA, tendo em vista que para ambos não há adoção de material 

didático pela rede de ensino; 

 acompanhamento pedagógico aos professores iniciantes ou em caráter 

temporário, o qual pode ser efetivado por meio de assessoria pedagógica 

oferecida pela SEME ou por meio de professores da rede que sejam mais 

experientes e se voluntariem para auxiliar os novatos; 

 estabelecimento de grupos de estudo para criação de atividades 

avaliativas em consonância com conteúdos desenvolvidos nos diferentes 

anos escolares;   

 fomento para que professores da mesma disciplina que atuam em uma 

mesma unidade escolar, em turnos diferentes, possam se comunicar 

melhor, compartilhar seus questionamentos e vivências, por meio de 

relatos escritos ou fazendo uso de aparato tecnológico;  

 melhorias no sistema de comunicação entre a SEME e os professores de 

Inglês para que as informações sobre assuntos gerais e também os 

pertinentes à área alcancem efetivamente o professor; 

 organização de encontros sociais, como um café à tarde ou um passeio 

de bicicleta pela cidade, para que os professores tenham chances de 

estreitar seus laços afetivos.  

 

Nesta subseção, após constatar que a Formação oferecida pela PMV não 

atende às necessidades formativas dos professores em sua totalidade, e a partir dos 

dados levantados na análise de necessidades realizada, apresentei um roteiro 

sugestivo de ações formativas para os professores de Língua Inglesa dessa 

instituição. Seu objetivo foi que seu teor constituísse um banco referencial de ideias 

de ação, tanto para os gestores, quanto para os professores. 

Conforme explicitado anteriormente, o roteiro foi inspirado no modelo KARDS, 

fruto de estudos da LA, área na qual este estudo se insere. Acredito que ele seja 

uma proposta atual que contempla o paradigma contemporâneo de formação de 

docentes, que concebe tal processo como palco de preparação do professor para os 

desafios cotidianos e que valoriza o professor e as peculiaridades de seu ensino, 

suas práticas e teorias subjacentes a essas experiências.  
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As atividades das ações formativas propostas traduzem as orientações 

imbricadas no KARDS. A base do conhecimento necessária tanto profissional 

quanto processual e pessoal, prevista pelo elemento K (Knowing), é contemplada, 

por exemplo, quando é sugerido, no roteiro, o estudo da Língua Inglesa e de 

metodologias para seu ensino. O elemento A (Analysing) é contemplado quando os 

professores são convidados a analisar a adequabilidade das situações propostas em 

vista do público com o qual trabalham. O elemento R (Recognizing) é contemplado 

quando o professor verifica suas múltiplas identidades, crenças e valores, num 

processo de (re)visita aos seus referenciais e delineação de seu ―autorretrato‖. O 

elemento D (Doing) é contemplado quando o professor é convidado a exercer a sua 

própria prática e, no exercício dela, nas oportunidades que lhe são criadas, com a 

colaboração de seus pares, aprimorar o seu próprio fazer docente. E o elemento S 

(Seeing) é contemplado quando o professor é convidado, nas ações formativas, a 

examinar sua própria prática, com criticismo e com o auxílio de seus pares.  

Neste ponto do trabalho, faz-se importante chamar a atenção para o fato de 

que, embora este roteiro tenha buscado englobar o maior número possível das 

demandas manifestadas pelos professores, explicitamente ou não, alguns aspectos 

não foram contemplados, como, por exemplo, questões relacionadas à estrutura 

física das escolas, ao número excessivo de alunos em sala de aula, ou à 

inviabilidade de o professor de Inglês contar com uma sala ambiente. Tais 

demandas, embora explicitamente manifestadas pelos professores, não foram 

abarcadas, haja vista a natureza deste roteiro, meramente sugestivo, cujo escopo é 

a formação contínua.   

Há de se considerar, por fim, que as questões aqui tratadas são complexas, 

envolvendo aspectos tão diversos como as distintas necessidades expressas pelos 

professores. Assim, dadas as especificidades e abrangência, não seria possível 

atender devidamente a tais questões em apenas oito reuniões. Contudo, acredito 

que esses encontros não constituam um processo finito, e sim ocasiões que  

possibilitam aprofundamento, reflexão e transformação na e sobre a prática, que se 

perfazem nas ações conjuntas, nos desdobramentos e nas múltiplas oportunidades 

vindouras.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
___________________________________________________________________ 

 

 

A fim de tecer as considerações finais desta pesquisa – cujo objetivo foi a 

identificação das necessidades formativas dos professores de Língua Inglesa em 

serviço da rede municipal de ensino da PMV, com o propósito de examinar em que 

medida o processo formativo oferecido pela instituição atende às necessidades 

desses docentes –, divido esta seção em cinco subseções, as quais discorrerão 

sobre: (i) a trajetória cumprida; (ii) para além da trajetória pretendida; (iii) possíveis 

limitações da pesquisa e sugestões para trabalhos futuros; (iv) algumas implicações 

desta pesquisa para a formação de professores; e (v) últimas considerações.  

 

5.1 A TRAJETÓRIA CUMPRIDA 

 

A finalização de um trabalho com o porte de uma tese de doutorado significa, 

para mim, o fechamento de um ciclo e o início de um novo. Momento em que se faz 

necessário revisitar o passado para (tentar) estar preparada para o novo ciclo que se 

revela à frente. Por essa razão, acredito ser necessário retomar a trajetória cumprida 

ao longo desses quatro anos do curso.  

O ano inicial de meu processo de doutoramento, 2011, foi árduo, 

especialmente no primeiro semestre, quando eu ainda estava ligada à rede de 

ensino da PMV e dependia da compreensão e da parceria de muitas pessoas da 

escola na qual trabalhava para me ausentar semanalmente e comparecer às aulas 

do LAEL para o cumprimento das disciplinas exigidas. No segundo semestre, em 

virtude de meu pedido de exoneração da mencionada rede, por não conseguir uma 

licença para estudos, pude me dedicar mais e definir com exatidão meu objeto de 

estudo.  

O segundo ano, 2012, foi marcado pelo aspecto prático da minha coleta de 

dados, pelas intermináveis idas e vindas para distribuição e recolhimento de 

questionários e pelo aprofundamento na vivência da Formação oferecida pela PMV 

a seus docentes de Língua Inglesa. Ainda, atendi à exigência do LAEL em relação a 

exames de proficiência de línguas estrangeiras para os doutorandos.  
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O ano de 2013, o terceiro do processo de doutoramento, foi destacadamente 

marcado pela análise dos dados que os questionários dos professores participantes 

indicavam e pela escrita de seções desta tese. Em paralelo, finalizei o cumprimento 

das atividades programadas e submeti meu artigo em área complementar – ambas 

atividades exigidas pelo LAEL.  

O ano de 2014, quarto de meu doutoramento, foi o período de fechamento de 

ideias, de me assegurar quanto a opções conceituais e metodológicas deste 

trabalho, e de experienciar a (re)escrita de ilimitadas versões das seções aqui 

apresentadas.  

Assim, ao longo desses quatro anos, frequentar as disciplinas, os minicursos 

e as demais atividades oferecidas no LAEL, tomar parte de eventos científicos 

apresentando trabalhos voltados ao tema de minha tese, passar pelas três 

qualificações que me valeram preciosos comentários e direcionamentos e partilhar o 

desenvolvimento de meu trabalho com colegas de grupo de estudos, sob orientação 

da Profa. Celani, contribuíram sobremaneira para o meu amadurecimento, seja 

como profissional, como pesquisadora ou como ser humano. O crescimento e o 

aprendizado por mim sendo vividos durante esse tempo serão impactantes na minha 

trajetória acadêmica.  

No que se refere à trajetória deste trabalho, ela buscou identificar as 

necessidades formativas dos professores com o propósito de examinar em que 

medida o processo formativo oferecido pela PMV atende às necessidades desses 

docentes. Assim, essa trajetória orientou-se pelas questões de pesquisa abaixo, que 

chegaram às seguintes respostas:  

 

Quadro 7 – Perguntas e principais achados da pesquisa  
(continua) 

PERGUNTAS DE PESQUISA PRINCIPAIS ACHADOS DA PESQUISA 

Quem são os professores de 

Língua Inglesa em efetivo 

exercício na rede municipal 

pública de ensino de Vitória? 

 

 tem a docência de Inglês como principal atividade profissional  

 especialista da área de ensino de Língua Inglesa 

 tem boa fluência na língua inglesa 

 mantém-se atualizado com assuntos de sua área de atuação 

por meio de cursos diversos de aperfeiçoamento e formação 

contínua  

 tem bom relacionamento interpessoal com os alunos e 

colegas 
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Quadro 7 – Perguntas e principais achados da pesquisa  
   (conclusão) 

PERGUNTAS DE PESQUISA PRINCIPAIS ACHADOS DA PESQUISA 

Quais são as necessidades 

desses professores no cotidiano 

de seu fazer pedagógico? 

 

 assistência em relação às situações de indisciplina e 

desinteresse dos alunos 

 provisão de material didático adequado ao contexto no qual 

trabalha 

 adequação da estrutura física da escola e populacional das 

salas de aula 

 formação específica para os diferentes públicos com os quais 

trabalha (EF I, EF II e EJA) 

 aprimoramento linguístico 

Quais são os desejos 

manifestados pelos professores 

em relação ao processo 

formativo oferecido pela PMV?  

 

 praticar a língua inglesa 

 participar de encontros formativos conduzidos por 

especialistas e com foco na prática pedagógica para o ensino 

de Língua Inglesa 

 trocar experiências com os colegas 

 dispor de assistência em relação à indisciplina dos alunos 

 ser valorizado profissionalmente 

 participar de encontros formativos que contemplem temas 

como: metodologias e técnicas de ensino; indisciplina, 

violência e desinteresse discente; material didático; 

necessidades especiais de aprendizagem; e novas 

tecnologias em sala de aula 

Qual é a visão apresentada pelos 

gestores responsáveis acerca do 

processo formativo oferecido? 

A GFDE entende que a formação inicial do professor já deu conta 

de seu conteúdo disciplinar e, por isso, acredita que a Formação 

não deve contemplar somente as especificidades de cada área, e 

sim discutir o fazer pedagógico como um todo. 

Em que medida o processo 

formativo oferecido pela PMV 

atende às necessidades dos 

professores? 

O processo formativo não atende às necessidades dos 

professores e, portanto, compromete o ensino de Língua Inglesa 

da PMV.  

Fonte: elaboração própria. 

 

Mesmo tendo respondido às questões desta pesquisa, indicando o fim da 

trajetória a ser cumprida, a sensação de completude de trabalho realizado não se 

fez presente em mim. Por essa razão, minha trajetória com esta pesquisa chamava 

por mais um caminho, o qual se encontra descrito a seguir. 
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5.2 PARA ALÉM DA TRAJETÓRIA PRETENDIDA 

 

Este trabalho, motivado por minha experiência e reflexão acerca de um 

possível não atendimento pela PMV das necessidades formativas dos professores 

inseridos em seu programa de formação contínua, realizou uma análise de 

necessidades com os docentes desse contexto.  

Assim, por acreditar que a identificação das necessidades e desejos 

formativos dos professores poderia constituir um referencial para uma eventual 

tomada de decisão da PMV em relação ao desenvolvimento profissional desses 

docentes e, concomitantemente, do ensino-aprendizagem de Inglês nessa rede de 

ensino, busquei delinear um perfil dos professores em efetivo exercício no cotidiano 

de seu fazer pedagógico. Interessava-me saber em que medida o processo 

formativo oferecido pela PMV atendia às necessidades dos professores. Dessa 

forma orientada, desenvolvi esta investigação, cujos resultados comprovaram meu 

problema inicial de pesquisa – as necessidades formativas dos docentes não são 

atendidas pela PMV – e revelaram que os desejos formativos e necessidades dos 

professores são passíveis de serem contemplados no programa de formação 

contínua dessa rede de ensino. Isso, sem perder de vista as orientações legislativas 

e documentos diretivos institucionais relativos ao contexto de ensino-aprendizagem 

de Inglês. 

Cumpridos os objetivos para os quais se destinaram esta investigação, 

contudo, instigava-me, mais do que conhecer a realidade profissional desses 

docentes e fazê-la visível nos contextos nos quais perpassa, oferecer possibilidade 

de transformação a esses professores socialmente engajados e potenciais agentes 

de mudança.  

Assim, surgiu a elaboração do roteiro sugestivo de ações formativas, 

elemento não previsto inicialmente neste trabalho, mas que foi agregado como 

forma de suprir minha inquietação acadêmica de desempenhar efetivamente meu 

compromisso de pesquisadora da LA ao cumprir meu papel mediador. 

O roteiro sugestivo, subseção 4.5.2, constitui, à luz deste trabalho, uma 

ilustração para comprovar a opinião aqui defendida: a análise de necessidades é 

capaz de oferecer subsídios para que um programa de formação contínua cumpra 

seu papel de atender às reais necessidades de seus participantes. Tal comprovação 

reside no fato de que as ações formativas apresentadas no roteiro sugestivo, por 
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serem fiéis ao contexto no qual foram propostas, por contemplarem as necessidades 

dos professores e por serem condizentes com os documentos oficiais que regem a 

Educação, ombreiam o pensamento dos participantes às intenções institucionais.  

Dessa forma, tais ações favorecem a diminuição da resistência entre os 

posicionamentos das partes envolvidas e oportunizam o cultivar de uma relação 

salutar. 

 

5.3 POSSÍVEIS LIMITAÇÕES DA PESQUISA E SUGESTÕES PARA TRABALHOS 

FUTUROS 

 

Duas são as limitações que consegui identificar nesta pesquisa, o que não 

elimina a existência de outras.  

A primeira limitação diz respeito à opção metodológica deste trabalho. Optei 

por investigar as necessidades formativas dos professores a partir das informações 

obtidas por meio de questionário, no qual algumas perguntas se mostraram 

insuficientemente claras ou limitaram a abstração do respondente. 

A segunda limitação faz alusão aos participantes. Embora tenha tido o 

engajamento de mais de 82% dos professores em efetivo exercício em 2012, não ter 

conseguido a participação dos 101 professores contatados permanece como um 

incômodo. Outro aspecto pertinente a essa limitação refere-se a respostas 

incompletas ou em branco que alguns participantes registraram em seus 

questionários.  

 Em relação a futuros trabalhos, teço abaixo duas considerações.  

Primeiramente, esta investigação é inédita no que se refere aos professores 

capixabas de Língua Inglesa. Embora seu escopo tenha sido a PMV, se observadas 

as particularidades de cada contexto e providenciados os devidos ajustes, este 

estudo pode ser pensado para outros contextos, quer em redes de ensino no próprio 

estado, quer em programas de formação contínua no Brasil.  

Em segundo lugar, destaco a percepção e a manifestação dos professores 

em relação à indisciplina e à falta de comprometimento do alunado em relação a 

seus respectivos processos educativos. Essa informação pode estar associada à 

ausência das famílias nesse processo (UNESCO, 2004a), fato que se legitima na 

definição de políticas públicas na Educação, por meio de seus documentos diretivos, 

os quais veem como indispensável a participação e a inclusão de pais na formação 
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de seus filhos. Uma sugestão de estudo longitudinal seria a organização de grupos 

de pais em escolas, a fim de se verificar a amenização desse tipo de reclamação 

dos docentes.  

 

5.4 ALGUMAS IMPLICAÇÕES DESTA PESQUISA PARA A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES  

 

Este estudo contribui com a LA no que diz respeito ao fomento e ao subsídio 

de discussões a respeito do uso de análise de necessidades como uma ferramenta 

mais presente e mais utilizada em fase anterior à oferta de cursos de formação 

contínua.   

Por todas as considerações feitas ao longo deste trabalho, espero que ele 

possa trazer contribuições para a adequação de políticas públicas de formação no 

município de Vitória, atentando-se para a contribuição que formadores ou analistas 

com conhecimentos na área de formação docente e de análise de necessidades 

podem dar às políticas de formação. Espero, ainda, que a PMV atente-se à 

importância de reformular sua política de formação e de se adaptar às reais 

necessidades expressas por seus docentes, em vista de se ter um processo 

formativo mais participativo, mais sedutor e com mais confiabilidade perante seu 

corpo docente. 

Por fim, a partir dos resultados deste trabalho, acredito que esta tese possa, 

também, contribuir para o grupo de pesquisa liderado pela orientadora deste estudo, 

"Tensões na tarefa do formador/educador em um contexto de formação contínua de 

professores de Inglês da escola pública: para uma compreensão da prática na 

construção do conhecimento crítico-pedagógico", principalmente por incentivar a 

pesquisa acerca das necessidades que sentem os docentes em seu fazer 

pedagógico.   

 

5.5 ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Em consonância ao postulado em documento oficial (BRASIL, 2002a, p. 27), 

considero que uma boa formação profissional, aliada a um contexto institucional que 

favoreça o espírito de equipe, o trabalho em colaboração, a construção coletiva, o 

exercício responsável de autonomia profissional e adequadas condições de trabalho 
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―são ingredientes sem os quais não se alcançará a qualidade pretendida na 

educação – são, na verdade, direitos dos profissionais da educação, principalmente 

se a meta for a qualidade real‖.   

Apoiando-me nos Referenciais para Formação de Professores (BRASIL, 

2002a, p. 48), concordo que o investimento a ser feito na formação contínua de 

professores ―merece ser planejado juntamente com as demais medidas que visam 

melhorar a educação escolar‖. Algumas sugestões de investimento a serem 

consideradas são:  

 o melhoramento nas condições de trabalho e na situação social dos 

profissionais da Educação, a partir de maior e mais bem empregada 

destinação de recursos públicos à Educação Básica; 

 a adoção de medidas urgentes no sentido da reversão do quadro de 

desvalorização do professor brasileiro;  

  a retirada do ―estado de abandono [intelectual e pedagógico] em que se 

encontra esse profissional no enfrentamento de uma realidade social 

muitas vezes marcada pela desigualdade, com a qual lida em seu 

cotidiano‖ (UNESCO, 2004a, p. 31); 

 o fato de que os professores brasileiros apresentam-se empobrecidos e 

insatisfeitos com seus baixos salários, o que também impacta 

significativamente no acesso deles a processos formativos e às novas 

tecnologias;  

 a criação de mecanismos que possam contribuir para a adesão de 

professores em exercício aos processos de formação e que possam 

ampliar seus horizontes sobre o ensino e sua atuação em salas de aula;   

 a necessidade imperiosa de se construírem políticas públicas que 

entendam o direito à Educação como garantia de um acesso com 

qualidade; 

 o esforço incessante e ininterrupto para garantir a execução de políticas 

escritas.  

Talvez, com a busca pela reparação das imperfeições acima listadas, a 

construção de uma política pública capaz de direcionar uma formação contínua 

eficiente seja alcançada. Uma vez estando a SEME/PMV ciente das demandas de 

seus professores, é possível também que ela possa elaborar iniciativas de formação 
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contínua mais pertinentes e que análises de necessidades para essa formação 

possam ser melhor realizadas.  

Como dito por Santana (2010, p. 179), ―pensar na formação [...] como algo de 

fora pra dentro já se mostrou ineficaz‖, e valorizar o eco das informações e 

recomendações advindas de (futuros) participantes de processos formativos, pode 

caracterizar o início de uma salutar e satisfatória etapa na maneira de se entender 

formação contínua.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES 

 

 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Lingüística 

Aplicada e Estudos da Linguagem - LAEL  

Prezado(a)  professor(a),  

O questionário abaixo é parte de uma pesquisa de Doutorado em Linguística Aplicada e 

Estudos da Linguagem da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) sobre a 

formação do professor de inglês da rede municipal de Vitória, ES. Com este estudo, tenho a 

intenção de verificar a qualidade da Formação oferecida pela PMV. A identidade dos 

participantes será preservada ao longo de toda a elaboração e divulgação do trabalho, a 

menos que expressem o contrário76. Desde já agradeço e conto com o seu apoio! 

Christine Sant´Anna de Almeida 

(27) 3299-5706 e 9274-0442 / mana.vix@terra.com.br  

 

Sexo: (   ) M     (   ) F                                           Idade: _______________  

 

I) Formação Acadêmica:  

 a) Graduação 

Curso: _________________________ Ano de conclusão: _____ Instituição: ______________ 

             b) Pós-graduação:  

Curso: _________________________ Ano de conclusão: _____ Instituição: ______________ 

Curso: _________________________ Ano de conclusão: _____ Instituição: ______________ 

 

II) Atuação Profissional:  

a) Além de professor de inglês do Ensino Fundamental da rede municipal de Vitória, você 

atualmente trabalha em outras instituições?      

 (   ) Sim      

 (   ) Não 

b) Se respondeu afirmativamente à pergunta anterior, assinale as opções que se aplicam a 

você:   

(   ) professor de inglês em escolas da rede municipal de Vitória 

(   ) professor de inglês em escolas de outras redes municipais de Ensino Fundamental 

(   ) professor de inglês em escolas da rede particular de Ensino Fundamental 

(   ) professor de inglês em cursos livres de idiomas 

(   ) professor de inglês do Ensino Médio 

(   ) professor de inglês do Ensino Superior 

(   ) professor de outras disciplinas que não o inglês 

                                                 
76

 Carta inicial re-elaborada a partir do texto de Paulo Boa Sorte, em comunicação individual em set/2011. 
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(   ) outras atividades que não professor 

(   ) outros: __________________________________________________________ 

c) Quais os três aspectos que você considera importantes para uma boa atuação do 

professor de inglês em suas aulas? Explique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

d) Cite pelo menos três características que você considera essenciais em uma aula para 

facilitar a aprendizagem dos alunos? Porque você as considera essenciais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

e) Sua aula apresenta alguma das características mencionadas acima? Se sim, quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

f) A partir de sua presente atuação em sala de aula, que melhorias você acredita precisam 

ser feitas visando um melhor desempenho seu nas aulas? Assinale o(s) aspecto(s) e explique, 

a partir da sua prática. 

 (   ) não são necessárias melhorias no meu desempenho como professor de inglês 

 (   ) melhorias de ordem linguística   

 (   ) melhorias de ordem didática ou pedagógica 

 (   ) melhorias na estrutura física da sala de aula 

 (   ) melhorias no material didático  

 (   ) melhorias quanto à disciplina dos alunos 

 (   ) melhorias quanto ao interesse dos alunos 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

III) Você, professor de língua inglesa na rede municipal de ensino de Vitória:  

a) Seu cargo:    

 (    ) é efetivo    

 (    ) é professor temporário/contrato 

b) Há quantos anos você dá aulas de inglês na PMV? ________________________________ 

c) Qual sua carga horária de trabalho semanal, como professor de inglês, na PMV? ________ 

d) Para qual(is) público(s) você atualmente dá aula de inglês na PMV? 

 (   ) séries iniciais do Ensino Fundamental (1ª à 4ª série / 1º ao 5º ano) 

 (   ) séries finais do Ensino Fundamental (5ª á 8ª série / 6º ao 9º ano) 

 (   ) EJA – Educação de Jovens e Adultos 
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e) Diferentes grupos demandam diferentes atuações por parte do professor. Quais são suas 

necessidades (gerais ou formativas) para trabalhar com cada público, assinalado na pergunta 

anterior (séries iniciais, finais ou EJA), que você leciona? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

f) Qual a frequência que você usa inglês em suas aulas? Justifique sua resposta.  

 (   ) durante toda a aula 

 (   ) frequentemente 

 (   ) esporadicamente 

 (   ) raramente 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

g) Em que tipos de atividades você faz uso do inglês durante suas aulas? 

 (   ) nos comandos de sala de aula 

 (   ) nas instruções de atividades 

 (   ) durante as atividades 

 (   ) na explicação de um novo assunto 

 (   ) na revisão de um assunto dado 

 (   ) na correção dos exercícios 

 (   ) durante atividades lúdicas (jogos, músicas, filmes...) 

 (   ) outros: ____________________________________________________________ 

h) Comente sobre a questão anterior: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

i) Há atividades lúdicas em inglês em suas aulas?  

 (   ) sim 

 (   ) não 

 Por quê?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

j) Se respondeu afirmativamente à questão anterior, quais as atividades lúdicas mais comuns 

em suas aulas? 

 (   ) música 

 (   ) jogos 

 (   ) filmes 

 (   ) outros: ____________________________________________________________ 
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k) Se respondeu afirmativamente à questão I acima, com que frequência você faz uso de 

atividades lúdicas com suas turmas? 

 (   ) frequentemente 

 (   ) às vezes 

 (   ) esporadicamente 

 (   ) raramente 

 

IV) Auto-avaliação a respeito de sua Atuação Didática como professor de língua inglesa da 

PMV: 

a) Quais das habilidades abaixo você desenvolve em suas aulas? 

 (   ) listening      

 (   ) speaking     

 (   ) reading     

 (   ) writing 

b) Explique e exemplifique em que momentos da sua aula você a(s) desenvolve: 

 listening: ___________________________________________________________________ 

 speaking: ___________________________________________________________________ 

 reading: ____________________________________________________________________ 

 writing: ____________________________________________________________________ 

c) Você acredita que o tempo de sua aula é bem aproveitado em relação à prática do inglês 

com seus alunos? 

 (   ) sim 

 (   ) na maior parte do tempo 

 (   ) às vezes 

 (   ) não 

d) Qual a sua opinião sobre o material didático que você usa com seus alunos? Explique sua 

resposta. 

 (   ) excelente/muito bom 

 (   ) bom 

 (   ) regular 

 (   ) insuficiente 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

e) Que tipo de atividade é mais desafiador para preparar? Enumere do mais difícil (1) para o 

mais fácil (4): 

 (   ) listening      

 (   ) speaking     

 (   ) reading      

 (   ) writing 
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f) Que tipo de atividade é mais difícil para ser desenvolvido em aula? Enumere do mais difícil 

(1) para o mais fácil (4): 

 (   ) listening      

 (   ) speaking      

 (   ) reading      

 (   ) writing 

g) Por que as atividades ligadas às habilidades que você assinalou nas duas respostas 

anteriores, E e F, como (1) (a mais desafiadora/difícil) são por você assim consideradas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

h) Como a maioria dos seus alunos se comporta durante a aula de inglês? Marque as três 

características que são mais presentes: 

 (   ) atentos 

 (   ) desatentos 

 (   ) participativos 

 (   ) indiferentes 

 (   ) distraídos 

 (   ) indisciplinados 

 (   ) interessados 

 (   ) em conversa paralela 

 (   ) em brincadeira com colegas 

i) Você se julga criativo(a) para elaborar atividades extra ou explorar atividades propostas 

pelo material didático adotado? 

 (   ) sim       

 (   ) na maior parte do tempo     

 (   ) às vezes     

 (   ) não 

j) Como você avalia sua fluência, oral e escrita, na língua inglesa? Justifique sua resposta nas  

linhas a seguir: 

 (   ) excelente/muito boa  

 (   ) boa       

 (   ) regular      

 (   ) insuficiente 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

k) Você gostaria de ter uma maior proficiência em alguma das habilidades abaixo? 

 (   ) não 

 (   ) sim. Quais? 

  (   ) listening     (   ) speaking     (   ) reading     (   ) writing 
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l) Em linhas gerais, como você avalia seu desempenho nos quesitos abaixo? Use a seguinte 

escala: 1: insuficiente   2: razoável   3: bom   4: muito bom/ótimo 

 listening: _______     speaking: _______     reading: _______     writing: _______ 

 criatividade nas aulas: _______ 

 criatividade para propor atividades diferenciadas: _______ 

 domínio (disciplinar) de sala: _______ 

 capacidade de envolver alunos durante as aulas: _______ 

 relação interpessoal com alunos: _______ 

 relação interpessoal com colegas professores: _______ 

 lidar com alunos com necessidades especiais ou dificuldade de aprendizagem: 

_______ 

 diversidade de maneiras para avaliar os alunos: _______ 

 preparação de instrumentos de avaliação: _______ 

 ensino de gramática e vocabulário: _______ 

 uso do computador e novas tecnologias: _______ 

m) Use o espaço abaixo para registrar algum aspecto que não foi contemplado por este 

questionário e que você julga importante para aprimorar sua atuação como professor(a) de 

inglês na PMV:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

V) Formação Continuada 

a) De que maneiras você se mantém atualizado(a) com os assuntos de sua área? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Você participa das reuniões de Formação Continuada oferecidas pela PMV com que 

frequência? 

 (   ) sempre que oferecidas 

 (   ) em cerca de 80% das Formações oferecidas 

 (   ) em cerca de 50% das Formações oferecidas 

 (   ) de menos da metade das Formações oferecidas 

 (   ) praticamente não participo das Formações oferecidas 

 (   ) nunca participo 

c) Qual é a sua opinião sobre a Formação Continuada oferecida pela PMV? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

d) Que assuntos você gostaria que fossem abordados nas reuniões de Formação Continuada 

que contribuiriam para uma melhor atuação didática sua dentro das salas de aula? Por quê?  
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

e) Na sua opinião, como a Formação Continuada da PMV pode contribuir para tratar das 

questões relacionadas ao ensino-aprendizagem de inglês na sala de aula? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



221 
 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DO ESTUDO-PILOTO 
 

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES 

 

I) Atuação Profissional 

a) Quais os três aspectos que você considera importantes para uma boa atuação do professor 

de inglês em suas aulas? Explique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) Cite pelo menos três características que você considera essenciais em uma aula para 

facilitar a aprendizagem dos alunos. Porque você as considera essenciais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

c) Sua aula apresenta alguma das características mencionadas na resposta acima? Se sim, 

quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

d) A partir de sua presente atuação em sala de aula, que melhorias você acredita precisam ser 

feitas visando um melhor desempenho seu nas aulas? Assinale o(s) aspecto(s) e explique, a 

partir da sua prática. 

 (   ) não são necessárias melhorias no meu desempenho como professor de inglês 

 (   ) melhorias de ordem linguística            

 (   ) melhorias de ordem pedagógica/didática       

 (   ) melhorias na estrutura física da sala de aula    

 (   ) melhorias no material didático 

 (   ) melhorias quanto à disciplina dos alunos       

(   ) melhorias quanto ao interesse dos alunos   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

e) Para qual(is) público(s) você atualmente dá aula de inglês? 

     (   ) escolas de Ensino Fundamental da redes pública  

     (   ) escolas de Ensino Fundamental da rede particular 

     (   ) professor de inglês do Ensino Médio  

     (   ) professor de inglês do Ensino Superior 

     (   ) cursos livres de idiomas      

     (   ) outros: _______________________________________________________________ 

 

f) Diferentes grupos de alunos demandam diferentes atuações por parte do professor. Quais 

são suas necessidades para cada público, assinalado na pergunta anterior, que você leciona? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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g) Qual a frequência que você usa inglês em suas aulas? Justifique sua resposta. 

(   ) durante toda a aula      (   ) frequentemente      (   ) esporadicamente    (   ) raramente 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

h) Em que tipos de atividades você faz uso do inglês durante suas aulas? 

(   ) nos comandos de sala de aula      (   ) nas instruções de atividades       

(   ) durante as atividades                    (   ) na explicação de um novo assunto 

(   ) na revisão de um assunto dado     (   ) na correção dos exercícios  

(   ) durante atividades lúdicas (jogos, música, filmes, ...) 

(   ) outros: __________________________________________________________________ 

 

i) Comente sobre a questão anterior: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

j) Há atividades lúdicas em inglês em suas aulas?   (   ) Sim      (   ) Não.     Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

k) Se respondeu afirmativamente à questão anterior, quais as atividades lúdicas mais comuns 

em suas aulas? 

  (   ) música      (   ) jogos      (   ) filmes      (   ) outros: _______________________________ 

 

l) Se respondeu afirmativamente à questão J acima, com que frequência você faz uso de 

atividades lúdicas com suas turmas?           

 (   ) frequentemente      (   ) às vezes      (   ) esporadicamente    (   ) raramente 

 

 

II) Auto-avaliação a respeito de sua Atuação Didática 

 

a) Qual(is) das habilidades abaixo você desenvolve com seus alunos em suas aulas? 

 (   ) compreensão oral (listening)        (   ) produção oral (speaking)      

 (   ) compreensão escrita (reading)     (   ) produção escrita (writing) 

 

b) Exemplifique momentos da sua aula quando você a(s) desenvolve: 

 listening: _____________________________________________________________ 

 speaking: _____________________________________________________________ 

 reading: ______________________________________________________________ 

 writing: ______________________________________________________________ 

 

c) Você acredita que o tempo da sua aula é bem aproveitado em relação à prática do inglês 

dos seus alunos? 

 (   ) sim      (   ) na maior parte do tempo    (   ) às vezes    (   ) não 

 

d) Qual sua opinião sobre o material didático que você usa com seus alunos? Explique sua 

resposta. 
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 (   ) excelente/muito bom       (   ) bom      (   ) regular      (   ) insuficiente 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

e) Que tipo de atividade é mais desafiador para preparar? Enumere do mais difícil (1) para o 

mais fácil (4): 

 (    ) listening     (    ) speaking     (    ) reading     (    ) writing 

 

f) Que tipo de atividade é mais difícil para ser desenvolvido em aula?  Enumere do mais 

difícil (1) para o mais fácil (4):   

 (    ) listening     (    ) speaking     (    ) reading     (    ) writing 

 

g) Por que as atividades ligadas às habilidades que você assinalou nas duas respostas 

anteriores, E e F, como (1) (a mais desafiadora/difícil) são por você assim consideradas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

h) Como a maioria de seus alunos se comporta durante a aula de inglês? Marque as três 

características que são mais presentes: 

       (   ) atentos      (  ) desatentos      (   ) participativos      (   ) indiferentes   

       (   ) distraídos     (   ) indisciplinados        (   ) interessados        

       (   ) em conversa paralela      (   ) em brincadeiras com colegas  

 

i) Você se julga criativo(a) para elaborar atividades extras ou explorar atividades propostas 

pelo material didático adotado?      

 (   ) sim      (   ) na maior parte do tempo    (   ) às vezes    (   ) não 

 

j) Como você avalia sua fluência, oral e escrita, na língua inglesa? Justifique sua resposta nas 

linhas a seguir: 

 (   ) excelente/muito boa       (   ) boa      (   ) regular      (   ) insuficiente 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

k) Você gostaria de ter uma maior proficiência em alguma das habilidades abaixo?  

(   ) Não     (   ) Sim. Qual(is)? 

 (   ) listening     (   ) speaking     (   ) reading     (   ) writing 

 

l) Em linhas gerais, como você avalia seu desempenho nos quesitos abaixo? Use a seguinte 

escala:   

  1: insuficiente        2: razoável         3: bom         4: muito bom/ótimo 

    listening: _______        speaking: _______        reading: _______         writing: _________ 

   criatividade durante as aulas: _______ 

   criatividade para propor atividades diferenciadas: _______ 

   domínio (disciplinar) de sala: _______ 

   capacidade de envolver alunos durante as aulas: _______ 

   relação interpessoal com alunos: _______ 

   relação interpessoal com colegas professores: _______ 
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   lidar com alunos com necessidades especiais ou dificuldade de aprendizagem: ______ 

   diversidade de maneiras para avaliar os alunos: _______ 

    preparação de instrumentos de avaliação: _______ 

    ensino de gramática e vocabulário: _______ 

    uso do computador e novas tecnologias: _______ 

 

m) Use o espaço abaixo para registrar algum aspecto que não foi contemplado por este 

questionário e que você julga importante para aprimorar sua atuação como professor(a) de 

inglês: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 



225 
 

APÊNDICE C – ROTEIRO DA PRIMEIRA ENTREVISTA COM A EQUIPE 

GESTORA QUE PREPARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE LÍNGUA 

INGLESA DA PMV 

 

 
1.  Identificação (nome, formação acadêmica, cargo ocupado, tempo nesta função, 

trajetória para chegar a essa função, contatos)  

 

2. De que maneira é feita a organização dos encontros de Formação para os professores 

de inglês da rede? 

 

3. Que documento(s) legal(s) orientam as Formações? 

 

4. Com que frequência são realizados encontros de Formação? 

 

5. Sempre ocorrem nos dias de PL de Inglês, às 5as? 

 

6. A participação do professor é obrigatória?  

 

7. O professor participante é reconhecido por sua presença às reuniões? 

 

8. Como são selecionados os temas contemplados nas reuniões? 

 

9. Como são escolhidos os palestrantes para tais encontros? 

 

10. É solicitado ao professor participante que ele se prepare (leitura, texto escrito, 

amadurecimento de ideia, ...) para vir às reuniões? 

 

11. Existe uma „coordenação‟ específica para o grupo de Inglês? Quem é? Como foi 

escolhida? Quais são as suas atribuições? 

 

12. Quais são os assuntos previstos para este ano de 2012? 

 

13.  Como meu projeto de pesquisa pode contribuir para a melhor atuação didática dos 

professores? 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DA SEGUNDA ENTREVISTA COM A EQUIPE 

GESTORA QUE PREPARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE LÍNGUA 

INGLESA DA PMV 

 

 

FORMAÇÃO 

 

1) Sobre o NEPE (Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação) - ainda em vigor? Já teve algo 

voltado especificamente para professorado de Inglês? 

 

2) Sobre Revista de Educação da SEME (ligada ao NEPE) 

 

3) Existe Estatuto do Magistério em nível federal? 

 

4) Não achei no site Proposta Teórico-metodológica para a formação dos educadores do 

Município de Vitória, de 2006 

 

5) Data do documento que está no site – Diretrizes Curriculares Inglês 

 

6) Alguma alteração na política de Formação com a nova administração/secretaria? 

 

7) Em 2012 foi implementado algum novo documento regulador da Formação? 

 

 

FORMAÇÃO INGLÊS 

 

8) Avaliação que faz da Formação oferecida  pela PMV em 2012 

 

9) Mesmo coordenador (Fábio) em 2013? 

 

10) O que os professores novatos podem esperar das Formações de 2013? 

 

11) O que a Formação oferecerá aos professores de Inglês em 2013? 

 

12) Encontros para Formação em 2013 

 

13) Posso participar das reuniões de Formação com os professores de Inglês em 2013? 

 

14) Algo mais específico para Inglês em 2013? 

 

15) Devolutiva dos Termos que professores assinaram 

 

 

ADMINISTRATIVO 

 

16) Contrato de professor temporário é de 1 ano? Renova automaticamente? Quantas vezes 

pode renovar? Como se dá o processo de seleção? 

 

17) Como chamo quem já saiu do Estágio Probatório? 
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18) Quantos alunos ao todo? (base 2012) Nos CEMEIs? Nas EMEFS? Do 6º ao 9º ano? 

 

19) Há alguma unidade/espaço físico escolar para Educação a Distância? Educação Especial? 

Educação Integral? EJA? Educação Musical? Escola Aberta?  Ou esses são projetos, e não 

escolas, que funcionam nos espaços físicos onde as unidades CEMEI e EMEF já existem? 

Quantos alunos? (além do que informou na questão anterior) 

 

20) PMV tem acordo coletivo com SINPRO? (se sim, ver p. 14 da CF) 
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ANEXO – TCLE – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

SETOR DE PÓS-GRADUAÇÃO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

Programa de Pós-Graduação em Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, ____________________________, portador(a) do RG nº ___________ e CPF n
o
 ___________, 

declaro terem sido a mim esclarecidos os objetivos e procedimentos de coleta de dados da pesquisa 

intitulada provisoriamente “CONHECENDO O PERFIL DOS PROFESSORES DE LÍNGUA 

INGLESA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA, ES: UMA PROPOSTA DE 

EDUCAÇÃO CONTINUADA” conduzida sob a responsabilidade da pesquisadora CHRISTINE 

SANT´ANNA DE ALMEIDA, RG nº 588.231-ES e CPF n
o
 845.697.277-00. 

 

Minha participação no estudo é voluntária, tenho o direito de acesso, em qualquer etapa do estudo, 

sobre qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas e posso deixar de participar da pesquisa a 

qualquer momento, sem sofrer nenhum prejuízo. Conforme acordado com a pesquisadora, na 

publicação dos resultados da pesquisa minha identidade e os registros escritos ou gravados serão 

mantidos sob sigilo, e autorizo a divulgação dos resultados da pesquisa em tese de doutorado, 

comunicações, artigos, livros, discussões públicas e outros. 

 

Consinto portanto em participar deste estudo por compreender sobre o quê, como e porquê este estudo 

está sendo feito, e receberei uma cópia assinada deste formulário de consentimento.  

 

Nome do(a) participante: __________________________________________________ 

Assinatura: _________________________________             São Paulo, ___/___/_____. 

 

Eu, CHRISTINE SANT´ANNA DE ALMEIDA, assumo o compromisso de cumprir com as condições 

de pesquisa acima mencionas. 

Assinatura: _________________________________             São Paulo, ___/___/_____. 

 

Testemunha: _____________________________________________________________________ 

RG: ________________________ CPF: ________________________ 

Assinatura: _________________________________              São Paulo, ___/___/_____. 

 

 
 

 


