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Introdução 

 A formação de professores constitui um processo complexo e contínuo que ocorre ao longo da vida e não apenas em 

programas de formação inicial, nos cursos de Licenciatura, ou em cursos e outras atividades de formação continuada, 

caracterizados como aperfeiçoamento profissional (Veiga [1] e Santos [2]). Trata-se, conforme Lima [3], de um 

processo que ocorre em espaços sociais diversos e não somente em espaços educativos formais como escolas e 

universidades. No esforço de aprofundar a compreensão sobre esse complexo percurso, um dos caminhos que merece 

ser tomado pelas instituições de ensino superior (IES), segundo Amorim [4] envolve o estudo das dificuldades 

enfrentadas por docentes uma vez que esse objeto de análise pode oferecer subsídios para a reflexão acerca da formação 

docente e, mais particularmente, sobre a formação inicial de professores. 

 Assim, o presente estudo, resultado de um projeto de iniciação científica, ainda em andamento, objetiva analisar as 

dificuldades enfrentadas por professores de língua inglesa (LI) no desenvolvimento da ação docente na educação básica 

e busca, especificamente, identificar as principais dificuldades encontradas pelos professores de LI que atuam na 

educação básica; comparar as dificuldades enfrentadas por docentes iniciantes e veteranos; e identificar as alternativas 

construídas pelos docentes no enfrentamento das dificuldades encontradas. 

 Pesquisas que se ocupam da análise da complexidade que permeia a ação docente têm se concentrado, em geral, na 

discussão de dificuldades pedagógicas em distintas áreas do conhecimento e distintos níveis de ensino e períodos da 

carreira, mas não focalizam, notadamente, as dificuldades pedagógicas de professores de língua inglesa na educação 

básica. Nesse campo específico a pesquisa mostra-se ainda incipiente no Brasil e novas investigações são necessárias 

para ampliar as análises.  

 

Material e métodos 

 Considerando os propósitos do estudo optou-se pela realização de uma pesquisa do tipo exploratória, com ênfase na 

abordagem qualitativa. Segundo Triviños [5], esse tipo de abordagem mostra-se pertinente para o investigador que 

objetiva realizar uma interpretação da realidade. A investigação em pauta apresenta duas etapas: revisão bibliográfica, já 

realizada, e pesquisa de campo. A revisão bibliográfica envolveu levantamento, fichamento e análise de trabalhos que 

discutem a formação e o exercício da docência. Envolveu, ainda, análise de estudos que discutem as dificuldades 

específicas de professores de LI. A pesquisa de campo contará com amostra não probabilística e será realizada por meio 

da aplicação de questionários para professores de LI que atuam em escolas públicas situadas no município de Montes 

Claros, Minas Gerais.  

 

Resultados e Discussão 

 Partiu-se da acepção de “dificuldades” enquanto problemas ou obstáculos encontrados pelos professores no 

desempenho da função docente, tal qual indica Veenman [6]. Nessa perspectiva, a análise dos dados obtidos na revisão 

de literatura apontou que muitas dificuldades enfrentadas por professores de outras disciplinas, dificuldades essas de 

cunho pedagógico, são igualmente vividas pelos professores de LI – como é o caso da indisciplina e da motivação dos 

alunos. Os dados também revelaram que as queixas principais dos professores, sejam novatos ou veteranos, não são 

relativas ao domínio de conteúdo, mas, em geral, estão relacionadas a questões pedagógicas, especialmente à relação 

professor –aluno.  

 Focalizando os estudos que abordam as dificuldades mais específicas de professores de LI, entre os quais o trabalho 

de Miccoli [7] notou-se que há problemas que se apresentam de modo mais significativo para esses docentes, entre os 

quais destacam-se: a carga horária reduzida para a LI; o uso do livro didático e de novas tecnologias; a gestão dos 

diferentes níveis de conhecimento e ritmos de aprendizagem; o desenvolvimento de uma abordagem comunicativa de 
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ensino e o trabalho integrando as quatro habilidades (reading, writing, listening, speaking). Ainda segundo a autora, os 

professores de língua inglesa também sofrem com a desvalorização das aulas desse idioma pelos alunos e pelos próprios 

colegas de profissão que, em geral, pensam que nessas aulas somente se ensina o verbo to be. Já Mascarenhas [8] 

discorre sobre a diversidade existente na sala de aula de língua inglesa, que se coloca como uma dificuldade para o 

ensino da língua. A autora explica que essa dificuldade guarda relação com situações em que um aluno se destaca em 

relação a outro no domínio da língua, principalmente quando faz aula particular de inglês ou apresenta uma aptidão 

maior para a aprendizagem do idioma. Amorim [9] entende que essa dificuldade está vinculada à heterogeneidade da 

turma e ao atendimento das diferentes singularidades, o que remete à necessidade de compreender que a diversidade 

também abarca aspectos sociais, familiares, geracionais, raciais, entre outros. Destaca-se que as dificuldades vividas 

pelos professores para ensinar língua inglesa impactam a aprendizagem da língua e são percebidas não somente por 

professores iniciantes.  

 

Conclusão 

 A revisão de literatura aponta que as dificuldades enfrentadas por professores de língua inglesa na educação básica 

prendem-se, em geral, a questões de ordem pedagógica, como é o caso da dificuldade para romper com a abordagem 

tradicional de ensino e desenvolver uma metodologia mais comunicativa, e o caso da gestão das diferenças e da 

indisciplina em sala de aula, da motivação dos alunos, entre outras.  Tais dificuldades reforçam a complexidade da ação 

e da formação docente e sugerem a importância dos currículos dos programas de formação de professores, seja a 

formação inicial ou continuada, investirem na dimensão pedagógica desse processo formativo. 

 Infere-se que as dificuldades enfrentadas na prática pedagógica pelos professores da educação básica constituem uma 

temática que merece ser discutida em cursos de formação docente e, especificamente, em cursos de Licenciatura 

ofertados pelas IES. Isso porque o estudo de problemas que se fazem presentes no cotidiano escolar pode auxiliar o 

licenciando e o licenciado na compreensão crítica da prática docente. 

 Ressalta-se que a análise dos trabalhos sobre o tema possibilitou o cumprimento do propósito dessa investigação no 

que tange à identificação das dificuldades enfrentadas pelos professores novatos e veteranos e, especificamente, pelos 

docentes de língua inglesa. Ademais, ao examinar os desafios que surgem no exercício da docência, o estudo contribui 

para a reflexão acerca da formação docente. Espera-se, com a pesquisa de campo, ampliar a compreensão sobre as 

dificuldades enfrentadas por professores de língua inglesa na educação básica e sua relação com a formação docente. 
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