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Introdução
Tratar de questões referentes ao processo de tornar-se professor de Inglês

como Língua Estrangeira (doravante ILE) tem sido recorrente na área da Linguística
Aplicada. Muitos pesquisadores como Celani (2001), Malatér (2005, 2008), Moita
Lopes (2006), entre outros, dedicam-se a investigar esse processo tanto com
professores pré-serviço, assim como com professores já atuantes na área.

O presente trabalho - vinculado ao curso de Especialização Lato Sensu em
“Linguagem, Cultura e Educação: uma interface teórico-prática na escola” (FURG) -
analisa questões ideológicas presentes no discurso de quatro professores de ILE
(participantes da pesquisa) a respeito da formação inicial e da atuação desses
professores no ensino de Língua Inglesa.

Metodologia
A presente pesquisa tem como participantes quatro professores de ILE de

cursos livres de idiomas e de escolas públicas e privadas de Ensino Fundamental e
Médio do município do Rio Grande. Cabe salientar que, nesta pesquisa, o critério
para a escolha dos participantes foi encontrar, em diferentes contextos de ensino,
professores licenciados e não-licenciados em Letras/Português-Inglês.

A coleta de dados deu-se através de uma ficha de identificação com nome,
pseudônimo, contexto de trabalho e formação profissional. Anexado à ficha de
identificação, estava um questionário composto por seis perguntas a respeito da
atuação e formação profissionais. Esse questionário foi aplicado entre os meses de
maio e junho de 2008.

Posteriormente, a partir das respostas obtidas através desses dois
instrumentos de coleta de dados, foram elaboradas questões para uma entrevista
individual semi-estruturada gravada em áudio, tendo como foco questionar os
participantes a respeito do espaço profissional ocupado por eles e sobre algumas
questões já anteriormente abordadas no questionário. Entrevistas as quais foram
gravadas e, posteriormente, transcritas.

Resultados e Discussão
Para Fairclough (2001), o discurso é um modo de ação social, permeado por

ideologias que colaboram com a legitimação de conceitos. Ao produzir discurso, o
docente se insere num contexto social específico, construindo
textualizações/significações da sua própria realidade. É a partir desses textos que,
ao analisar o discurso dos quatro professores, se percebe aspectos relevantes como
os citados a seguir.

O primeiro diz respeito ao processo de tornar-se professor de ILE. Ao analisar
o discurso dos participantes, uma palavra e/ou sinônimo é recorrente: “dom”. Eles
acreditam que o processo de ser professor é antecedido por uma “vocação”. Como
afirma um dos participantes não-licenciado “tu tens que nascer com o dom para
isso”.

O segundo aspecto relevante e marcante neste trabalho é a relação entre os
professores licenciados e os não–licenciados enquanto ocupantes de um espaço



profissional.  Os não-licenciados afirmam sentirem-se “à vontade para trabalhar”,
enquanto a opinião é divergente entre os licenciados: um considera “injusto”,
enquanto o outro afirma que “o que interessa é o professor se comunicar”, não
importando a sua formação.  Porém, um discurso é recorrente entre os licenciados e
os não-licenciados: a maioria de professores não-licenciados veem o fato de ensinar
Inglês como um ”bico”, um emprego temporário.

Já no que tange a importância do Curso de Letras para quem atua nessa
área, todos consideram sua relevância, contudo a experiência  também tem valor,
pois só ”ela [a Licenciatura] não prepara o professor, o professor tem que buscar
mais”. Assim como, nas palavras de um não-licenciado, “a experiência ajuda, mas
não é tudo”, corroborando o discurso de um licenciado ao dizer que “é essencial [a
licenciatura], pois a prática por si só não é suficiente”.

Conclusões
Ao abordar questões ideológicas, deve-se lembrar que a ideologia se

caracteriza como os sentidos que permeiam o discurso, e se incorporada ao senso
comum legitima as relações sociais de poder (FAIRCLOUGH, 1989). Dentre os
discursos dos participantes, algumas questões ideológicas são demarcadas: a da
vocação/dom para o magistério, o trabalho tido como um “bico” para os não-
licenciados e a noção de que apenas a Licenciatura não é suficiente para a
formação de professores. Ideologias como essas podem abrir espaço para que
profissionais de outras áreas “invadam” o espaço profissional docente(CELANI,
2001) Questões como essas merecem ser, mais frequentemente, desnaturalizadas
em contextos de atuação docente.
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