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Resumo

Este artigo apresenta relatos de experiências de professores de inglês de escolas públicas, que
participaram de cursos de formação continuada nos Estados Unidos. Busca-se abordar o ponto de
vista desses professores sobre essa formação e a implicação desta para a sua prática profissional em
suas escolas de origem. Os dados foram obtidos através de entrevistas semiestruturadas realizadas
em 2017 para uma pesquisa de doutorado em andamento, que tem como um dos referenciais teóricos
a teoria da Relação com o Saber (CHARLOT, 2000; 2005). Foram analisados os relatos de cinco
professores, sendo duas mulheres e três homens. Os autores considerados neste artigo foram Celani
(2002), Charlot (2000; 2005; 2013), Suárez-Orozco (2003), dentre outros. Os relatos mostraram que
apesar de ter sido uma experiência significativa para os participantes, pouco do que foi aprendido se
pôde aplicar em seus contextos escolares.

Palavras-chave: Formação Continuada. Inglês. Professores de Inglês. Ensino.

Abstract

This paper presents reports of experiences of English teachers of public schools who participated in
continuing education courses in the United States. We seek to address the point of view of these
teachers on such training and its implications for their professional practice in their schools. The data
were colllected through semi-strucutured interviews carried out in 2017 for a doctoral research which is
in progress, and whose theoretical framework is the theory of Relation to Knowledge (CHARLOT,
2000; 2005). The authors considered in this paper were Celani (2003), Charlot (2000; 2005; 2013),
Suárez-Orozco (2003), among others. We analyzed the reports of five teacher, two women and three
men. The reports showed that, although it was a sifgnificant experience for the participants, little from
what has been learned could be applied in their school contexts.

Keywords: Continuing Education. English Language. English Teachers. Teaching.

Resumen

Este artículo presenta relatos de experiencias de profesores de inglés de escuelas públicas, que
participaron en cursos de formación continua en los Estados Unidos. Se busca abordar el punto de
vista de estos profesores sobre esa formación y la implicación para su práctica profesional en sus
escuelas de origen. Los datos fueron obtenidos a través de entrevistas semiestructuradas realizadas
en 2017 para una investigación de doctorado en curso, que tiene como uno de los referentes teóricos
la teoría de la Relación con el Saber (CHARLOT, 2000; 2005). Se analizaron los relatos de cinco
profesores, siendo dos mujeres y tres hombres. Los autores considerados en este artículo fueron
Celani (2002), Charlot (2000; 2005; 2013), Suárez-Orozco (2003), entre otros. Los relatos mostraron
que a pesar de haber sido una experiencia significativa para los participantes, poco de lo que se
aprendió se pudo aplicar en sus contextos escolares.

Palabras Claves: Formación Continua. Inglés. Profesores de Inglés. Ensenanza.

Introdução

O presente artigo é fruto de análises iniciais sobre alguns dados gerados a partir de uma pesquisa de
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campo realizada em 2017 para um doutorado em andamento. O que se apresenta aqui é um recorte
dos depoimentos de alguns dos professores participantes da referida pesquisa. São três professores
e duas professoras de inglês do segundo segmento do Ensino Fundamental de escolas públicas,
localizadas tanto na capital como em outros municípios do estado de Sergipe. Esses professores
participaram do PDPI (Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Inglês nos
Estados Unidos da América), um programa da Comissão Fulbright, em convênio com a Capes.

A pesquisa em andamento tem como um dos referenciais teóricos a teoria da Relação com o Saber
(CHARLOT, 2000; 2005). Essa teoria apresenta três dimensões: epistêmica, identitária e social, as
quais estão inter-relacionadas, pois a Relação com o Saber é uma relação do sujeito com o mundo,
consigo mesmo e com o outro. A fim de abranger, nas entrevistas, a dimensão identitária dessa
teoria, foram formulados alguns questionamentos aos professores de inglês, tais como: “Como você
se tornou professor de inglês”; “Você já viajou para o exterior”. Em caso afirmativo: “Conte-me como
foi sua experiência”. Adicionalmente, perguntamos aos professores se houve alguma implicação
dessa viagem para a sua atuação docente. Os resultados serão apresentados a seguir.

Formação de professores de línguas no Brasil

O professor tem uma grande responsabilidade enquanto formador das novas gerações. No caso do
professor de línguas estrangeiras da educação básica, muitas vezes, ele é o único professor dessa
disciplina em seu turno de trabalho ou, até mesmo, na escola inteira, ficando isolado dos seus pares.
Essa condição, muitas vezes, torna inviável a discussão de problemas e o intercâmbio de ideias entre
os colegas de profissão.

Os professores de inglês em início de carreira na escola pública, muitas vezes, enfrentam um especial
desafio: o choque de realidade, pois alguns deles não adquiriram ainda os chamados saberes de
experiência, ou vêm de contextos bem diferentes, por exemplo, trabalham ou trabalhavam em cursos
livres de idiomas.

Antonio Nóvoa, em entrevista à Revista Escola Pública, em 2014, faz uso de uma intrigante metáfora
para explicar um modelo de indução profissional. Ele ressalta a importância dos anos iniciais de
exercício profissional:

Quase tudo o que o professor vai ser se define aí. Sabemos desse
conhecimento da pesquisa, e o que fazemos com esse conhecimento Nada.
Fazemos de conta que não sabemos disso [...]. Muitas vezes esse jovem
professor é o que fica com as piores turmas e nas piores localidades,
totalmente desprotegido. [...] É o mesmo que enviar um jovem recém-formado
da faculdade de Medicina para o meio de uma operação ao cérebro totalmente
sozinho; é óbvio que ele iria matar o doente. (NÓVOA, 2014, p. 8)

Por isso, alguns desses professores desistem da carreira docente. Maurice Tardif (2002, p. 82), em
suas pesquisas sobre os saberes docentes, refere-se a esse descompasso e afirma que alguns
autores o denominam de “choque com a realidade”, “choque de transição”, ou “choque cultural”. Tais
expressões, segundo o referido autor, são “noções que remetem ao confronto inicial com a dura e
complexa realidade do exercício da profissão, à desilusão e ao desencanto dos primeiros tempos de
profissão”.

Além disso, um grande número desses docentes são lotados em mais de uma escola, ou trabalham
em redes de ensino diferentes. De modo que, em geral, sua carga horária de trabalho é exaustiva.
Isso dificulta sua participação em cursos de formação continuada, visto que não há professores
substitutos nas escolas, o que implica a necessidade de reposição das aulas que porventura venham
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a faltar, caso participem de cursos e eventos durante a semana. Se conciliar sua agenda já é uma
tarefa árdua, imagine administrar reposições!

O fato é que os professores têm historicamente enfrentado vários desafios no seu exercício
profissional, que incluem, dentre outros fatores, a baixa remuneração, as condições estruturais
inadequadas de trabalho e o inexpressivo incentivo aos programas de formação continuada. Isso é
especialmente preocupante no mundo atual, que é caracterizado por “rápidas mudanças em
diferentes contextos sociais”, dentre os quais se encontra a educação, que necessita estar sempre
redefinindo suas práticas a fim de “atender o perfil da sociedade contemporânea”. (FRANCO, 2013, p.
237).

Charlot (2005) afirma que ser professor é agir na urgência para resolver problemas na sala de aula, a
maioria deles imprevisíveis. Esse autor acrescenta:

Hoje em dia, o professor já não é um funcionário que deve aplicar regras
predefinidas, cuja execução é controlada por sua hierarquia; é, sim, um
profissional que deve resolver os problemas. A injunção passou a ser: “Faça o
que quiser, mas resolva aquele problema”. O professor ganhou uma
autonomia profissional mais ampla, mas, agora, é responsabilizado pelo
fracasso dos alunos. (CHARLOT, 2013, p. 99)

Charlot chama a atenção também para a complexidade da profissão docente ao afirmar que:

Ensinar não é uma tarefa serena, não há idade de ouro do professor (exceto
por ilusão retrospectiva). Mas os universais nos permitem compreender melhor
por que, no mundo inteiro e em todas as épocas, os professores vivem como
profundamente legítimos e, ao mesmo tempo sempre ameaçados. São
profundamente legítimos, pois são transmissores da humanidade, portadores
do essencial. Sentem-se, porém ameaçados, mal considerados, injustamente
suspeitos, culpabilizados, pois são, por sua própria situação, tomados em um
conjunto de imposições contraditórias e de tensões que os fragilizam.
(CHARLOT, 2005, p. 78)

Por essas e outras razões, os programas de formação continuada são de grande importância para a
profissão docente. No entanto, Antonieta Celani (2002) destaca que, no Brasil, a formação de
professores é deficiente e os programas de educação continuada são escassos, o que constitui um
dos grandes desafios enfrentados no ensino de línguas estrangeiras. Dentre as poucas iniciativas
existentes, foi criado, recentemente, o Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores
de Inglês nos EUA (PDPI), do qual participaram alguns dos professores entrevistados em minha
pesquisa, e que será considerado a seguir.

A Relação com o Saber e sua dimensão identitária

Conforme afirmado anteriormente, a pesquisa que gerou os dados ora apresentados pauta-se na
teoria da Relação com o Saber, que é definida como “relação com o mundo, com o outro e consigo
mesmo” (CHARLOT, 2005, p. 45). Charlot aprofunda essa questão ao acresentar que:

[...] a relação com o saber é o conjunto das relações que um sujeito mantém
com um objeto, um ‘conteúdo de pensamento’, uma atividade, uma relação
interpessoal, um lugar, uma pessoa, uma situação, uma ocasião, uma
obrigação, etc., ligados de certa maneira com o aprender e o saber; e, por isso
mesmo, é também relação com a linguagem, relação com o tempo, relação

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/don’t_stand_so_close_to_me_relatos_de_experiencias_de_professores.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.4-13,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



com a ação no mundo e sobre o mundo, relação com os outros e relação
consigo mesmo enquanto mais ou menos capaz de aprender tal coisa, em tal
situação. (CHARLOT, 2000, p. 81, grifo do autor)

Sendo a Relação com o Saber uma relação com uma atividade, com a ação no mundo e sobre o
mundo, buscamos compreender que relações os professores estabelecem com o inglês que ensinam
e que sentidos atribuem a esse idioma e a seu ensino nas escolas públicas. É possível estudar as
relações dos professores de inglês com o saber que ensinam, tanto pelo fato de que ser professor é
também estar sempre aprendendo, como porque a Relação com o Saber é uma relação com a
linguagem e com a ação no mundo e sobre o mundo, conforme supramencionado por Charlot. Para
este autor (2005, p. 41), “realizar pesquisas sobre a relação com o saber é buscar compreender como
o sujeito apreende o mundo e, com isso, como se constrói e transforma a si próprio: um sujeito
indissociavelmente humano, social e singular”. Ele acrescenta que essas pesquisas podem privilegiar
as especificidadades epistemológicas, cognitivas e didáticas, mas sempre considerando o saber como
relação de um sujeito, pois “não se pode pensar o saber (ou o ‘aprender’) sem pensar ao mesmo
tempo o tipo de relação que se supõe para se construir esse saber ou alcançá-lo”.

Essa teoria envolve três dimensões: a epistêmica, a identitária e a social. O recorte feito para este
artigo privilegiou a dimensão identitária através dos questionamentos sobre a relação dos professores
com o inglês em outros âmbitos de sua vida, além do exercício profissional, tendo em mente que essa
dimensão está relacionada à “história do sujeito, às suas expectativas, às suas referências, à sua
concepção de vida, às suas relações com os outros, à imagem que tem de si e a que quer dar de si
aos outros” (CHARLOT, 2000, p. 72). Esse autor acrescenta que, no que tange a essa dimensão,
“sempre está em jogo a construção de si mesmo e seu eco reflexivo, a imagem de si”. Nesse sentido,
investigar a dimensão identitária da relação dos professores de inglês com o idioma é, entre outras
coisas, buscar conhecer suas histórias e expectativas profissionais, sua relação com o idioma que
ensinam, a imagem que eles têm de si enquanto professores e a que querem passar aos outros. Em
suma, ela envolve a construção deles mesmos enquanto professores de inglês. Para tanto, buscamos
analisar os efeitos de uma formação continuada em um país falante da língua que é seu objeto de
ensino.

Uma categoria que está vinculada à teoria da Relação como Saber é o sentido. Charlot traz também
uma definição para este termo (2000, p. 56):

[...] tem sentido uma palavra, um enunciado, um acontecimento que possam
ser postos em relação com outros em um sistema, ou em um conjunto; faz
sentido para um indivíduo algo que lhe acontece e que tem relações com
outras coisas de sua vida, coisas que ele já pensou, questões que ele já se
propôs. É significante (ou, aceitando-se essa ampliação, tem sentido) o que
produz inteligibilidade sobre algo, o que aclara algo no mundo. É significante
(ou por ampliação novamente, tem sentido) o que é comunicável e pode ser
entendido em uma troca com outros. Em suma, o sentido é produzido por
estabelecimento de relações, dentro de um sistema, ou nas relações com o
mundo ou com os outros. (CHARLOT, 2000, p. 56).

Por um lado, este autor acrescenta que só há sentido no desejo. Fazer sentido é satisfazer desejo e
produzir prazer. O desejo não como pulsão, e o prazer não devendo ser confundido com o:

[...] gozo imediato, pontual, lúdico, das situações, em um mundo sem
exigências. O sujeito se constrói pela apropriação de um patrimônio humano,
pela mediação do outro, e a história do sujeito é também a das formas de
atividade e de tipos de objetos suscetíveis de satisfazerem o desejo, de
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produzirem prazer, de fazerem sentido (CHARLOT, 2005, p. 38).

Charlot acrescenta que o sujeito do desejo é um sujeito que interpreta o mundo, pois ele o apreende e
dá sentido ao mundo, aos outros e a si mesmo.

Durante as entrevistas semiestruturadas, fizemos questionamentos aos professores de inglês que
também abrangessem os nexos de sentido atibuídos ao inglês e ao seu ensino, tais como: “Como
você se tornou professor de inglês”; “Você já viajou para o exterior”. Em caso afirmativo: “Conte-me
como foi sua experiência”. Adicionalmente, perguntamos aos professores se houve alguma implicação
dessa viagem para a sua atuação docente. Dentre esses questionamentos, foi considerado para este
artigo, apenas aqueles referentes à experiência de viagem a um país estrangeiro, pelo escopo do
artigo, e devido ao fato de que, apesar de os professores terem apreciado grandemente a
experiência, eles apresentam críticas a alguns aspectos do programa de formação em pauta.

O Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Inglês nos EUA

O Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Inglês nos EUA (PDPI) é um
programa da Comissão Fulbright em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior – CAPES. O programa envia professores de língua inglesa da educação básica em
efetivo exercício nas redes públicas de ensino para cursos intensivos de seis semanas em uma das
universidades dos Estados Unidos. Os cursos apresentam três modalidades: desenvolvimento de
metodologias, voltados para os professores com conhecimentos avançados na língua inglesa, ou um
dos dois cursos de aprimoramento em inglês (níveis Intermediário I e II).

Dentre os requisitos para a candidatura ao programa, os professores precisam atender aos seguintes
critérios: devem ser concursados e estar ministrando a língua inglesa em escolas públicas da
educação básica e realizar o exame de proficiência TOEFL ITP, obtendo uma nota não inferior a 450
pontos. De acordo com a pontuação obtida, é que os professores são alocados nas respectivas
modalidades de cursos.

Os benefícios oferecidos aos professores pelo PDPI incluíam passagem aérea, reembolso do valor
gasto com o visto, alojamento, seguro saúde, alimentação, taxas das universidades, materiais
didáticos a serem utilizados no curso e ajuda de custo. No entanto, apesar de bastante apreciadas
essas vantagens, os professores relatam que nem tudo o que aprenderam naquele contexto pôde ser
colocado em prática quando retornaram às suas respectivas escolas. Os professores e professoras
considerados neste artigo foram contemplados por esse programa nos últimos cinco anos, em anos
diferentes.

Os relatos de experiências de professores sergipanos nos EUA

Para alguns dos professores, foi sua viagem a um país estrangeiro, o que inegavelmente se constituiu
em uma experiência importante para sua formação enquanto sujeitos, conforme relatam os
professores Daniel e Gilbert[i]:

Foi muito bom! Nunca tinha ido antes. Eu fui através de uma seleção de
professores da escola pública pela CAPES. Um convênio entre o governo
brasileiro e o americano, uma parceria. O curso era basicamente o quê Era
metodologia do ensino da língua inglesa, aprendizagem de novas
metodologias de ensino. Aprimorar o ensino da língua inglesa. (Prof. Daniel)
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Foi ótimo, né [...] As aulas eram ótimas e a questão de a gente não ter aula o
dia inteiro e ter a tarde livre para explorar a cidade era muito legal porque a
gente não pagava metrô, a gente podia se deslocar pra qualquer lugar, então.
[...] Foi incrível, incrível, incrível mesmo, porque não é como você
simplesmente fazer uma viagem para Nova York, mesmo que eu fosse passar
dois meses lá só como... como turista nunca vai se comparar com a
experiência que eu tive é... morando no prédio da universidade, estudando e
conhecendo outras pessoas e tal, é muito muito muito legal! (Prof. Gilbert).

No entanto, o professor Gilbert relata algumas impressões não muito favoráveis a respeito da
interação com “os estrangeiros”:

[...] Ao mesmo tempo, na universidade, os estudantes, eles ... era como se
eles não interagissem conosco pelo fato de sermos brasileiros, a gente
percebia isso, a interação com outros estudantes não era muito, não tinha
contato como muitos, eles ficavam muito na deles, as turmas deles eram
outras, a gente não tinha aula com eles, nossas turmas eram só com
brasileiros nas aulas e... e aí você vai percebendo coisas na cidade, né Desde
pessoas que dão informações na rua com tranquilidade a pessoas que
percebem que você é latino e se afastam, né Eles se esquivam mesmo, a
gente viu... ehh... coisas assim, que você percebe que a maioria... as pessoas
que trabalhavam nos serviços de limpeza, de comida, inclusive na própria
universidade, eram todas latinas, então, isso fica muito claro pra gente. (Prof.
Gilbert).

Foi motivo de estranhamento para ele também uma palestra que a universidade norte-americana
apresentou aos professores brasileiros:

[...] Tivemos até uma palestra sobre assédio sexual, né Logo na primeira
semana! A gente ficou até, assim, assustado: "Credo, trazem a gente para um
lugar estranho para alguém só ficar falando sobre assédio sexual”. Acho que
era para tentar dar um freio na gente caso..., né". Tipo assim: "Não cheguem
tão perto!". (Prof. Gilbert).

Esse professor relata que ele e os colegas brasileiros foram visitar escolas da localidade e, em uma
delas, ele se deparou com situações em que não ocorre interação entre alunos estrangeiros e nativos:

Mas o que me chocou mesmo foi que muitos alunos eles têm intérpretes,
como tem muitos chineses, tem intérprete pra os alunos, para a maioria
desses alunos de outros idiomas, e eles não sabem falar inglês mesmo
morando lá. Então, a gente observando a aula, uma menina de repente me
pede para soletrar uma palavra muito simples, tipo... “house” [...], e aí eu
soletrei e perguntei se ela não falava muito inglês fora da escola. Para a minha
surpresa, ela disse que não, porque eles não têm amigos americanos... eles
só convivem com o povo da família deles, eles não se misturam com os
americanos. Então, quando eu perguntei: "Quanto tempo tem que você mora
aqui". Ela disse algo entre 2 ou 4 anos, eu não me lembro bem. E eu disse:
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"Você não tem muitos amigos aqui na escola e tal" Ela disse: "Não, a gente só
convive com o pessoal da nossa... do nosso meio." (Prof. Gilbert).

A esse respeito Suárez-Orozco (2003) afirma que grande parte dos imigrantes vivem em enclaves ou
são segregados pela cultura dominante do país em que estão vivendo. O ethos de recepção - o clima
social de recepção dos imigrantes – é uma condição muito importante para a sua adaptação à nova
cultura e pode afetar, até mesmo, o desempenho escolar das crianças, da chamada segunda geração
de imigrantes. Geralmente esse ethos é mais favorável aos imigrantes europeus, sendo os latinos e
africanos tratados com resistência e vistos com desconfiança pelos chamados nativos. De modo que
o contato entre eles é tão mínimo que inviabiliza a aprendizagem do novo idioma.

Os professores brasileiros em pauta não eram imigrantes, mas puderam sentir um pouco o peso dos
estereótipos quanto à sua origem, conforme seus relatos expressaram. Outro problema levantado foi
a questão da pouca interação com estudantes de outros países, ou com falantes do inglês, uma vez
que o grupo em que foram alocados era composto na maioria por brasileiros, restando poucas
oportunidades para o aprimoramento da língua em situações reais:

Uma outra coisa que eu acho também que o curso pecou, foi o seguinte: as
pessoas de Sergipe... daqui foram dez professores e todos ficaram na mesma
universidade, alguns até dividindo o quarto com outros brasileiros também.
Então, eu acho que isso atrapalhou um pouco, no sentido de que você com
alguém do seu país, num país estrangeiro, você acaba falando português,
então, acho que se eles estivessem nos separado e colocado para nós
dividirmos quarto durante essas seis semanas com estudantes de outros
países... [...] se a gente não tivesse esse contato tão estreito com outros
brasileiros, eu acho que forçaria mais a praticar mais o inglês. (Prof. Gilbert)

Sinceramente, eu me decepcionei porque eles me jogaram onde a maior parte
da população falava espanhol. Meu Deus! Tanto que eu sonhei [com a
viagem]! E o povo insiste em me colocar num lugar onde a maioria fala
espanhol! E você vai com um grupo de brasileiros que só querem falar
português! Qual a função, então O governo gastou dinheiro pra quê (Prof.
James)

Para a maioria, aquela foi uma oportunidade enriquecedora do ponto de vista cultural e uma
oportunidade de estudos que dificilmente poderiam arcar se não fossem os benefícios do PDPI. O
professor Daniel faz um balanço do curso realizado nos EUA:

Serviu mais pra mim... alguma coisa que a gente aprendeu lá. O tempo não foi
muito longo, foram seis semanas, a gente teve ideias, novas ideias. [...] E acho
que faltaria qualificação, tenho certeza. Eu tenho dificuldade na área de
informática, né Então, eu teria que, digamos, fazer um curso, para tentar
aperfeiçoar, e o tempo não era suficiente pra aprender. Então, teria que me
qualificar mais ainda e ter as condições, como eu lhe falei, pra poder aplicar o
que a gente aprendeu entre aspas, as noções que a gente teve, se a gente
pudesse aplicar aqui no Brasil, vamos dizer assim. (Prof. Daniel)

No caso desse professor, o tempo era curto para dar conta de aprender a manejar os dispositivos
tecnológicos, e para se apropriar das novas metodologias e técnicas de ensino abordadas naquele
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curso. Esse professor relatou que se sentia pouco qualificado para acompanhar aquele tipo de curso,
que requeria dele uma competência em algo em que ele sentia muita dificuldade: lidar com as novas
tecnologias da informação e comunicação (TDICs) e seus dispositivos. Ele disse que pretendia fazer
um curso, mas até o momento, não lhe havia sobrado tempo para isso, pois trabalha em duas escolas
de duas redes diferentes, inclusive durante os sábados letivos. Informou também, que além do inglês
leciona também o português e agora lhe incumbiram de ensinar a disciplina “Artes”, para completar a
carga horária. De modo que ele ensina atualmente em mais de vinte turmas.

O ensino de uma maneira geral, e inclusive o de idiomas, na escola regular, no entanto, parece estar
há anos-luz de toda essa inovação tecnológica. Talvez porque não seja uma coisa fácil para os
professores utilizarem esses recursos, uma vez que foram formados em um momento em que essas
facilidades não existiam. Alguns autores afirmam que ocorre um choque de gerações, um embate
entre os “nativos e os imigrantes digitais” (PRENSKY, 2001). Nesse sentido, seria preciso investir nos
programas de formação de professores que atuam na educação básica, a fim de que estes pudessem
se sentir mais confortáveis com as novas formas de ensinar/aprender.

Já o professor James não teve esse tipo de problema com as novas tecnologias, pois já costumava
utilizá-las em sua prática de ensino. Inclusive esse professor desenvolve projetos nos quais incentiva
o protagonismo dos alunos através de oficinas de filmagem e edição de vídeos em conexão com o
ensino de inglês. Esses vídeos produzidos pelos alunos são postados no canal YouTube e é feito um
concurso para premiação aos melhores vídeos, que geralmente, tratam de músicas em língua inglesa
e de temas atuais. Esse professor relatou que pôde aprimorar suas habilidades com as novas
tecnologias da informação e comunicação, e aprendeu a usar um certo programa de apresentação de
slides em suas aulas:

[...] Você tinha que fazer aulas práticas (...) foi justo nessa época que eles
cobravam como se fosse um Prezi. Aí, eu aprendi em um fim de semana, e foi
a partir daí que eu comecei a usar o Prezi. (Prof. James)

Esse caso foi uma exceção, mas, em um sentido geral, os contextos e as condições reais de
aplicação daquelas novas técnicas ensinadas parecem não ter sido considerados na elaboração dos
cursos oferecidos aos brasileiros, uma vez que ao retornarem às suas respectivas escolas, a maioria,
apesar de ter apreciado a experiência no exterior, não pôde utilizar o que aprendeu, pois não era
exequível no seu contexto local. Nesse sentido, a professora Marilyn afirmou:

Eu fui com o subsídio do governo... uns quatro anos atrás. Pela Fulbright. Eu
fiquei em Nova York ... um mês e meio. A experiência .... é boa [...], mas eu
acho que esses acordos são mais para beneficiar os índices do governo para
as avaliações internacionais do que voltado exatamente pra rede, pra
formação mesmo, porque quando você chega, na maioria das escolas, aquela
experiência que você teve, você compartilha, mas não transforma a sua
prática porque você não tem muita coisa para aplicar. (Prof.ª Marilyn)

Essa professora queixou-se da realidade de sua escola marcada por um cenário de insegurança no
entorno e dentro dela, além de outras dificuldades de ordem estrutural. Ela detalha como foi seu curso
nos EUA:

E eu fui pro de aperfeiçoamento [no idioma], então, a gente tinha mais aulas
de conversação, tinha textos, mas com a cultura norte-americana, tinha umas
aulas de fonologia, né De pronúncia, tudo. Voltado também pra o uso das
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tecnologias, né Criar sites pros seus alunos, deixar atividades nos sites. Aí,
esse tipo de coisa aqui mesmo eu não pude usar porque a escola não tem
laboratório e muitos dos alunos, eles não têm um computador. Eles usam a lan
house. Então, eu não poderia deixar a atividade, deixar pra eles criarem um
site porque eles não iriam acessar essas atividades. (Prof.ª Marilyn)

Outro professor também apontou os entraves do seu contexto local:

[...] Se a gente depende do governo pra educação do nosso próprio país pra
utilizar o que a gente aprendeu lá. E não tem como. [...] Envolve, por exemplo,
talvez mais tempo de aula por turma, por semana. Então, essa questão de...
de... tempo, de recurso mesmo, de equipamentos pra essas aulas. Tem, mas,
às vezes, não está lá disponível. O computador, a internet, aquele projetor, o
datashow, essas coisas. Então, a realidade aqui é bem isso aí. Então, é isso,
são realidades diferentes. (Prof. Daniel)

Esse professor relatou que em uma das escolas em que ensina, às vezes, as aulas são suspensas
sem aviso prévio por falta de água. Além disso, há muito barulho dentro e fora das dependências da
escola, as instalações elétricas são precárias e faltam birôs nas salas de aula. Por isso, ele tem que
juntar duas cadeiras para poder acomodar seu material de trabalho.

Um outro professor nos conta como foi o choque com a realidade, após seu retorno de viagem aos
Estados Unidos:

Quando a gente volta, o primeiro momento é um pouco depressivo [...] [risos],
por causa do choque de realidade, eu estava acostumado a ter uma estrutura
bem equipada na escola [dos EUA], tinha apoio se precisasse de cópias, se
precisasse de livro, eu tinha, e, às vezes, a gente luta um pouco aqui pra ter
essas coisas. (Prof. Marvin)

Apesar da inviabilidade da implementação na sua escola do que ele aprendeu na área da TDICs no
exterior, o professor Marvin relata que fez uma apresentação de sua experiência na escola e isso, de
alguma forma, serviu de incentivo para alguns alunos, que passaram a se interessar mais pelo inglês,
tendo em vista o exemplo do professor de ter conseguido viajar para outro país com tudo pago.

A professora Samantha conseguiu implementar parte do que aprendeu, mas somente pelo turno da
tarde. A preocupação principal de seu projeto era relativa à destinação de um espaço reservado
exclusivamente para as aulas de inglês: uma sala para o ensino do idioma. Dessa forma, os alunos
teriam que se dirigir a essa sala específica ao invés de o professor se deslocar de sala em sala. Para
essa professora, isso elevaria o status da disciplina entre os alunos:

[...] E aí quando eu falei como era nossa rotina aqui eles ficaram surpresos [...]
porque é complicado, que a rotina lá deles é diferente da nossa, só o fato da
gente ter que mudar de sala já é uma coisa assim de outro mundo, tanto que
nessa escola meu projeto final do PDPI, lá nos Estados Unidos, foi transformar
as escolas, assim os professores teriam suas salas de aula ambientalizadas
pra que o aluno fosse pra sala e não o professor tivesse que mudar de sala
em sala. Eu estou tentando implantar esse projeto aqui nessa escola, já
consegui à tarde, [...] eu tenho a minha sala de inglês, são os alunos que
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mudam de sala, tocou, o aluno muda pra sala de inglês, pra sala de
matemática. A gente já conseguiu fazer isso aqui no turno da tarde, mas é
muito difícil, porque tem que conseguir conciliar o horário do professor, o
número de salas, mas assim, os alunos responderam bem à proposta, [...] que
ele não é o dono da sala, ele vai pra sala, o professor fica na sala, e ele é
quem tem que sair pra ir pra sala da outra disciplina, quando toca. Isso
melhorou depredação do patrimônio, como o aluno nunca fica sozinho na sala,
quem fica é o professor, quando ele entra na sala, ele não é dono do espaço,
então, aquela coisa de depredação do patrimônio melhora, porque ele nunca
tá só na sala de aula. Infelizmente a gente não conseguiu implantar pela
manhã [...] (Prof.ª Samantha)

As políticas de ensino de línguas parecem não se preocupar muito com a base, mas com o topo do
problema. Foi o que ocorreu no programa Ciência sem Fronteiras, que trouxe um exemplo do
resultado de um ensino de inglês precário e da falta de um investimento de base. Em 2014, muitos
estudantes que tinham ido estudar em países de língua inglesa foram “convidados” pelas
universidades que os acolheram a retornar ao Brasil por não conseguirem acompanhar os estudos
devido à baixa proficiência em inglês. Ressalte-se que a nota mínima de proficiência tinha sido
diminuída e o estudante deveria fazer um curso de inglês no país de destino, para então se submeter
a uma segunda chance, ou seja, muito dinheiro desperdiçado, sem contar com o constrangimento e
as frustrações desses jovens.

Por falta de um investimento na base da formação, tem-se tentado remediar o problema no topo, o
avião já em pleno voo, através dos cursos promovidos pelo Inglês sem Fronteiras, que só contemplam
os poucos universitários que realizarem, como condição de ingresso nas poucas vagas oferecidas, o
exame denominado TOEFL. No que tange à formação continuada de professores de inglês,
investe-se em cursos no exterior e esquece-se um pouco os problemas existentes na base de sua
formação dentro do país.

As pesquisas e a literatura específica sobre o ensino de inglês têm revelado resultados pouco
satisfatórios no ensino e aprendizagem de inglês do ponto de vista linguístico, pelo menos. Realizei
um levantamento dos microdados disponibilizados na home page do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Anísio Teixeira - INEP sobre o desempenho em inglês dos candidatos submetidos ao
Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM no período de 2010 a 2014, considerando a quantidade de
acertos das cinco questões dessa disciplina constantes da referida prova. Os dados revelaram que,
em nível nacional, a maioria dos candidatos acertou, em média, duas questões no período
supracitado. Em Sergipe, locus da presente pesquisa, esse número cai para apenas um acerto. Em
2014, nesse mesmo estado, cerca de 20% dos candidatos erraram todas as questões.

No tocante à avaliação realizada através da prova do ENEM, cabe destacar que essa prova exige do
participante a habilidade da leitura e interpretação de textos e aspectos gramaticais da língua,
destoando do objetivo principal preconizado pelas orientações curriculares oficiais para o ensino de
línguas, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Fundamental e as Orientações
Curriculares para o Ensino Médio (OCEM). Segundo esses documentos, o objetivo do ensino de uma
LE na escola é educacional, o que inclui a consideração não só dos aspectos linguísticos, como
também culturais e de formação para a cidadania. No entanto, sua avaliação no ENEM parece dar
primazia aos aspectos linguísticos e ainda assim, aparentemente, esse ensino tem fracassado.

Ainda sobre o desempenho dos brasileiros no inglês, segundo Vilson Leffa (2016), estudos
desenvolvidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e pelo British Council
apontam o nível de fluência como um dos mais baixos do mundo. De acordo com esses estudos,
menos de 1% dos brasileiros, com idade entre 18 e 50 anos, que estudaram inglês na escola,
consegue utilizá-lo fluentemente.
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Esses exemplos e estatísticas estão intimamente relacionados com a formação inicial e continuada de
professores. Conforme os relatos dos professores em pauta indicam, a participação em um programa
de formação nos Estados Unidos é uma experiência singular e de grande importância para sua
formação, mas eles se apercebem de que ela poderia ter sido melhor se os grupos não fossem tão
homogêneos. O fato de ficarem em alojamentos e turmas compostas por brasileiros prejudicou o
contato coma língua-alvo e frustrou os objetivos daqueles que ali estavam para aperfeiçoamento no
idioma. Os professores estavam ávidos em aprender novas técnicas e metodologias, mas gostariam
que os problemas do ensino de inglês no Brasil também fossem abordados na pauta dos cursos que
realizaram, a fim de que seus contextos e necessidades locais fossem contempladas (NICOLAIDES &
TÍLIO, 2013), contribuindo, assim, para uma formação mais consistente e para a utilização do que foi
aprendido quando do retorno às suas respectivas escolas.

Considerações finais

Este artigo baseou-se em relatos de experiências de professores de inglês em formação continuada
nos Estados Unidos, partindo de questionamentos no sentido de “se” e “de que forma” a participação
nesse programa de formação contribuiu para a sua prática enquanto professores. Pudemos perceber,
a partir dos relatos, que essa foi uma experiência que contribuiu principalmente para sua formação
enquanto cidadãos e lhes proporcionou algo muito difícil de eles conseguirem se não fossem os
benefícios materiais concedidos pelo programa.

No entanto, tais programas necessitam ser repensados levando em consideração as necessidades
dos professores brasileiros em relação ao contexto de suas escolas, pois da maneira como ocorreram
esses cursos, nem os brasileiros conseguiram se aproximar dos “nativos”, nem os nativos se
aproximaram da problemática do ensino de inglês no Brasil.

As políticas de ensino de línguas devem ser voltadas também para melhorar a base: as condições
estruturais das escolas, o papel e o lugar do inglês no currículo escolar – pois tem uma carga horária
bastante reduzida, que inviabiliza, muitas vezes, a mudança da rotina e do tradicional. É preciso
investir e pensar na gestão de espaços adequados para as aulas, equipamentos e materiais didáticos,
disponibilização do sinal da internet, repensar o número de alunos por aula de língua estrangeira,
oferecer uma formação que leve em consideração o contexto local sem deixar de articulá-lo com o
global, por exemplo, aprimorando o uso das TDICs para aqueles que ainda têm dificuldades nessa
área. Enfim, oferecer as condições adequadas para o trabalho com um idioma estrangeiro e uma
formação continuada com bases mais sólidas, pois quando a viagem termina, a realidade gritante
chama esses professores à ação.
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