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Resumo
Esta pesquisa propõe-se a identificar como a formação dos professores de LI pode influenciar
no ensino/aprendizagem da mesma nas escolas públicas. Ao analisar estas questões quanto ao
ensino de cultura na sala de aula de formação docente de LI, espera-se entender o por que ao
exercer sua profissão, os professores de LI, a fazem de forma distorcida, como é possível
vivenciar ao observar a salas de aulas de LI em escolas públicas em um Município do
sudoeste baiano, onde existe um curso de formação em língua inglesa. Referencia-se este
estudo através das contribuições de Candau, Vera M.; Fazenda, Ivani; Lima, Diógenes
Cândido; Moita Lopes, Luiz Paulo da; Rajagopalan, K, dentre outros que contribuem para os
estudos dentro do ensino/aprendizagem de LI.
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Abstract
This research intends to identify how the teachers of LI are training, can influence the
teaching / learning of LI, in the public schools. In examining these issues for teaching culture
in the classroom of teacher education LI, is expected to understand that in exercising their
profession, teachers LI, to do so distorted as it is possible to experience when observing
classrooms LI classes in public schools in a southwestern city of Bahia, where there is a
training course in English. Reference to this study through the contributions of Candau, M.
Vera, Finance, Ivani, Lima, Diogenes Candide; Moita Lopes, Luiz da; Rajagopalan, K, and
others who contribute to research into the teaching / learning of LI.
Key Words: English Language, Foreign Languages, Teacher Training
O ensino de língua estrangeira está presente no currículo escolar das escolas públicas
e particulares no Brasil, por este motivo é de fundamental importância averiguar os processos
metodológicos adotados nos curso de formação de professores, que versem sobre a
abordagem de cultura na sala de aula de Língua Inglesa (LI) e suas influências na prática
docente.
Porém, o que se observa no ensino de Língua Inglesa, é que em sua maioria, como
citam as literaturas, os estudantes e professores sabem da importância de se aprender esta
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língua e de se tornar uma pessoa comunicativa em todas as suas competências, mas admitem
que seja algo difícil, em se tratando da escola pública onde falta material didático e humano
adequado e que há uma desvalorização dos profissionais.
Para tanto a formação do professor de línguas deve se atentar para questões que
venham discutir os valores culturais que o mesmo passa ou poderá passar em suas aulas e
principalmente saber como estes valores podem interferir na vivência de seus alunos. A
discussão constante de termos culturais da língua alvo deve ser inserida, no planejamento das
aulas, sempre se atentando para a funcionalidade de tais termos na língua materna, ou seja,
mostrar de forma clara o que se pretende com tal temática para que o aprendiz não tenha uma
visão equivocada do conteúdo ou da ideia abordada.
Em relação a este cenário ideal para a fixação da aprendizagem de língua inglesa em
escolas públicas percebe-se que os docentes de forma geral têm uma visão distorcida do que
seria este ensino de cultura na sala de aula de Língua Inglesa. Observa-se ainda que poucas
vezes o professor enfatiza a cultura ou procura ensiná-la durantes suas aulas, sendo
apresentado ao aluno material gramatical desassociado de sua cultura e de seus contextos, o
que pode gerar, segundo estudos da linguística aplicada, erros de comunicação e constranger
tanto o aprendiz quanto um falante da língua alvo durante um discurso.
Nesta perspectiva, este artigo, tem o intuito de refletir sobre como a formação do
docente de Língua Inglesa, pode prepará-lo, quanto à abordagem de cultura na sala de aula de
LI, uma vez que este vem se tornando um dos principais pontos de debates nos últimos anos
na linguística aplicada.
Sabe-se que a formação de cidadãos autônomos e críticos é, atualmente, um dos
maiores desafios da educação contemporânea em todo o mundo. No Brasil, levando em
consideração o ensino de línguas estrangeiras em especial a Língua Inglesa em escolas
públicas, acredita-se que esse desafio seja ainda maior em decorrência da falta de prestígio do
ensino desta LE nas escolas regulares (ensinos fundamental e médio). A partir destas
concepções acaba se perpetuando a crença de que não se aprende LI na escola regular e,
principalmente, na rede pública (Moita Lopes, 1996; LIMA, 2011), através de um ensino que
não considera a capacidade dos alunos. Reconhece-se, portanto nos últimos estudos nesta área
de ensino/aprendizagem que para responder a esses desafios devem ser almejadas mudanças
significativas, as quais exigem profissionais bem preparados, mais conscientes e críticos em
relação ao próprio trabalho, para tanto isso deve ocorrer durante a formação destes
profissionais. Uma vez que segundo Rajagopalan (apud LIMA, 2009) “há um fosso enorme
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entre a teoria e a prática, não só aqui, mas também em muitas outras coisas que dizem
respeito à didática das línguas estrangeiras”.
A inserção da cultura da LI no ensino-aprendizagem vem ganhando espaço cada vez
mais nas salas de aula de LI, tanto com relação ao professor quanto ao aluno. Porém, muitos
educadores não têm compreendido bem o objetivo dessa abordagem metodológica. Em
decorrência disso, fazem uma adoração exagerada à cultura da língua em estudo, ferindo a
cultura do aluno ao distorcer o objetivo dessa metodologia. Moita Lopes (1996) diz que o que
gera isso é a atitude muito colonizada do professor, ou seja, uma visão estereotipada do que
seja o ensino do inglês em sala de aula. Ele analisa o conceito de colonizar, onde o professor
utiliza de referências norte-americanas para exemplificar ou comparar algo nacional. Na visão
de muitos professores, o que é estrangeiro sempre é melhor. Nota-se então a relação entre
imperialismo e cultura, onde aquele que domina é o mesmo que transmite ou impõe a sua
cultura.
Neste século, o interesse é conquistar mentes com uso da cultura tanto através do
desenvolvimento da atividade consumista, quanto, segundo Jaramillo (apud Moita Lopes
1996), do ensino de inglês. É importante lembrar que o colonizado, na maioria das vezes,
adota os hábitos do colonizador. O professor acaba fazendo o papel de colonizador, sendo
antes colonizado, usando o ensino da LI para transmitir, erroneamente, a cultura de um país
trazendo-a como superior à do aprendiz. É aí que está o problema. Diante do exposto acima,
Moita Lopes (1996) aponta como causador desse problema a má formação dos professores de
inglês nas universidades brasileiras e sugere:
1. Uma reformulação dos conteúdos programáticos das disciplinas dos
cursos universitários de formação de professores de inglês:
a) ênfase em estudos comparativos de inglês e português, tanto em língua
como em literatura, aumentando inclusive o processo de cognição do aluno;
b) ênfase em curso de linguística geral, acentuando-se (...) uma visão não
impressionista da língua e cultura;
c) ênfase em curso de LA, focalizando (...) a problemática do ensino de
inglês em países de Terceiro Mundo (...), ressaltando-se necessariamente
aspectos de cunho político, histórico e social, que vão levar às discussões
dos objetivos do ensino e à noção de biculturalismo (p.57-58).

Deste modo o foco do professor de inglês não deve tornar seu aluno um colonizado
pela língua inglesa e sim mostrar pra ele o inglês como um meio de interação internacional
que serve como instrumento de comunicação entre os povos, usando-a também em prol do
terceiro mundo, não excluindo a importância do estudo da cultura da LE na formação geral do
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aluno. De acordo os Parâmetros Curriculares Nacionais (2000), a linguagem é considerada
como a capacidade de articular significados.
Podemos, assim, falar em linguagens que se inter-relacionam nas práticas
sociais e na história, fazendo com que a circulação de sentidos produza
formas sensoriais e cognitivas diferenciadas. Isso envolve a apropriação
demonstrada pelo uso e pela compreensão de sistemas simbólicos
sustentados sobre diferentes suportes e de seus instrumentos como
instrumentos de organização cognitiva da realidade e de sua comunicação.
Envolve ainda o reconhecimento de que as linguagens verbais, icônicas,
corporais, sonoras e formais, dentre outras, se estruturam de forma
semelhante sobre um conjunto de elementos (léxico) e de relações (regras)
que são significativas: a prioridade para a Língua Portuguesa, como língua
materna geradora de significação e integradora da organização do mundo e
da própria interioridade; o domínio de língua(s) estrangeira(s) como forma
de ampliação de possibilidades de acesso a outras pessoas e a outras culturas
e informações. (BRASIL, 2000)

Sendo assim, a formação de professores de línguas deve atender este pressuposto
uma vez que a inserção da LE no currículo, segundo Rajagapolan (2003), tem como
verdadeiro propósito formar indivíduos capazes de interagir com pessoas de culturas, modos
de pensar e agir diferentes, ou seja, cidadãos do mundo, ampliando assim sua visão cultural.
Segundo Tílio (2008), as considerações pedagógicas incluem diferentes tipos de
socialização, enquanto as considerações sociais podem também abranger dimensões multiculturais:
O que temos que nos acostumar é com o fato de estarmos lidando com
identidades instáveis, pois vivemos em um mundo cada vez mais
globalizado, em que identidades surgem e desaparecem cada vez mais
rápido. Ensinar línguas é uma questão de negociar identidades. Diferentes
ambientes sociais e culturais irão requerer diferentes estratégias para
negociar novas identidades em uma língua estrangeira. O ensino de língua
estrangeira só pode ser compreendido como uma questão política, e,
portanto, uma arena para choque de identidades, o reconhecimento desse
fato permite, certamente, maior abertura de possibilidades educacionais,
valorizando a individualidade dos alunos sem, contudo, encará-la de uma
forma reducionista e essencialista. O aprendiz é um indivíduo que atua no
mundo social, sendo, ao mesmo tempo, construído e restringido pela
sociedade, além de ter escolhas de se identificar no mundo e rejeitar
identidades. (p. 124)

Para que esta práxis no ensino/aprendizagem seja de fato efetiva, este
comportamento diferenciado e reflexivo do professor deve ser iniciado nos curso de
formação, onde a mesma seja baseada no desenvolvimento de competências, como cita a
resolução do Ministério da Educação MEC a CNE/CP 1/2002, que Institui Diretrizes
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Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível
superior, curso de licenciatura, de graduação plena:
§ 3º A definição dos conhecimentos exigidos para a constituição de
competências deverá, além da formação específica relacionada às diferentes
etapas da educação básica, propiciar a inserção no debate contemporâneo
mais amplo, envolvendo questões culturais, sociais, econômicas e o
conhecimento sobre o desenvolvimento humano e a própria docência,
contemplando:
I - cultura geral e profissional; [...]
III-conhecimento sobre dimensão cultural, social, política e econômica da
educação;
IV - conteúdos das áreas de conhecimento que serão objeto de ensino.
(Brasil, 2002)

Além destes pressupostos os cursos de formação docente têm de atuarem de modo
que os futuros professores não adotem práticas colonizadoras na sala de aula de LI, além de
em sua maioria os professores que atuam no mercado não conseguem trabalhar cultura e
valores culturais na sala de aula de LI o que gera um conflito de objetivos causando uma
confusão na mente do educando que desconhece a real necessidade do aprendizado da língua
inglesa. Sendo que os docentes de língua têm que tomar cuidado para não se tornar o que
Diógenes (2009) chama de um vendedor ou corretor de determinada cultura, ou seja, os
educadores têm que tomar cuidado para não impor determinada cultura aos seus alunos,
fazendo o papel de professor colonizador Moita Lopes (1996).
O ensino da língua estrangeira deve se atentar a uma perspectiva democratizante
que possa contribuir para superar a imposição da cultura dos países dominantes da línguaalvo, construindo assim uma visão intercultural que equilibre a valorização das mais diversas
contribuições culturais e ao mesmo tempo negue a hierarquia entre as mesmas. Rajagopalan
(2003), afirma que:
Não é de se estranhar que o ensino de línguas estrangeiras ainda leve muitos
alunos a se sentirem envergonhados da sua própria condição linguística. Pois
o lado mais nocivo e macabro da ideologia que norteou, durante muito
tempo, os programas de ensino de língua estrangeira é que, como resultado
direto de determinadas práticas e posturas adotadas em sala de aula, os
alunos menos precavidos se sentiam diminuídos em sua auto-estima,
passando a experimentar um complexo de inferioridade. A língua estrangeira
e a cultura que a sustenta sempre foram apresentadas como superiores às dos
discentes (p. 68).
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Esse sentimento de inferioridade cultural que se mostra presente no aprendiz como
diz Rajagopalan (opt cit), ocorre exatamente por conta dos profissionais docentes não estarem
preparados para o ensino da cultura da língua alvo. Segundo MACHADO (2002), “A
aquisição de uma língua estrangeira faz uso do enunciado sociológico, razão pela qual o
ensino de outra língua não pode estar dissociado dos aspectos socioculturais que envolvem
seus participantes.” (p.31-34), ou seja, o ensino de uma língua estrangeira deve estar
interligado às condições sócias e entendimento de cidadania do aluno. Retomando a questão
cultural, os Parâmetros Curriculares Nacionais (2000) dizem que o ensino de línguas
estrangeiras deve está voltado para os aspectos socioculturais do aluno e da língua a ser
ensinada para que assim haja uma inserção desses indivíduos na cultura da língua em estudo,
e o faça mais cidadão através de um processo educativo pedagógico que focalize a
conscientização do senso de cidadania nas aulas de línguas estrangeiras, possibilitando novos
horizontes quanto à interação sociocultural por meio da linguagem.
Ao conhecer outra(s) cultura(s), outra(s) forma(s) de encarar a realidade, os
alunos passam a refletir, também, muito mais sobre a sua própria cultura e
ampliam a sua capacidade de analisar o seu entorno social com maior
profundidade, tendo melhores condições de estabelecer vínculos,
semelhanças e contrastes entre a sua forma de ser, agir, pensar e sentir e a de
outros povos, enriquecendo a sua formação. (Brasil, 2000 p. 49-63)

Acima de tudo é essencial que o enfoque dos cursos de formação do professor de LI,
esteja voltado à cultura; para que este profissional possa resistir a qualquer tentação de provar
a superioridade de uma cultura sobre outra. Os futuros professores de língua estrangeira
precisam não apenas de treinamento cuidadoso, mas também de orientação para seus estudos
futuros a fim de acompanhar as rápidas mudanças nos padrões culturais que estão ocorrendo e
quanto mais informado e esclarecido o professor, maiores serão as possibilidades de os alunos
chegarem a certo nível de entendimento de outras culturas.
A língua inglesa é de fundamental importância tanto para os jovens, crianças,
adultos, idosos, e independente do seu status social. Muitos professores e alunos tendem a ver
a importância da Língua Estrangeira (LE) apenas em suas possibilidades práticas, como
obtenção de emprego, viagens, aprovação em vestibulares e etc. Mas ter uma segunda língua
vai muito além destes usos práticos. Abre “[...] possibilidades da educação plena do
indivíduo, que podem ser propiciadas e potencializadas pelo contato com a LE” (JORGE,
2009, p.163). Possibilitando, assim, múltiplas possibilidades de ser diferente, seja pela
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cultura, ou pelas identidades individuais, fazendo com que o indivíduo se torne mais
consciente de si mesmo.
Muitos dos profissionais da educação esquecem nas suas aulas, de averiguar o perfil
de suas turmas, saber realmente quem são seus alunos, necessidades e intenções para com a
língua inglesa e pensam que ensinar LI é apenas ensinar gramática e vocabulário. O ensino de
inglês como toda e qualquer outra língua estrangeira, deve se realizar de acordo com as
necessidades do local onde essa língua é ensinada. Além disto, o professor e principalmente
os alunos tendem a não enxergar o objetivo maior do ensino de inglês no mundo globalizado,
que é de criar possibilidades do aprendiz de LI fazer parte da globalização de maneira
emancipada. Talvez seja culpa do professor de não despertar essa necessidade do aluno se
aprimorar e se igualar aos superiores. Mas isso não depende apenas dos professores e sim de
todo o sistema de ensino.
O desarranjo de ensinar uma segunda língua fora da realidade dos alunos causa
grandes problemas e frustrações. E esse desarranjo é tido como preguiça ou simples
resistência dos alunos. Segundo Lima (2010, p.117), a motivação:
[...] age como um impulso, uma emoção ou vontade que faz com que a
pessoa aja de determinado modo. Se um objetivo for percebido como
suficientemente atraente, ficar-se-á muito motivado a fazer o possível para
conquistá-lo.

Então os alunos de LI se interessarão por aquilo que ele pensa e que satisfaça suas
expectativas. E nas atuais salas de aulas há alunos advindos de vários contextos e classes. E
cada um terá suas expectativas.
Como já foi citado acima, muitas das vezes o ensino não está coerente com as
expectativas dos alunos, ou os professores acabam por padronizar o estudo de uma segunda
língua como aprendizado de gramática e vocabulário, assim essas coisas vão desmotivando o
indivíduo a continuar com interesse em uma LE. Esta pratica além de desmotivar o aprendiz,
tende a concentrar no ensino apenas linguístico ou instrumental da Língua estrangeira,
deixando de lado objetivos tais como os educacionais e os culturais. O ensino passa a ser mais
focado em conteúdos gramaticais em vez de objetivar a formação dos alunos em valores
sociais, culturais, políticos e ideológicos, além de deixar de lado algumas das quatro
habilidades na Língua Inglesa; o ouvir e falar. Esta concentração em tais objetivos pode gerar
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indefinições sobre o que caracteriza o aprendizado dessa língua estrangeira e a inserção da
mesma no currículo escolar.
Segundo Morin (2001), a escola precisaria relacionar os saberes para assim poder
refletir e discutir sobre os problemas existentes na atualidade e ser capaz de, mesmo em meio
a imprevistos, identificar estratégias que ajudaria solucionar tais problemas existentes na
atualidade e consequentemente ser capaz de, mesmo em meio a imprevisto, saber identificar
estratégias que possam ajudar os professores a modificar seus percursos, isto é, suas
metodologias para que atue na formação do indivíduo como cidadão crítico e preparado para
os desafios previstos e imprevistos. Morin (2001) coloca os saberes como necessários à
educação do futuro onde o conhecimento, o conhecimento pertinente, a identidade humana, a
compreensão humana, a incerteza, a condição planetária, a antropo-ética abordam problemas
específicos para cada um desses níveis de ensino: do primário ao universitário. Esses saberes
dizem respeito aos setes buracos negros da educação, completamente ignorados, subestimados
ou fragmentados nos programas educativos. Programas esses que devem ser colocados no
centro das preocupações sobre a formação dos jovens, futuros professores e futuros cidadãos.
Há muitos fatores que influenciam o ensino e a aprendizagem nas escolas públicas
como a motivação, idade dos alunos, atitudes, a personalidade, disponibilidade de tempo,
planejamento que é função do professor, e entre tantos outros como também a questão
financeira dos alunos, que por conta disso vai gerar uma serie de preconceitos. Segundo
Morosov e Martinez (2008, p.75) “Todos nós, professores, temos algumas ideias sobre os
fatores que acreditamos que influenciam a aprendizagem de LE e sabemos que muitos dele
acabam interferindo no nosso trabalho no dia a dia em sala de aula.” Por isso cabe ao
professor discutir, questionar, pesquisar, qual o perfil da sua classe, qual a intensidade desses
fatores na sua sala, se estes realmente fazem a diferença no ensino, para que dessa forma
possa buscar uma metodologia que abarque a diversidade da sala de aula de LI.
Durante muito tempo acreditava-se que o fracasso do ensino/aprendizagem de
Língua Inglesa nas escolas públicas, se dava por conta das salas de aula superlotadas, por más
condições de trabalho, a não motivação dos aprendizes, porém um ponto que ficava sempre
como último, isso quando se falava era a formação do docente de LI. Será que boa parte do
fracasso não se dar pela má formação deste?
Ao buscar alternativas que pudessem demarca um rumo para a melhoria do ensino
aprendizagem da LI, percebe-se que o estágio pode contribuir e muito para a formação do
docente de LI, tendo em vista que por muitas vezes o componente curricular de Língua
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Inglesa tem sido considerado como uma disciplina que não se reprova, contribuindo para a
maioria das dificuldades encontradas pelos professores de Língua Inglesa, dificuldades estas
que o estagiário tende a perceber em seu estágio de regência onde o mesmo poderá desfrutar
de uma experiência que o fará com que ele se torne um bom profissional. Segundo PIMENTA
(1992, p. 34) “a teoria e prática, não podem seguir separada, essas precisam está em uma
concepção juntas”, por isso estágio é fundamental como parte integrante da formação dos
futuros professores, pois nos prepara para uma melhor atuação. E o estágio nos faz ver como
acontece à prática educacional dentro do sistema de ensino.
[...] no estágio dos cursos de formação de professores, compete possibilitar
que os futuros professores compreendam a complexibilidade das práticas
institucionais e das ações prática das por seus profissionais como alternativa
no preparo para sua inserção profissional (PIMENTA, 1992. p. 34).

Pimenta e Gonçalves (1992) “consideram que a finalidade do estágio é propiciar ao
aluno uma aproximação à realidade na qual atuará”. O estágio curricular é atividade teórica de
conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na nossa realidade no objeto da práxis.
Concebe-se o estágio como um momento em que o graduando tem o primeiro
contanto com a prática, e a oportunidade de refletir sobre ela, relacionando-a com o
conhecimento adquirido. Assim, Fávero (apud CANDAU; LELIS, 2001), afirma que a
relação entre a teoria e a prática apresenta-se de duas formas: dicotômica e dialética, sendo
que a primeira ajuda na aquisição de novos saberes, sem se preocupar em fornecer
ferramentas para transformar a sociedade em que se vive, tendo em vista que valoriza a
introdução do sujeito na prática concebida independentemente da teoria. E a segunda, trabalha
com a integração da teoria que é criada a partir do conhecimento concreto da realidade com a
prática, que está na experiência vivenciada e na reflexão da mesma. Entretanto, segundo
Pimenta (2004, p. 45) faz-se necessário “um aprofundamento conceitual do estágio e das
atividades que nele se realizam”, uma vez que o mesmo é por diversas vezes superficial, ou
seja, não permite ao estagiário um envolvimento intenso com a realidade.
Dessa forma, Pimenta conclui que “o estágio, ao contrário do que se
prolongava, não é atividade prática, mas teórica, instrumentalizadora da
práxis docente, entendida esta como atividade de transformação da
realidade” (PIMENTA & LIMA, 2004, p. 45).
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Além disso, é no contexto da sala de aula, da escola, do sistema de ensino e da
sociedade que a práxis se dá. Outro ponto que pode torna o ensino de LI mais atrativo é
buscar um ensino de forma interdisciplinar, pois trabalhar de forma interdisciplinar é buscar
um modo em que torne a aprendizagem mais significativa para o aprendiz, pois se tratando do
ensino de Língua Inglesa espera-se que o professor saiba buscar o conhecimento de mundo
que o aprendiz já traz consigo para facilitar a aprendizagem da língua, sobre o conhecimento
de mundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira trazem que:
[...] para o aluno de Língua Estrangeira, ausência de conhecimento de mundo
pode apresentar grande dificuldade no engajamento discursivo,
principalmente se não dominar o conhecimento sistêmico na interação oral
ou escrita na qual estiver envolvido. Por exemplo, a dificuldade para
entender a fala de alguém sobre um assunto que desconheça pode ser maior
se o aluno tiver problemas com o vocabulário usado e/ou com a sintaxe. Por
outro lado, essa dificuldade será diminuída se o assunto já for do
conhecimento do aluno. (1998. p. 30).

Trabalhando na perspectiva interdisciplinar o professor irá abarcar os conhecimentos
prévios que o aprendiz já traz consigo e buscar meios de tornar a aprendizagem da língua
inglesa mais significativa, uma vez que a “prática interdisciplinar não se ensina, nem se
aprende: vive- se, exerce-se, dentro do contexto escolar” (FAZENDA 1999), sendo esse
contexto perfeito para a formação do docente e melhoria do aprendizado da língua inglesa.
Quando fazemos uma retomada à importância da discussão educacional, que sempre
tem sido enfatizada nos documentos oficiais e reconhecida como necessária, estamos
interpretando-a buscando a educação e de formação de educandos (indivíduos, cidadãos)
participativos em sua comunidade linguística. Partindo desta premissa: por que não trabalhar
estes aspectos dentro da disciplina de Língua Inglesa, uma vez que a mesma visa ensinar um
idioma estrangeiro e, ao mesmo tempo, cumprir outros compromissos com os educandos,
contribuindo para a formação de indivíduos como parte de suas preocupações educacionais.
Libâneo(2006, p.99) diz que, “não há soluções milagrosas pra todos os problemas.
Todavia, é provável que alguns deles poderiam ser minimizados[...]”, pois para mudar o nosso
sistema de ensino e formação envolve vários processos e instituições diferentes, por isso não
podemos transformar a educação da noite para o dia. E para finalizar, ele ainda deixa algumas
sugestões, para dar um amparo aos professores, além de reformulação e investimentos
financeiros na profissão docente, também a criação de um Centro de Apoio à Formação
Continuada de Professores, com função de oferecer aos professores da rede publica de ensino
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e às escolas-campo de estágios, cursos e recursos materiais de apoio, como: biblioteca, centro
de documentação, jornais, fitas de vídeo, oficinas e ateliês, material de esportes e lazer, salas
para vídeo, cinema, palestras, exposições, aparelhagens de som e imagem, computadores, rede
Internet etc.
Assim vemos a necessidade que se tem em preparar melhor os nossos professores,
pois é indiscutível o papel que eles têm na nossa sociedade. Não apenas em mediar um
conteúdo, mas de formar um indivíduo crítico culturalmente e interculturalmente, uma vez
que esta ultima abarca as novas perspectivas na formação docente, entendo que de acordo
Fleuri (2002) “a complexidade das relações sócias e interculturais no mundo contemporâneo
requer novas formas de se elaborar o conhecimento no campo da pesquisa e da educação”.
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