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          Formar professores que possam dar conta das complexas e 

singulares demandas que caracterizam as situações de sala de aula nos 

diversos contextos de ensino-aprendizagem de línguas não é tarefa fácil. 

Prova disso são os resultados de trabalhos de mestrado e doutorado 

diversos que apontam que as ações instrucionais encontradas nas situações 

de ensino de línguas observadas parecem refletir mais o conhecimento 

experiencial do professor, que defino, com base em Bailey (1996), como o 

conhecimento prático por ele adquirido, enquanto aluno ou já como 

professor, no seio das experiências vivenciadas, do que um conhecimento 

mais e melhor teoricamente informado (v. Dellagnelo 2003; Chimim 2003; 

entre os mais recentes). Por conhecimento teoricamente informado refiro-

me àquele que, fruto da reflexão do professor sobre sua ação, em um 

processo que envolve a discussão dos diversos saberes formais tratados nos

cursos de formação de professores, em pré- ou em serviço, à luz das ações 

práticas dos professores, e vice-versa, isto é, a discussão de suas ações 

práticas à luz dos saberes formais, possibilita ao professor compreender, 

definir, e estabelecer as relações entre o seu fazer e os propósitos desse 

fazer, sempre tendo em mente o indivíduo/cidadão/profissional que quer 

formar, e operacionalizar essas relações em ações coerentes. 
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          Tais resultados conduzem-nos, particularmente, a uma reflexão 

sobre a formação dos futuros professores de línguas nos cursos de Letras, 

contextos esses que trago à discussão aqui. Melhor dizendo, esses 

resultados conduzem-nos, principalmente, a uma reflexão sobre as escolhas 

discursivas dos professores desses contextos, uma vez que, ao mediar o 

processo de construção do conhecimento lingüístico-discursivo-textual dos 

alunos de Letras, nas interações sociais de sala de aula, essas escolhas 

contribuem também para a construção da competência de ensino desses 

futuros professores de línguas. A competência de ensino de professores de 

línguas é entendida, segundo Moita Lopes (1996), como os conhecimentos 

sobre a natureza social da linguagem e da aprendizagem e sobre os 

processos de ensinar-aprender línguas. 

          Com isso, estou dizendo que tomo como dado o papel crucial que a 

linguagem, um fenômeno social e histórico e, em função disso, ideológico, 

tem na mediação das interações entre alunos (os futuros professores), 

professores, e materiais didáticos (esses também diferem em seu conteúdo 

e processo discursivo) em sala de aula e, em última análise, portanto, na 

constituição da identidade (profissional) do futuro professor. 

          A literatura da área tem apontado o fato de que as salas de aula de 

línguas dos cursos de Letras têm sido entendidas como o local de utilização 

de um conhecimento pronto e finalizado sobre o processo de ensino. Ou 

seja, esses locais têm sido apontados como o lugar das certezas sobre o 

quê, o como e o porquê ensinar. De uma maneira geral, o professor de 

Letras tem operado com uma concepção de conhecimento como um 
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produto do qual o futuro professor tem que se apropriar e passar a aplicar.

          Na verdade, como apontei em Castro (1999), o modelo de formação 

de professores que subjaz aos cursos de Letras, desde a forma como é 

estruturado até a forma como os conteúdos são trabalhados em sala de aula, 

dentro das diversas disciplinas, é um modelo profundamente enraizado no 

positivismo. Essa visão filosófica, que se solidificou nos anos 30 com o 

Círculo de Viena, postulava ser o método científico a base para legitimar 

qualquer conhecimento e o conhecimento positivo, científico, a única base 

para a ação racional. O positivismo fundamentou programas de formação de 

professores ao longo de todo o século XX, dentro do assim-denominado 

modelo de racionalidade técnica (Schön, 1988). Nesse modelo, a atividade 

profissional é instrumental, dirigida para a solução de problemas da prática 

mediante a aplicação de teorias e técnicas. O professor, por sua vez, é um 

mero técnico especializado que aplica regras e procedimentos (Pérez 

Gómez, 1992: 98).

          No que diz respeito ao professor de línguas, mais especificamente, 

esse modelo de formação de professores como técnicos adquiriu forma nos 

anos 40/50 com o surgimento, na área da Lingüística, da Escola Estrutural 

ou Descritiva, e, dentro da Psicologia, da Escola Comportamental. Na 

primeira, desenvolveu-se a concepção de língua como um sistema de 

estruturas observáveis empiricamente que podem ser decompostas em 

unidades menores e, a partir dela, a concepção de que o ensino da língua é 

feito a partir dessas unidades.

          Na Psicologia Comportamental, por sua vez, desenvolveu-se a 
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concepção de ensino-aprendizagem com base no “treino”, neste caso, de 

estruturas lingüísticas (Brown, 1994). Pérez Gómez (1992: 98) lembra o 

aparecimento nos anos 50 de uma tecnologia educativa apoiada na 

Psicologia do Comportamento (por exemplo, os laboratórios de línguas), 

“que desenvolveu a imagem do professor como um técnico especializado 

que aplica as regras que derivam do conhecimento científico, sistemático e 

normalizado”. 

          Esse estado de coisas reflete-se, como apontei na abertura desta 

apresentação, nos resultados de trabalhos de pesquisa que tratam das 

concepções docentes sobre ensinar-aprender que subjazem às ações em sala 

de aula de profissionais formados em cursos de Letras, que indicam, ainda 

hoje, a predominância das concepções de ensinar como transmitir 

conhecimentos e de  aprender como absorver esses conhecimentos e aplicá-

los. Esses resultados indicam ainda que o conhecimento experiencial, 

adquirido na prática, parece prevalecer sobre os saberes que deveriam ter 

sido adquiridos ao longo da formação dos professores de línguas nos cursos

de Letras e ser operacionalizados em ações melhor informadas para a sala de

aula. Ou seja, ao que parece, muitos dos saberes formais trabalhados nas 

salas de aula dos cursos de Letras não têm sido apreendidos e, se o foram, 

permanecem, muitas vezes, na forma de conhecimento declarativo, não 

conseguindo ser transpostos para a sala de aula.

          Tendo em mente, então, que o sujeito sócio-histórico, em nosso 

caso, o futuro professor de línguas, se constitui à medida que interage com 

outros indivíduos – professores, colegas, diretores, coordenadores, 

supervisores –  durante as situações de comunicação discursiva das quais 
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participa (Bakhtin, 1930/1992), e que essas interações verbais são, portanto, 

o próprio locus constitutivo desses sujeitos, entendo, com Bronckart, 

Clémence, Schneuwly e Schurmans (1996), que é nessas próprias 

interações que devem se construir as intervenções educacionais visando os 

processos de construção de conhecimento, e, mais especificamente, as 

ações discursivas que podem desencadear e alimentar esses processos.

          Assim, entendo, em relação às ações de sala de aula dos cursos de 

Letras, que as escolhas discursivas dos professores que medeiam essas 

ações devem contribuir para a construção de uma atitude de reflexão crítica 

dos alunos de Letras, que possibilitem a esses alunos ver, rever, definir, 

repensar e refinar os novos conhecimentos tematizados e vir, em última 

análise,  a informar suas próprias ações docentes nesses conhecimentos.

          Nesse processo, as escolhas discursivas dos professores podem 

levar os alunos a enfocar e discutir aspectos concretos da prática 

educacional da sala de aula, da perspectiva das ações docentes do professor 

ou das ações de aprendizagem dos alunos, teorias de aprendizagem e de 

linguagem com as quais os alunos entram em contacto e, principalmente, 

discutir esses aspectos práticos e teóricos à luz dos conhecimentos e 

crenças diversas construídas ao longo de suas vivências (escolares). Em 

suma, nesse processo, os futuros as escolhas discursivas dos professores 

podem levar os alunos, futuros professores, a construir e reconstruir seus 

conhecimentos e a si próprios enquanto profissionais.       

          Por reflexão crítica, entendo, com base em Kemmis (1987), 

Bourdieu (1989), e Magalhães (1992 a & b), dentro do contexto 
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educacional, o processo de auto-questionamento contínuo por meio do qual 

os participantes desse contexto, ou melhor dizendo, dos diversos contextos 

educacionais – professores, alunos, coordenadores, supervisores, 

educadores em geral – tornam-se participantes conscientes e sujeitos, em 

lugar de objetos, do processo sócio-histórico, conscientizando-se de suas 

ações, entendendo as relações (muitas vezes, contradições) do processo 

social, isto é, as relações entre as ações e os propósitos dessa ações, 

entendendo a natureza sócio-histórica dessas ações (a relação entre a ação e 

o pensamento educacional próprio ou institucional), e transformando essas 

ações.

          Com base em Schön (1988:38), entendo que as escolhas discursivas 

do professor em sala de aula devem envolver quatro formas básicas de ação 

verbal: demonstrar, aconselhar, questionar e criticar, que podem, por sua 

vez, envolver: dar instruções específicas, criticar o produto ou o processo 

do aprendiz, sugerir procedimentos, sugerir formas de como estabelecer 

prioridades, propor experimentos, dar informações, discutir teorias. Com 

base em Magalhães (1992b), entendo que as quatro formas básicas de ação 

verbal devem ainda envolver: fazer questionamentos, introduzir novos 

conceitos, trazer problemas para discussão, retomar falas anteriores dos 

alunos e discuti-las, relacionar a teoria à prática da sala de aula, demonstrar 

o próprio pensamento, explicar, fazer demonstrações e sugestões de 

processos, recolocar problemas e negociá-los. 

          Principalmente, no entanto, com base em Magalhães (1998), entendo 

que as escolhas discursivas do professor em sala de aula devem levar os 

alunos a explicitar suas compreensões dos conteúdos, programas, atividades
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e materiais didáticos escolhidos, em suma, das ações e materiais de sala de 

aula, isto é, a explicitar os sentidos que estão fazendo a respeito dos 

diversos elementos das situações de ensino-aprendizagem vivenciadas, para 

que possa, ele professor, trabalhar a (re)construção do conhecimento a 

partir desses sentidos.   

          Assim, apoiando-me em Smyth (1992: 295), com base nos trabalhos 

de Paulo Freire, entendo que as escolhas discursivas do professor em sala 

de aula devem levar os alunos a, em sala de aula ou fora dela, engajarem-se 

eles próprios em ações reflexivas de: Descrever (O que acontece na sala de 

aula? Quais são as ações instrucionais do professor? Quais os objetivos 

instrucionais e educacionais dessas ações? O que o próprio aluno faz para 

aprender, em sala de aula e fora dela?); Informar (O que essas ações 

docentes e discentes significam? Quais teorias formais ou informais as 

fundamentam?); Confrontar (Qual a função social dessas ações docentes e 

discentes? Que tipos de aprendizes/indivíduos/cidadãos/profissionais estão 

se constituindo a partir dessas ações?); Reconstruir (Como essas ações 

docentes poderiam ser reconstruídas de outra maneira? Como as ações 

discentes de aprendizagem poderiam ser repensadas e reconstruídas em 

outros moldes? Com quais propósitos?)

          Para tanto, proponho as seguintes possíveis perguntas que podem 

nortear discussões (orais ou escritas) sobre as situações de sala de ensino-

aprendizagem vivenciadas, levando à construção de uma atitude reflexivo-

crítica do futuro professor de línguas. Para maior clareza, essas ações 

discursivas estão organizadas em um quadro:
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                                   DESCREVER                         INFORMAR

                                                        Ações Docentes

Que conteúdos foram tematizados na aula? Qual (quais) o(s) objetivo(s) da aula?

Qual (quais) atividade(s) foi (foram) 
realizada(s) e quais materiais e recursos 
foram utilizados? 
(1)
(2)
(3)

Qual (quais) o(s) objetivo(s) das atividades?

(1)
(2)
(3)

Qual (quais) tipo(s) de interação 
professor/aluno e aluno(s)/aluno(s) foi 
(foram) promovido(s)? 

Qual o(s) papel (papéis) do professor e do
(s) aluno(s) nessas interações?

Qual (quais) foi (foram) a(s) atividade(s) 
mais “interessante(s)”?

Por quê?

Qual (quais) foi (foram) a(s) atividade(s) 
mais “úteis”?

Por quê?

                                                Processos de aprendizagem

Qual (quais) dificuldade(s) você encontrou? Qual (quais) a(s) causa(s) dessa(s) 
dificuldade(s), em sua opinião?

O que você fez para aprender os conteúdos 
durante a aula?

Por quê você acha que aprende assim?

O que você fez para aprender/ampliar seu 
conhecimento dos conteúdos após a aula?

Por quê você fez essa(s) escolha(s)?

O que você acha que você realmente 
aprendeu?

Como sabe?

                                                          CONFRONTAR

● Qual a função social de uma aula como essa para um aprendiz de Inglês? 

● Como uma aula como essa pode contribuir para a formação geral de um indivíduo? 
                                                (RE)CONSTRUIR

● Como você (re)construiria uma aula com os mesmos conteúdos ou com conteúdos 
semelhantes a esses, para estes mesmos contextos (de cursos de Letras)?
● Como você construiria uma aula com conteúdos semelhantes a esses (se relevantes para o 
público-alvo) no contexto escolar (de ensino de língua materna ou de língua estrangeira) no 
qual você atua? (Se ainda não atua como professor, pense em um contexto educacional no 
qual gostaria de atuar.)
● Quais outras ações você poderia/pretende escolher para ampliar e implementar sua 
aprendizagem?  

          

          Entendo que, ao participar de interações verbais construídas a partir 

de escolhas discursivas como essas, o futuro professor de línguas poderá 
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