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Não há nenhum livro que eu tenha escrito sem que houvesse, 
pelo menos em alguma medida, uma experiência pessoal 
direta [...] a partir da experiência, é necessário achar o caminho 
para uma transformação, uma metamorfose, que não é só 
individual, senão que é de caráter acessível aos demais; ou 
seja, esta experiência deve ser relacionada, em certa medida, 
com uma prática coletiva e com uma maneira de pensar 
(FOUCAULT, 1996b, p.16). 
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RESUMO 
 
 

A presente tese propõe-se a construir um novo olhar acerca do professor de língua 
inglesa em sua formação continuada, deixando emergir a figura de um novo 
profissional, que está se produzindo e sendo produzido na contemporaneidade. 
Nessa perspectiva, apresenta-se uma análise das escritas de si de treze alunos-
professores, sobre como esses docentes posicionam-se discursivamente ao se 
constituírem como sujeitos em um contexto de formação continuada. No âmbito da 
Linguística Aplicada, a trama do tecido teórico-metodológico que sustenta a análise 
dos dados articula elementos principais das noções foucaultianas, tais como: o 
cuidado de si, buscando sua conexão com um cuidado do outro e com a escrita de 
si. Nas noções teóricas desses elementos estão implicadas as noções de outros, a 
saber: discurso, ética, tecnologia do eu, e sujeito e verdade (FOUCAULT, 1984, 
1995, 2004c, 2006), além da problematização da ética do sujeito. Propõe-se ainda a 
analisar recortes discursivos selecionados a partir das escritas dos alunos-
professores de um curso de especialização em Ensino e Aprendizagem de língua 
inglesa, buscando, na materialidade linguística, os processos de produção de suas 
subjetividades. Com o propósito de analisar o processo de subjetivação, examinam-
se enunciados fazendo recortes no intuito de apreender, mais especificamente, os 
pontos de identificação e fragmentos da singularidade dos professores, identificando 
como eles cuidam de si e refletem sobre si na construção de suas subjetividades a 
partir das tecnologias do eu, ao ocuparem a posição de professores de língua 
inglesa. Os resultados apontam que, no exercício da escrita de si, o sujeito se 
inscreve, e, numa prática de ascese, constrói discursivamente sua subjetividade. 

 
Palavras-chave: Produção de Subjetividade. Cuidado de si. Escrita de si. 
Tecnologias do eu. 
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ABSTRACT 
 
 

This thesis proposes a new thinking on the English teacher and their continuing 
education, leaving the picture emerging of a new professional, who is producing and 
being produced. From this perspective, I present an analysis of self writing of thirteen 
student-teachers, teachers on how they position themselves to be discursively 
constituted as subjects in the context of continuing education. As part of Applied 
Linguistics, the theory and method that supports the analysis of data  are articulate 
key elements of Foucault notions, namely:The care of the self, seeking their 
connection with one another and care of and the self writing. In the theoretical 
notions of these elements are implied notions of others, such as speech, ethics, 
technology of the self, subject and truth. (Foucault, 1984, 1995, 2004c, 2006), and 
questioning the ethics of the subject. I propose to examine  selected excerpts from 
the self writings of student teachers with a specialization in Teaching and Learning 
the English Language, seeking linguistic processes in the material production of 
subjectivities.In order to analyze the process of subjectivation, I examine the 
discursive statements of selected cuts, aiming to learn more specifically, the points of 
identification and fragments of the uniqueness of the teachers, showing how they 
care for themselves and reflect upon them in building their subjectivity from the 
technologies of the self, to occupy the position of English Language teachers. The 
results show that, in the exercise of self writing, the subject falls, and a practice of 
asceticism, discursively construct her/his subjectivity. 

 
Keywords: Production of Subjectivity. Self care. Self Writing. Technology of the self 
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RESUMEN 
 
 

Esta tesis propone pensar de manera diferente El Profesor de Inglés en su 
educación continua, dejando la imagen emergente de un nuevo profesional, que está 
produciendo y que se producen hoy en día. Desde esta perspectiva, se presenta un 
análisis de las escritura de sí de trece estudiantes-maestros sobre cómo se 
posicionan para ser constituidos por el discurso como sujetos en un contexto de 
educación permanente. Como parte de Lingüística Aplicada, la estructura de la 
teoría y el método que se apoya el análisis de los datos que están articulados los 
elementos clave de las nociones foucaultianas, a saber: el cuidado de sí, la 
búsqueda de su conexión entre sí y el cuidado de los outros e la escritura de sí. En 
las nociones teóricas de estos elementos están implícitos los conceptos de otros, 
tales como el discurso, la ética, la tecnología del yo, sujeto y verdad. (Foucault, 
1984, 1995, 2004c, 2006), siguen cuestionando la ética de la materia. Se propone 
examinar discursivas extractos seleccionados de los escritos de los estudiantes  con 
especialización en Enseñanza y Aprendizaje del Idioma Inglés, la búsqueda de los 
procesos lingüísticos en la producción material de las subjetividades. Con el fin de 
analizar el proceso de subjetivación, se examinan las declaraciones discursivas de 
los cortes seleccionados, con el objetivo de aprender más en concreto, los puntos de 
identificación y fragmentos de la singularidad de los maestros, mostrando cómo 
cuidar de sí mismos y reflexionar sobre ellos en la construcción de su la subjetividad 
de las tecnologías del yo, para ocupar el cargo de profesores de inglés. Los 
resultados muestran que, en el ejercicio de la escritura de sí, el sujeto se cae, y una 
práctica de la ascesis, construyen discursivamente sus subjetividades. 

 
Palabras clave: Producción de Subjetividad. El auto-cuidado. La escritura de sí. 
Tecnología del yo. 
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PALAVRAS INICIAIS  

 

 

Quando eu escrevo, faço-o acima de tudo para 
transformar a mim mesmo e não pensar a mesma 
coisa que antes (FOUCAULT, 1984, p. 42).  

 

 

A epígrafe escolhida para iniciar a escrita desta tese traduz a minha intenção 

maior de conduzir esta investigação, de não apenas observar a transformação dos 

professores em análise neste estudo, mas também uma busca da (auto) 

transformação de mim mesma. Para tanto, escrever este texto exigiu buscar, na 

memória, motivos que me instigaram ao tema, que me levaram a assumir esta 

empreitada cujo movimento de memória desliza entre inquietações, lembranças e 

esquecimentos. Assim, o interesse por este estudo nasceu de um sentimento muito 

pessoal de insatisfação e de perplexidade com o vivido e o desejado apresentado 

pelos meus alunos em sala de aula, tanto da graduação quanto do curso de 

formação continuada de língua inglesa da instituição pública de ensino superior na 

qual ocupava a função de professora de língua inglesa e de Estágio Supervisionado.  

Nesse sentido, os alunos apontam sua formação como lacunosa, incapaz de 

formar docentes para assumir a função de professor de língua inglesa, ou seja, na 

compreensão deles, o curso não os mune para o desempenho de sua atuação como 

desejariam, como é exigido pela sociedade. Para ilustrar essa insatisfação referente 

à formação em inglês oferecida no curso de Letras, apresento quatro dos vários 

depoimentos recorrentes dos meus alunos da graduação da instituição mencionada 

acima, os quais foram denominados A1, A2, A3 e A4. Sobre tal discussão, eles 

afirmaram: 

 

(A1) Muitos professores não se sentem capacitados para ministrar 
aulas de inglês, com isso, estão deixando de lado o seu desejo e se 
encaixam onde podem.  
 
(A2) O curso de Letras por si só não é capaz de ensinar a língua 
inglesa como um todo (fala-escuta/ escrita-leitura) ao acadêmico, o 
que reflete na autoconfiança e motivação. Assim, o professor prefere 
atuar na área em que se sente mais seguro e não na que ele 
gostaria.  
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(A3) Podemos evidenciar uma formação muito falha no que diz 
respeito à língua inglesa em várias instituições. [...], e mesmo 
desejando ensinar a língua inglesa, nos sentimos despreparados.  
 
(A4) Os profissionais licenciados estão deixando de atuar com a 
língua inglesa e escolhendo a língua portuguesa. [...] a licenciatura 
está em estado precário e os licenciados, geralmente, não estão 
aptos  a ensinarem a língua estrangeira (grifo nosso). 

 

A proposta apresentada sobre o perfil do aluno concluinte do curso de Letras 

da universidade, na qual os alunos (A1, A2, A3 e A4) estavam inseridos, concebe 

que, ao término do curso, o aluno licenciado em Letras deve ter uma postura 

investigativa e ser capaz de responder aos desafios cotidianos que surgem por meio 

da prática social e docente.   

No entanto, nos efeitos de sentidos empreendidos nos dizeres dos alunos, 

observo que, em certa medida, eles demonstram ser resistentes aos jogos de 

verdades circulantes nessa proposta do curso, no que diz respeito à formação do 

licenciado em Letras com habilidades em Português e Inglês, especialmente na 

habilidade da língua inglesa, ao admitirem que não se sentem capacitados, mas 

despreparados, que não estão aptos.  

Por conseguinte, surgiu a questão: esses discursos dos alunos de 

despreparo do professor de língua inglesa podem ser consequência das reflexões 

propostas pelos cursos de formação de professores em línguas estrangeiras que 

giram, predominantemente, eu diria, em torno de aspectos metodológicos, técnicos e 

linguísticos? 

Ao analisar as escritas dos alunos, vem a preocupação e talvez a 

compreensão de que a formação do professor não pode se reduzir a uma questão 

somente técnica, cabendo também questões que envolvam múltiplos saberes e 

dimensões da vida humana, intelectual, corporal, afetiva, social, estética e ética. 

Diante dessas minhas indagações, as palavras de Deleuze (1992, p. 220) 

“não cabe temer ou esperar, mas buscar novas armas” instigaram-me a refletir 

acerca do meu lugar de professora de cursos de graduação e especialização em 

língua inglesa diante das confissões dos alunos acima, as quais produzem sentidos, 

autorizando-me a pensar de que forma eu poderia problematizar a constituição de 

subjetividades de professores de inglês. 

Nesse sentido, motivada a ingressar no curso de doutorado, passei a 

entrelaçar meus interesses pessoais com os institucionais na elaboração do projeto 
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e perceber que as escolhas não são feitas ao acaso, fazem parte de uma trama 

discursiva.  Desse modo, essa relação fez-me entender que havia na sala de aula 

certas condições que possibilitavam o aparecimento de determinado enunciado e 

não de outro (FOUCAULT, 2004b).  

Acreditei, portanto, que poderia, de alguma maneira, problematizar a 

constituição das subjetividades dos docentes em formação continuada a partir das 

escritas de si, uma vez que é uma atividade que está relacionada com as práticas de 

linguagem. 

Ainda sem uma delimitação do tema o qual estava pensando investigar, parti 

em busca de leituras que me ajudassem a trilhar novos caminhos na pesquisa sobre 

formação do professor de língua inglesa. No primeiro momento, deparei-me com a 

obra organizada por Mariza Vorraber Costa (2002) intitulada: Caminhos 

Investigativos I - novos olhares na pesquisa em educação, especialmente com este 

trecho: “[...] o que me move e me apaixona, hoje, é a convicção de que estamos 

começando a trilhar novos e diferentes caminhos” (COSTA, 2002, p. 14), o qual me 

ajudou a entender que é momento de trilhar novos caminhos ou, ainda, trilhar 

caminhos que nos possibilitem inventar, criar, produzir outros conhecimentos, 

problematizar outras temáticas ou as mesmas, porém com outros olhares.  

Já no texto intitulado: Velhos temas, novos problemas – a arte de perguntar 

em tempos pós-modernos, Costa (2005, p. 212) apresenta a seguinte formulação 

discursiva:  

 
[...] ainda estamos em pleno processo de desvencilhamento de um 
paradigma sufocante, e boa parte do que fazemos é, ainda, tentativa 
de desnaturalização, de perguntar como nos tornamos o que somos, 
de mostrar como estamos sendo constituídos na cultura.  

 

O ponto de vista expresso pela autora, quando ela se refere ao modo de 

realizar investigações atuais, parece indicar que as Ciências Humanas estão tendo 

suas verdades abaladas. Assim sendo, como profissionais atuantes dessa área, 

surge a necessidade de problematizarmos constituições do nosso eu a partir de 

algumas práticas de si, tais como: cuidado de si, conhecimento de si, tecnologias do 

eu dentre outras. 

Aliada também com as leituras da obra foucaultiana, aprendi que estudar 

Foucault é pensar, refletir sobre outras possibilidades que não sejam mais as 

evidentes, as verdades tidas como absolutas. Segundo a orientação de Veiga-Neto 
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(1995, p. 41) tomar o pensamento foucaultiano é “como um horizonte aberto de 

possibilidades”. 

Em 2008, concorri a uma vaga no curso de doutorado em Estudos da 

Linguagem na área de pesquisa em Linguística Aplicada (doravante LA), o mesmo 

programa (PPgEL – Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem, UFRN, 

Natal, RN) em que realizei meu curso de mestrado em 2006, com a dissertação 

intitulada: Crenças sobre aprendizagem da língua inglesa em práticas discursivas de 

alunos concluintes de um curso de Letras. Novamente, insiro-me na área da LA com 

interesse em dar continuidade aos estudos sobre formação de professores.  

De acordo com Celani (1992, p. 22), a LA é uma área “versátil por natureza, 

capaz de redefinir-se diante de problemas novos com que se defronta [...] problemas 

da vida real, essencialmente humanos”. Outra definição dessa área de 

conhecimento, apresentado de forma bem esclarecedora, é dada pela professora 

Bernadete Oliveira (2009, p. 4): 

 
Estamos falando da LA como uma área de produção de 
conhecimentos que pretende assumir como objeto de estudo 
privilegiado a linguagem verbal em uso em práticas sociais que se 
realizam em contextos institucionais demarcados, nas esferas 
públicas e privadas, em universos discursivos, os mais diversos. Um 
modo de produzir conhecimentos de natureza inter/transdisciplinar e 
que objetiva problematizar e compreender questões de linguagem 
que respondam a necessidade da sociedade contemporânea. Na 
verdade, aqueles que defendem essa posição caracterizam essa LA 
como transgressora, ou seja, produzindo outros modos de pensar e 
que não desconheça as questões de poder e da ética.  

 

A articulação da LA com estudos das áreas como a das Ciências Humanas e 

Sociais e a dos estudos foucaultianos tem nos permitido pensar nossas 

investigações de forma transgressiva.  Nessa compreensão, afirmo que é essa 

perspectiva de produção de conhecimento da LA que me proponho, nesta 

investigação, a tomar como base a fim de analisar as produções de subjetividades 

dos professores, uma vez que o ingresso no curso, o aprofundamento das leituras 

na área da análise do discurso e na foucaultiana durante as atividades 

desenvolvidas no PPgEL, em especial, nas disciplinas que nos indicaram a 

constituição discursiva de subjetividades, vieram a fornecer novas perspectivas 

teóricas-metodológicas à minha atuação de pesquisadora. Passei, portanto, a 

considerar que poderia estar no caminho certo, ao pensar em analisar as produções 
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de subjetividades em um curso de formação continuada para professor de língua 

inglesa.  

Em 2007, fiz parte do quadro de professores de um curso de especialização 

em língua inglesa de uma instituição de ensino superior pública, onde ocupava a 

função de professora de inglês e de estágio supervisionado do curso de Letras. No 

convívio de sala de aula com esse grupo de alunos-professores, observei que os 

discursos acerca da formação docente tanto inicial quanto continuada eram 

semelhantes aos dos alunos da graduação, conforme trechos apresentados no início 

deste capítulo, um discurso que os anula, desprestigia e não diferencia, 

configurando uma homogeneização negativa em relação à constituição e à atuação 

do professor de língua inglesa nas escolas. Foi a partir daí, da convivência com 

esses alunos da pós-graduação, que surgiu a constituição do corpus desta presente 

pesquisa.  

Este estudo, então, circunscreve-se teoricamente nas lentes teórico-

metodológicas de Michel Foucault (1984, 1995, 2004c, 2006), o qual nos equipa de 

importantes conceitos que permitem verificar a construção de novos valores éticos e 

de novas práticas políticas e subjetivas na contemporaneidade.  O pensamento de 

Foucault vem ocupando um lugar significativo nas investigações de dissertações, 

teses, livros e artigos de estudiosos que desejam novas perspectivas para suas 

análises.  

Nesse sentido, inúmeras são as possibilidades de investigações que os ditos 

e escritos de Foucault provocam, mas, para estudá-los, é necessário fazer escolhas 

e demarcações. Com esse entendimento, apresento como elementos principais para 

esta pesquisa: o cuidado de si, buscando sua conexão com um cuidado do outro e a 

escrita de si. Nas noções teóricas desses elementos estão implicadas noções 

outras, tais como: discurso, ética, tecnologia do eu, sujeito e verdade. Todas elas se 

configuram como essências ao desenvolvimento desta investigação. Em relação à 

demarcação teórica foucaultiana que realizei para esta pesquisa, recai sobre o 

terceiro “eixo” dos estudos de Foucault (1984, 2004c, 2006), considerado um 

momento de deslocamento histórico por parte do filósofo que está interessado em 

analisar a possibilidade de nos constituirmos como sujeitos de outro modo, sem os 

mecanismos disciplinares, e a partir daí pensar a contemporaneidade, pensar em 

uma Estética da Existência.  
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No intuito de trabalhar com as escritas de si como ferramenta na constituição 

dos dados, encontrei em Foucault (1992b), que a escrita de si pode ser vista como 

um dos modos de subjetivação possível, uma forma de reflexão que estabelece uma 

relação de forças consigo mesmo, ou seja, uma forma de mostrar-se, transformar-

se. Logo, a ética do cuidado de si diz respeito à maneira pela qual o sujeito constitui 

a si mesmo como sujeito de sua própria conduta, relacionada com suas ações para 

consigo mesmo, bem como para com os outros. 

Nessa perspectiva, as produções de subjetividades dos docentes que 

analiso neste estudo constituem-se a base das chamadas tecnologias do eu, vistas 

como um modo de existência, uma vez que é por meio dessas tecnologias que o 

indivíduo é capaz de tomar a si próprio como sujeito de suas práticas e das práticas 

dos outros sujeitos sobre si (ROSE, 2001).  Para Foucault (2006), construímos a nós 

mesmos, em parte, por meio das tecnologias do eu e essas tecnologias são toda 

prática social que sistematicamente produz autorreflexão com possibilidades de 

dizer a verdade sobre o próprio eu.  

Desse modo, a presente pesquisa, situada na área da Linguística Aplicada, 

toma a constituição de subjetividades do professor de língua inglesa e sua formação 

continuada como objeto, no intuito de oferecer outra maneira de pensar o professor 

de inglês e sua formação/constituição na atualidade. É, portanto, esse o propósito 

desta investigação, nela ensaio uma nova forma (para mim) de fazer pesquisa, de 

olhar para os acontecimentos nas produções de subjetividades dos desses 

profissionais, a partir de algumas práticas do eu foucaultianas que possam 

apresentar conhecimentos e técnicas para que as pessoas (no caso, os professores) 

entendam/conheçam a si mesmas. A esse respeito, Foucault (1996, p. 26) adverte: 

“o novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta”. 

Por essa razão, reitero que a inspiração para o estudo das produções de 

subjetividades dos professores em formação, que aqui apresento, veio dos escritos 

de Foucault.  Além disso, a compreensão de outros autores que tratam dessa 

temática também me ajudou a formular um melhor entendimento do meu objeto de 

estudo e outros que, mesmo não explicitamente citados, mostram-se por minhas 

palavras, enfim, vozes que se entrecruzam com a minha, que já circundaram pelo 

tema formação de professores de língua inglesa, o qual agora me arrisco a abordar. 
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PONTO DE PARTIDA 

 

 

Parecia agora que seria preciso empreender um terceiro 
deslocamento a fim de analisar o que é designado como “sujeito”; 
convinha pesquisar quais são as formas e as modalidades da relação 
consigo através das quais o indivíduo se constitui e se reconhece 
como sujeito (FOUCAULT, 1990, p. 11). 

 

 

Estamos vivendo hoje uma transformação no panorama educativo nacional, 

em que ocorre um conjunto complexo de mudanças, de escolhas, de exclusões e de 

modificações nas verdades a respeito de educação, escola, professor e 

conhecimento escolar, que convergem para a constituição de subjetividades de 

professores de língua inglesa de um curso de formação continuada. Nesse 

ambiente, ocorre a existência de espaços de liberdade, em contextos de aparente 

dominação, nos quais os indivíduos podem agir sobre si mesmos, reconhecendo-se 

de outros modos e autotransformando-se a partir de outros jogos de verdade na 

prática do cuidado de si, na tentativa de tornarem-se agentes de mudanças do seu 

desenvolvimento profissional, atuando em espaços de liberdade, com condições 

para trabalhar sobre si mesmo, produzindo-se numa conduta ética. Assim, dentro do 

contexto – ensino de língua estrangeira – a formação continuada para professores 

de línguas estrangeiras parece, para mim, merecer uma atenção especial.  

 Meu interesse pela pesquisa sobre formação de professores de língua 

estrangeira tornou-se mais sedutor em 2004, quando ingressei no mestrado e 

realizei uma investigação com alunos formandos de um curso de Letras e, após a 

conclusão do mestrado, em 2006, ocupei a função de professora da disciplina 

Prática de ensino de língua inglesa em duas instituições de ensino, uma pública e 

outra privada. Desde então, tenho tentado investigar os professores formandos em 

serviço, em suas formações inicial e continuada, de modo que optei por realizar um 

estudo sobre a produção de subjetividade de professores em um curso de formação 

continuada neste presente trabalho. 

Por formação, entendo ser um processo de (auto) transformação em que as 

relações que o sujeito estabelece com o mundo, com os outros e consigo mesmo 

são afetadas de modo proposital, ou seja, de maneira que o sujeito em formação 
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não apenas se dá conta de que está em formação, mas também interfere, ele 

mesmo, nessa afecção e nessa reflexão.  

Arrisco, ainda, a afirmar que a dinâmica da formação se dá na práxis, em 

espaços de práticas de liberdade e tempos bem particulares, com características 

que facilitam e, de certa maneira, influenciam os modos de subjetivação que 

resultam dos nossos encontros com o mundo bem vivo da sala de aula, do estudo, 

da pesquisa, do ambiente acadêmico, da Educação, culminando em um retorno 

sobre si mesmo. A esse respeito, Pereira (2007, p. 2) assinala que 

 
A formação é um processo tanto pessoal quanto coletivo, impossível 
de planejar totalmente de antemão e ao qual é necessário oferecer 
oportunidades favoráveis (como as tomadas de decisão, os 
exercícios de abrir um rumo) e obstáculos (como admitir as 
trancadas na escrita, por exemplo) a fim de que nela tenha lugar o 
movimento entre elementos heterogêneos, singulares, transbordando 
a causalidade presente em processos de aprendizagem profissional, 
ultrapassando a noção de aquisição. A formação não se recebe: a 
formação se faz em um processo ativo que requer a aproximação de, 
o envolvimento com a mediação de outros. 

 

Assim, na condição de professora pesquisadora, considero-me também em 

formação. Ao refletir sobre a formação de professores, Larrosa (2005, p. 79) afirma 

que a “produção de diferença entre o que somos – e agora estamos deixando de ser 

– e aquilo que viremos a ser e que sem dúvida nos é desconhecido”, isto é, a 

formação é um processo interminável relacionado à produção de sentido.  

Larrosa (2000, p. 53) ainda aponta que “a formação é uma viagem que não 

pode ser antecipada [...] uma viagem na qual alguém se deixa influenciar a si 

próprio, se deixa dizer e solicitar por quem vai ao seu encontro”. Em uma 

perspectiva pós-estruturalista de pensamento e utilizando algumas ferramentas 

foucaultianas, posso dizer que me encontro nessa viagem em torno da formação, e 

considero que fui seduzida pelo tema produções de subjetividades de professores 

de língua inglesa inseridos em um curso de formação continuada.  

Para tanto, minha reflexão neste estudo recai, sobretudo, nas obras A 

Hermenêutica do Sujeito e nos dois últimos volumes de História da Sexualidade 

acerca do cuidado de si, uma vez que o resultado do estudo desses textos de 

Foucault (2006) permitiram trazer formas transgressivas para repensar os lugares de 

produção das subjetividades em diferentes práticas sociais. Ou seja, estudar a 

constituição do sujeito como objeto para si mesmo, focalizar os procedimentos pelos 
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quais o sujeito é levado a observar-se, a analisar-se e ainda a decifrar-se e 

reconhecer-se como um domínio de saber possível.  

Esse procedimento, para Foucault (2004a, p. 21), é “[...] em suma, da 

história da subjetividade, se entendermos esta palavra como o modo como o sujeito 

faz a experiência de si mesmo, num jogo de verdade no qual está em relação 

consigo mesmo”. Foucault, por conseguinte, indica uma filosofia que pode libertar a 

nossa própria essência/existência de nós mesmos ou da prisão de nossa 

subjetividade que é social e historicamente construída. Nessa perspectiva, entendo 

que os postulados foucaultianos podem “desfamiliarizar” e dar uma nova visão às 

nossas crenças e às práticas cotidianas (MARSHALL, 1994).   

É isso o que busco neste estudo, à medida que fui avançando nas leituras 

das investigações foucaultianas e de seus comentadores, estando ciente desde o 

início de que minhas escolhas teóricas colocariam-me inescapavelmente em um 

terreno pouco estável, sendo, portanto, necessário libertar-me de amarras, de 

lugares seguros e de certezas definitivas. Acredito que os estudos foucaultianos 

levam-nos a pensar que precisamos repensar, recomeçar, redimensionar e 

reposicionar todo o espaço de investigação intelectual.  

Nesse sentido, este estudo insere-se em uma linha de pesquisa que trabalha 

a língua como prática social. Por conseguinte, a concepção da tese está vinculada a 

um debate que associa saberes de outras áreas ao campo dos estudos linguísticos 

e, por isso, serão elencados estudos de autores que entendem os elementos da vida 

social como discursivos e linguisticamente construídos, isto é, compreendem a 

linguagem como uma prática discursiva que produz fatos e sujeitos. Dito em outras 

palavras “somos seres de linguagem e não seres que possuem linguagem” 

(FOUCAULT, 2004b, p. 20-21). Desse modo, a linguagem mais que um instrumento 

para relatar fatos, passa a ser vista como um princípio para enunciados possíveis 

(FOUCAULT, 2004b). 

É preciso ainda observar que pesquisas em LA têm contribuído para o 

aprimoramento do ensino de língua estrangeira, propondo discussões e provocando 

mudanças de paradigmas na condução das atividades docentes nessa área. Nas 

últimas décadas, entretanto, setores da Linguística Aplicada têm dado atenção 

também aos efeitos de aspectos sociais, políticos e econômicos sobre a teoria e a 

prática do ensino e da aprendizagem de língua (TOLLEFSON, 1991; 1995), 

conforme atestam os trabalhos de Fairclough (1989), Pennycook (1989), Moita 
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Lopes (2006), entre outros. Por isso, considero as orientações da LA bastante 

pertinentes para o objeto de estudo aqui proposto, já que as produções de 

subjetividades são atividades relacionadas com as questões de linguagem e de 

subjetividades.  

Por essa razão, aproximei-me do pensador francês Michel Foucault, 

escolhendo seus pressupostos teóricos como base, neste estudo, exatamente 

porque suas pesquisas são dedicadas ao delineamento do quadro das verdades 

sociais estabelecidas e das figuras humanas que se produzem ou são produzidas 

em determinadas relações de poder/saber, com o objetivo maior de propiciar uma 

transformação da relação que os indivíduos têm com essas verdades, oferecendo 

outro discurso, outras formas de ver e de ser, criando oportunidades para as 

pessoas transformarem a si mesmas por meio das ferramentas de análise 

proporcionadas em seus estudos.  

Diante disso, afirmo que Foucault pode ser escolha bastante acertada para 

quem, como eu, acredita que nossa função principal como pesquisadores não é o de 

reproduzir teorias prontas, resumindo seus pontos principais para aplicar em nossos 

objetos de investigação, mas para 

 
[...] mostrar que certos conceitos são produtivos, que nos deixamos 
suspeitar por tais ou quais autores para questioná-los, para submeter 
suas concepções a um empírico que fervilha em novas 
oportunidades de compreensão (FISCHER, 2002, p. 58). 

 

É exatamente isso que pretendo ao buscar em Foucault elementos para 

analisar as produções de subjetividades, bem como, mais uma vez, dar continuidade 

à pesquisa na área de formação de professores, a qual tem se constituído uma das 

principais preocupações de alguns professores formadores em estudos da 

linguagem.  

Em termos práticos, acredito que essa pesquisa pode oferecer uma 

contribuição para possíveis estudos sobre os currículos dos cursos de formação 

inicial e continuada de professores de línguas estrangeiras que têm sua prática 

docente no ensino fundamental e médio. Além disso, contribuirá para a minha 

prática docente, no ensino superior, direcionando-me à produção e aplicação de 

projetos de pesquisa e extensão, que envolvam os acadêmicos do curso de Letras 

com habilidade em língua estrangeira.  
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No âmbito dessas orientações, é que articulo esta investigação intitulada, 

FOUCAULT E A ARTE DO “CUIDADO DE SI”: uma nova possibilidade de discussão 

para a formação continuada de professores de língua inglesa, a partir das seguintes 

questões: 

Constitui questão fulcral da pesquisa:  

• Como se posicionam, discursivamente, ao se constituírem como 

sujeitos, os professores de língua inglesa em práticas discursivas construídas a 

partir de um contexto de formação continuada?  

De onde se originam: 

• Como as necessidades formativas são apontadas nos discursos dos 

professores do curso de formação continuada na prática do cuidado de si na 

tentativa de se tornarem agentes de mudanças do seu desenvolvimento 

profissional? 

• Em que medida os professores são capazes de tornarem a si próprios, 

ao fazerem uso das tecnologias do eu, como sujeitos de suas práticas, recusando ou 

resistindo a certos modos de subjetivação? 

• De que modo os alunos-professores expressam discursivamente seus 

interesses e desejos ao buscarem estabelecer a relação entre o cuidado do outro e 

o cuidado de si, aos constituírem suas subjetividades? 

 

A seguir os objetivos que esta pesquisa propõe-se alcançar: 

Como objetivo central: 

• Analisar como os professores de língua inglesa posicionam-se 

discursivamente nas escritas de si ao constituírem-se como sujeitos a partir de um 

contexto de formação continuada. 

 

Objetivos Específicos:  

• Investigar como os professores refletem/agem sobre si na prática da 

ética do cuidado de si na tentativa de tornarem-se agentes de mudanças do seu 

desenvolvimento profissional.  

• Examinar em que medida os professores são capazes de tornarem a si 

próprios/trabalharem a si mesmos ao fazerem uso das tecnologias do eu, como 

sujeitos de suas práticas, recusando ou resistindo a certos modos de subjetivação.  
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• Problematizar interesses e desejos que expressam discursivamente a 

constituição de subjetividades desses docentes, ao buscarem estabelecer a relação 

entre o cuidado de si e o cuidado do outro. 

 

As discussões constituintes desta tese organizam-se mediante duas partes: 

esta Introdução, na qual apresento o objeto de estudo, os objetivos geral e 

específicos, as questões de pesquisa e justifico este trabalho. Subseguem dois 

capítulos: Capítulo I: Estado da arte, no qual apresento duas sessões, quais sejam: 

Formação continuada de professores no Brasil antes e depois da década de 1990, 

em que é feita uma contextualização de parte da história da formação do professor 

de línguas no Brasil antes e depois da década em tela; na segunda, Revisando os 

“já ditos” – estudos sobre a formação do professor de línguas – na qual apresento 

alguns “já ditos” que corroboram com esta pesquisa. Em seguida, no Capítulo II, o 

qual denominei Quadro teórico das concepções foucaultianas, o leitor é situado em 

relação aos campos teóricos. Caminhando com Foucault, apresento as noções 

foucaultianas, tais como: a escrita de si, discurso, tecnologias do eu, o cuidado de si 

que constituem o eixo desta tese. No Capítulo III, cujo título é Produções de 

subjetividades e verdade, ainda teórico, exponho as noções acerca dessas 

temáticas. 

A segunda parte é constituída por dois capítulos: o Capítulo IV, denominado 

Caminho metodológico, no qual trago a trajetória metodológica da pesquisa, a 

aproximação da realidade, o caminho escolhido, a opção pela pesquisa qualitativa, 

suas implicações e limites. Para tanto, dentre as técnicas escolhidas para a 

constituição dos dados, elegemos o grupo-pesquisador como centro da metodologia 

utilizada. Já no Capítulo V, Apresentação e discussão dos resultados, exponho parte 

dos dados construídos e as análises empreendidas nas escritas dos professores.  

No último Capítulo, apresento as Palavras finais, nas quais retorno às 

questões desta tese, inserindo uma breve retomada sobre a discussão feita durante 

o estudo, centrando-me nas questões de pesquisas e no resultado das análises, 

embora sabendo que paira um sentimento do inacabado, de que ainda há muito o 

que se discutir. 
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REVISANDO OS “JÁ DITOS” 

 

 

O presente capítulo foi dividido em duas sessões. Na primeira sessão: 

Formação continuada de professores no Brasil antes e depois da década de 1990, 

faço uma contextualização de parte da história da formação do professor de línguas 

no Brasil antes e depois da década de 1990. Na segunda parte deste capítulo, no 

Revisando os “já ditos”, trago alguns estudos que abarcam o campo da formação 

continuada tanto de autores pertencentes à área da Linguística Aplicada como da 

Educação. 

 

 

1.1 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NO BRASIL ANTES E 

DEPOIS DA DÉCADA DE 1990 

 

 

As grandes mudanças nos estilos de vida modernos requerem 

experimentações rigorosas e sólidas com a percepção e os modos de saber da 

atualidade. A velocidade dessas transformações convida-nos à produção de novas 

referências conceituais, estéticas e políticas para as ciências da linguagem no 

campo educacional. Nesse sentido, Nóvoa (1992) postula que a atualização dos 

saberes pedagógicos é uma exigência da modernidade. Dentro dessas 

transformações da educação, a formação de professores tem sido vista como 

percurso, processo e até mesmo histórias de vida pessoal e profissional que 

produzem modos de existência. 

Segundo Almeida Filho (1997), ao falarmos sobre formação de professores, 

é necessário reconhecer três modalidades do processo de formação, a saber: 1) 

formação básica inicial ou certificação; 2) formação especializada e pós-graduada; 

3) formação continuada extensionista. A primeira modalidade acontece no nível de 

licenciatura, com uma expectativa de curso com duração de quatro anos ocorrendo 

a profissionalização docente após essa certificação. A segunda modalidade equivale 

à formação especializada, pós-graduação latu sensu, com duração de, no mínimo, 

360 horas de estudos distribuídos em 12 a 18 meses, conferindo ao professor o 

titulo de especialista; geralmente, nessa fase, o professor já se encontra em serviço. 
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A terceira é considerada pós-graduação stricto sensu, a qual confere ao professor os 

títulos de mestre e/ou de doutor com duração média entre 2 e 4 anos. 

Quanto à formação de professores, é um tema muito amplo podendo ser 

abordado de diferentes aspectos. Optei, contudo, por discutir a formação continuada 

(doravante FC) de professores de língua inglesa, nomeadamente como formação 

continuada a partir dos anos 1990, sendo considerada recente sua história no Brasil. 

Na verdade, o que é recente é a nomenclatura FC, uma vez que antes da década de 

1990 foi marcada por diferentes nomenclaturas, tais como: “capacitação e serviço” 

LDB 939 (BRASIL, 1996), “atualização” e “aperfeiçoamento” (BRASIL, 1996), 

“reflexão sobre a prática” (BRASIL, 1999) e, mais recentemente, a “formação 

permanente” (BRASIL, 2005). O que de fato aconteceu, na década de 1990, em 

relação às mudanças concernentes à formação continuada é que as políticas 

educacionais, preocupadas com a qualidade dos cursos e do professor, ou seja, 

preocupadas com o cuidado do outro, perceberam a necessidade de entrar em 

outros jogos de verdades sobre a concepção de formação continuada de 

professores.  

No período anterior à década de 1990, o curso de Formação Continuada, 

com ênfase na racionalidade técnica, era preparado pelo MEC e pelas Secretarias 

da Educação. Além disso, o curso era oferecido em certo período do ano, 

geralmente concentrado, durante o período de férias. Quanto à teoria e à 

metodologia, a proposta era que pudessem ser utilizadas na prática, isto é, a teoria 

como guia para a ação docente (OLIVEIRA, 2008).  

A formação continuada, porém, fazia parte desses jogos de verdades, nos 

quais o sujeito-professor precisava de “reciclar”, atualizar seus “conhecimentos”, 

assim se constituía o pensamento das políticas públicas em relação à constituição 

do professor em seu desenvolvimento profissional.  A ideia era mesmo de 

“reciclagem”, “capacitação” do que propriamente formação (HYPÓLLITTO, 2000). 

No que diz respeito à legalização da terminologia “Formação Continuada”, 

foi concretizada com sua publicação da última Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), n. 9394/96 (BRASIL, 1996) e sua institucionalização deu-

se com a constituição da Rede Nacional de Formação Continuada (BRASIL, 2005), 

objetivando certificar em nível médio os professores que atuam na rede pública de 

ensino nos níveis da educação infantil e do ensino fundamental e, em nível superior, 

os docentes atuantes nos demais níveis da educação básica.  
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Almeida Filho (1997) confirma, igualmente, que os trabalhos de formação 

continuada do professor de língua inglesa anterior à década de 1990 eram também 

realizados em forma de treinamento, cuja denominação tem origem no inglês 

teacher training course e o mais recente procede também do inglês teacher 

development course. Assim, essa formação tinha o intuito de formar professores em 

serviço vistos como “pré-teorizados ou teoricamente debilitados pelo tempo sem 

volta ao estudo” (ALMEIDA FILHO, 1997, p. 4). Entretanto, para ele, essa 

modalidade “continuou insuficiente”, pelo fato de o professor não saber explicar 

teoricamente sua ação em sala de aula.  

Nessa perspectiva, Nunan (1989, 1991, 1993), Allwright (1991, 1993), 

Wallace (1991) e Woods (2003) apresentaram propostas para formação de 

professores que avançaram em relação às vigentes da época, as quais consistiam 

em propostas de reflexões baseadas na auto-observação, automonitoração, com o 

intuito de o “professor tomar-se a si mesmo nas mãos para compreender-se e 

automatiza-se” (ALMEIDA FILHO, 1997, p. 4). No Brasil, a preocupação com a 

formação do professor intensificou-se também no início dos anos 1990.  

Nesse período, a formação passou a ser pensada como um ensino reflexivo, 

oferecendo aos professores em formação instrumentos de auto-observação que 

levassem o docente a pensar sua prática. Por conseguinte, foram oferecidos 

manuais de orientações com algumas dicas, quais sejam: incitar o professor a sua 

reflexão pessoal; orientá-lo a escolher uma aula a ser observada por ele e, por meio 

da utilização de diários, poder rascunhar a dificuldade ou os problemas observados 

em sala de aula. Essa técnica, segundo os autores, ajudaria ao professor a detectar 

problemas e questionamentos que seriam adotados como questões para reflexão. 

Outra sugestão de auto-observação seria o professor adotar fichas para preencher 

após as aulas, podendo ainda gravar suas aulas em áudio ou em vídeo para 

audições e visionamentos posteriores. Enfim, todas essas opções de auto-

observação tinham o intuito de levar o professor a ficar de “frente para si mesmo 

numa busca de autoconhecimento que gera consciência e, [...] encaminhamentos 

para sua prática” (ALMEIDA FILHO, 1997, p. 5).  

Em 1995, em alguns seminários, conferências e até mesmo cursos voltados 

para a formação de professores adotaram a metáfora “o professor no espelho” 

(MENEZES DE SOUZA, 1995; ALMEIDA FILHO, 1995), para chamar atenção da 

necessidade da auto-observação do professor de língua.  
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Desse modo, antes de continuar falando em formação continuada de 

professores de língua inglesa, talvez seja necessário perguntar: Afinal, o que pode 

proporcionar aos professores uma formação continuada? 

A esse respeito, encontrei ditos que condensam o sentido mais geral de 

formação continuada, os quais circulam entre os estudiosos da área. Rodrigues e 

Esteves (1993, p. 98), por exemplo, acreditam que a formação continuada 

proporciona aos professores serem “conhecedores da realidade da escola, capazes 

de trabalhar em equipe e de proporcionar meios para a troca de experiências, 

dotados de atitudes próprias de profissionais cujo trabalho implica a relação com o 

outro [...]”.  

Por sua vez, estar inserido em um curso de formação continuada, para 

Perrenoud (2000, p. 158), significa  

 
Saber explicitar as próprias práticas: estabelecer seu próprio balanço 
de competências e seu programa pessoal de formação continuada; 
negociar um projeto de formação comum com os colegas; envolver-
se em tarefas em escala de uma ordem de ensino ou do sistema 
educativo; e acolher a formação dos colegas e participar dela.  

 

Nesse sentido, Nóvoa (1992, p. 27) acrescenta que “importa valorizar 

paradigmas de formação que promovam a preparação de professores reflexivos, 

que assumam a responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional e que 

participem como protagonista na implementação das políticas educativas”. Além 

disso, mostra que “Estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho 

livre e criativo sobre os percursos e projetos próprios com vista à construção de uma 

identidade” (NÓVOA, 1992 p. 25). 

Para Celani e Collins (2003, p. 26), “[...] é necessário que programas em 

formação contínua criem espaços que possibilitem a professores refletir sobre a 

heterogeneidade de sentidos que compõem as representações, os valores, as 

intenções em agir e a própria ação”. 

Já na concepção de Moita Lopes (1996, p. 179) os professores de Língua 

Estrangeira (LE) no Brasil recebem uma formação teórica ainda dogmática, dessa 

forma, “são treinados a partir de certos modismos sobre como ensinar línguas”. 

Então, para que essa visão dogmática da formação do professor de línguas seja 

superada é preciso que “o professor ainda em formação envolva-se na reflexão 

crítica sobre seu próprio trabalho” (MOITA LOPES, 1996, p. 180). 
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Rodrigues e Esteves (1993) falam também sobre a dificuldade de se 

direcionarem formações precisas e condizentes com as “necessidades” e os 

entraves que os professores enfrentam no exercício das suas funções pedagógicas. 

Para os autores, a análise de necessidades pode potencializar ações formativas 

voltadas à formação continuada de professores porque está relacionada ao 

conhecimento endêmico das dificuldades laborais dos sujeitos, refletindo, portanto, a 

construção de representações sociais contextuais dos professores, suas aspirações 

e/ou desejos de efetivar mudanças.  

Vista como um conjunto de práticas discursivas, a formação do professor 

tende a se estruturar nas instituições sob a forma de esquemas de comportamento, 

às vezes dirigida apenas ao conhecimento de teorias, de métodos e de práticas 

pedagógicas, ou seja, atividades técnicas, métodos de transmissão de 

conhecimentos, que ao mesmo tempo impõem e mantêm tais práticas discursivas. 

Neste estudo, tomo a formação do professor como um processo que constrói e 

transforma subjetividades, pois tentar compreender o eu implica compreender 

subjetividades. Para Foucault (2006), o movimento subjetivo é o modo pelo qual o 

sujeito faz a experiência de si mesmo em um jogo de verdade em relação consigo 

mesmo. Além disso, segundo Delors (1988, p. 82) 

 
Este desenvolvimento do ser humano, que se desenrola desde o 
nascimento até a morte, é um processo dialético que começa pelo 
conhecimento de si mesmo para se abrir, em seguida, a relação com 
o outro. Neste sentido, a educação é antes de tudo uma viagem 
interior, cujas etapas correspondem as da maturação contínua da 
personalidade. 

 

Diante dessa asserção, compreendo que a formação continuada deve ser 

um espaço para desconstrução de saberes, “verdades” e sujeitos, na tentativa de 

novas invenções de sujeitos.  

No trabalho desenvolvido por Michel Foucault, em seus comentários na 

conclusão da obra A Hermenêutica do Sujeito (2006), há um resumo do curso e uma 

explanação sobre o tema que foi abordado por ele durante todo o ano: O cuidado de 

si. Nesse comentário final, encontrei em suas palavras, o que poderia dar sentindo 

ao que estou tentando tratar neste estudo: a presença e o conhecimento da noção 

foucaultiana nos cursos de formação continuada do professor. Vejamos o que o 

Foucault (2006, p. 602) resume, então: “No Alcibíades, o cuidado de si se impunha 
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em razão de falhas da pedagogia; tratava-se ou de completá-la ou de substituí-la; 

em todo caso, tratava-se de dar uma formação”, e continua a dizer que “a partir do 

momento em que a aplicação a si se tornou uma prática adulta a ser exercida por 

toda a vida, seu papel pedagógico tende a se dissipar e outras funções se afirmam”.  

Contudo, Foucault (2006, p. 602) aponta estas outras funções como as três 

correspondentes ao cuidado de si, sendo elas: crítica, de luta, curativa e terapêutica. 

 
1) Na função crítica: A prática de si deve permitir desfazer-nos de 
todos os maus hábitos, de todas as opiniões falsas que podemos 
receber da multidão ou dos maus mestres, como também dos pais e 
dos que nos cercam. “Desprender” é uma das importantes tarefas da 
cultura de si. 

 
2) Função de luta: A prática de si é concebida como um combate 
permanente. Não se trata simplesmente de formar, para o porvir, um 
homem de valor. É preciso fornecer ao indivíduo as armas e a 
coragem que lhe permitirão lutar durante toda a sua vida.  

 
3) Função curativa e terapêutica: Está muito mais próxima do 
modelo médico que do modelo pedagógico. [...] A existência de uma 
noção como a de páthos, que significa tanto a paixão da alma quanto 
a do corpo; a amplitude de um campo metafórico que permite aplicar 
ao corpo e à alma expressões como cuidar, curar, amputar, 
escarificar, purgar. 

 

Refletindo sobre essas formulações, afirmo que não pretendo, neste estudo, 

sugerir novas propostas de formação continuada para professores de língua inglesa, 

na tentativa de encontrar soluções para a qualidade dos cursos oferecidos, nem de 

formas nem de conduta. De alguma forma, o que quero destacar é que devemos 

enxergar a formação continuada do professor de línguas como uma tecnologia do eu 

que envolve um aspecto de autotransformação permanente para o formando. 

Considero, ainda, essas tecnologias como uma possibilidade de dar ao professor 

alternativas para desenvolver um trabalho sobre si mesmo e sobre sua ação 

docente, conferindo a ele uma forma de agir e de “operar [...] em seus próprios 

corpos e almas, pensamentos, conduta e maneira de ser [...]” (FOUCAULT, 1998, p. 

18). 

Dessa forma, parece-me por demais importante dizer que não podemos 

enxergar a educação continuada somente como um espaço de aquisição de um 

"corpo de conhecimentos", algo exterior a ela própria mas, como afirma Larrosa 

(2002, p. 57), ver a educação “produzindo formas de experiência de si nas quais os 

indivíduos podem se tornar sujeitos de um modo particular", levando ao 
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autoconhecimento, enquanto experiência de si e produzindo relações reflexivas que 

tornam possível o sujeito constituir-se na prática do cuidado de si.  

Eis, pois, que algumas pesquisas sobre formação do professor de línguas 

têm ressaltado a necessidade de um longo processo contínuo relacionado à prática 

em sala de aula (SMYTH, 1992; CELANI e COLLINS, 2003). Mas, quanto ao 

processo relacionado à constituição subjetiva do professor?  Creio que o postulado 

foucaultiano – cuidado de si e as noções apresentadas na introdução deste texto, 

que implicam este cuidado – possa provocar a seguinte questão: Este cuidado 

poderia se tornar o pilar no processo de formação, permitindo aos professores 

serem agentes de mudança, de autotransformação a partir de um conhecimento de 

si mesmo? 

 

 

1.2 ESTUDOS SOBRE A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUAS 

 

 

Sem a intenção de mapear todos os escritos sobre formação de professores 

de línguas, elegi alguns para descrever nesta parte. Assim, organizei o Estado da 

Arte dividido em duas sessões. Na primeira, apresento alguns estudos de 

professoras-pesquisadoras que estão envolvidas em organizar trabalhos/coletâneas 

que problematizam a formação de professores de línguas na área da Linguística 

Aplicada.  Na segunda sessão, trago autores tanto da LA quanto da Educação que 

se interessam por esse campo fértil de investigação.  

Cito, a seguir, uma amostra, dentre os vários estudos, de três professoras-

pesquisadoras da Linguística Aplicada, na tentativa de exemplificar a importância de 

estudos nesta área, visto que tanto as autoras mencionadas quanto outros que 

também integram a LA vêm realizando trabalhos significativos ao problematizarem a 

formação do professor de línguas no Brasil. 

Como primeiro estudo, temos o de Angela Kleiman (2001), professora no 

departamento de Linguística Aplicada da UNICAMP, em 2001, a qual organizou um 

livro intitulado A formação do professor – perspectiva da linguística aplicada. Essa 

obra reúne trabalhos apresentados no Simpósio denominado: Elementos para uma 

discussão sobre a formação do professor de língua materna, os quais partem em 

defesa de uma formação mais significativa para o professor, seja alfabetizador ou 
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não, e apresentam novas análises contra os discursos jornalísticos e acadêmicos. 

Esses artigos pretendem esclarecer alguns pressupostos em torno da formação do 

professor e mostrar o que pode ser feito para contribuir com a formação desses 

profissionais em vez de apenas estigmatizá-los. 

Nessa mesma perspectiva, Inês Signorini (2007), também professora do 

departamento da LA da UNICAMP, organizou uma coletânea intitulada: Significados 

da Inovação no Ensino de Língua Portuguesa e na Formação de Professores. Nessa 

obra, são apresentados resultados de estudos recentes no campo aplicado aos 

estudos da linguagem sobre o impacto, nas escolas e nos cursos de formação de 

professores, das exigências de inovação no ensino de Língua Portuguesa, trazidas 

pela linguística e pelas reformas educacionais. Para tanto, são enfocados diferentes 

contextos de ensino fundamental e médio, e de formação regular e continuada de 

professores de duas regiões socioeconomicamente distintas do Brasil. 

Por fim, apresentamos o estudo de Maria Bernadete Fernandes de Oliveira 

(2006) – professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos da 

Linguagem (PPgEL), UFRN – com o título: Revisitando a formação de professores 

de língua materna: teoria, prática e construção de identidades, o qual tem como 

objetivo analisar a formação de professores de língua materna, interrogando a 

relação teoria e prática, a partir de um olhar sobre as grades curriculares de cursos 

de licenciatura em Letras. Para isso, foram discutidos vários sentidos atribuídos à 

teoria e como são construídas algumas formas de identidade pedagógica. 

Esse cenário de pesquisas sobre formação de professores revela, por sua 

vez, intenções de mudanças nas políticas educacionais referentes à formação e à 

profissionalização docente. Para Perrenoud (1993), a relação da pesquisa com a 

formação de professores oferece aspectos positivos, já que o trabalho de 

investigação tem importante significado para a formação dos futuros professores. 

 

 

1.3 ALGUNS ESTUDOS SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR 

DE LÍNGUA INGLESA 

 

 

Em uma reflexão sobre a formação continuada, a partir dos pressupostos 

foucaultianos, percebi que uma profissão caracterizada pelo trabalho acadêmico, 
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precisa estar composta por atividades devidamente organizadas a fim de viabilizar a 

construção e o confronto de conhecimentos, questionamentos sobre as certezas 

instituídas nos modos de pensar a constituição do professor de língua, de tal forma 

que os professores, como cidadãos e como docentes, possam avançar 

continuamente em seu caminho de desenvolvimento profissional.  

Algumas pesquisas voltadas para a docência, como a de Cox e Assis-

Peterson (2002), apontam que há professores habilitados em língua inglesa que 

“são” professores(as) e outros “estão” professores(as) Há, ainda, aqueles 

considerados já habilitados que, no entanto, ainda não têm um conhecimento 

satisfatório das abordagens de ensinar/aprender uma Língua Estrangeira. Para as 

autoras, os professores não estão familiarizados com as teorias linguísticas que 

abarcam o ensino e a aprendizagem de LE, pois, geralmente, suas aulas são 

embasadas por experiências de aprendizagem anteriores em cursos livres, ou de 

escolas regulares, ou seja, repetindo o dizer de Almeida Filho (1997), são 

professores considerados “teoricamente debilitados”. 

Estudos sobre a área de formação continuada de professores de línguas 

ressaltam que esse processo deve ser entendido como algo complexo, longo e 

baseado na relação entre as teorias a respeito do processo de ensino-aprendizagem 

de línguas e a prática dos professores participantes por meio da adoção da prática 

reflexiva sistematizada (CELANI, 2002; VIEIRA-ABRAHÃO, 1996). 

Para compreender o processo de reconstrução do conhecimento e da 

prática de professores de línguas, Vieira-Abrahão (1996) fez uma investigação com 

professores de inglês da rede pública de ensino envolvidos em um curso de 

educação continuada. Seu intuito foi de analisar como esse processo ocorre e a 

influência do curso na formação dos participantes.  Em suas conclusões, a autora 

ressalta a complexidade do processo de mudanças que, segundo ela, é repleto de 

“conflitos e incertezas” por parte dos professores frente ao próprio trabalho e a uma 

nova abordagem de ensino.  

Outra ação que envolve a educação continuada e também inicial, no Brasil, 

é desenvolvida pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) da Universidade Estadual 

de Londrina. Os objetivos do projeto são assessorar os professores de LE, propiciar 

ao aluno de Letras contato com a escola pública, disponibilizar recursos didático-

pedagógicos, “melhorar a competência linguística e metodológica dos professores 
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da rede pública de ensino através de cursos permanentes e eventos” (GIMENEZ, 

1999, p. 6).  

A esse respeito, Cristovão (1999), em um dos trabalhos sobre o Projeto 

NAP, faz um relato sobre os cursos de educação continuada que incluem orientação 

para prática reflexiva. Ela conclui que, após os cursos de educação continuada, o 

professor está no nível médio de reflexão, o que implica na “busca por um trabalho 

não direcionado total e exclusivamente pelos superiores, mas procura aliar o ‘bottom 

e top’, por meio dos papéis, tanto dos professores quanto do treinador, de 

participação ativa e decisória no processo de desenvolvimento profissional” 

(CRISTOVÃO, 1999, p. 60-61). 

Em Celani (2002), há relatos e discussões sobre o programa A formação 

contínua do professor de inglês: um contexto para a reconstrução da prática que 

recebe financiamento da sociedade Brasileira de Cultura Inglesa de São Paulo e tem 

a participação de docentes da PUC-SP. Esse programa, além de visar ao 

desenvolvimento linguístico dos professores de inglês da rede pública, ainda tem 

como objetivo principal  

 
[...] educar os professores para que possam se capacitar não só 
como indivíduos reflexivos em relação à sua prática, mas também 
como mediadores em um trabalho reflexivo junto a outros 
professores em suas escolas e regiões, após o término do curso 
(CELANI, 2002, p. 24). 

 

Uma das avaliações do programa é apresentada por Ribeiro (2002) que 

investiga a influência do curso de educação continuada nas concepções que os 

professores da rede pública de ensino têm a respeito de si mesmos. Entre os 

resultados, a autora ressalta que os professores, ao final do curso, apresentaram 

concepções diferentes em relação àquelas apresentadas no início do curso, 

apontando, portanto, para um movimento que enfatiza o papel do professor como o 

facilitador da aprendizagem em detrimento da visão tradicional. 

Nessa perspectiva, uma investigação realizada por Yoko Uyeno (2007), 

tomando Derrida (1973) e Foucault (1995) como referências principais, teve como 

objetivo analisar o discurso dos cursos de formação continuada de professores de 

ensino fundamental e médio, cujo corpus foi construído a partir dos enunciados dos 

professores ministrantes de cursos de formação continuada e dos alunos-

professores, postulando a “desconstrução” da teoria-prática.  
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Uyeno (2007) afirma, a partir de suas análises, que as aulas no curso de FC 

revelam uma relação conhecida como a de ensino e aprendizagem tradicional, isto 

é, o professor detém o saber e o aluno fica à espera do aprendizado. Contudo, há 

uma evidência de silenciamento por parte dos alunos-professores que, por sua vez, 

ao ocuparem seus lugares de alunos (enquanto aqueles que não sabem), recebem 

essas teorias como irrefutáveis, corroborando para um processo de ensino ainda 

dogmatizador. Outro fator é que os discursos tanto dos professores como dos 

alunos-professores apontam que seus saberes pedagógicos não derivam apenas de 

teorias estudadas, mas também das experiências vivenciadas em sala de aula. Em 

entrevistas orais, os alunos-professores confessam acreditar que o acesso a formas 

práticas de se ensinar é, para eles, mais importante do que o conhecimento de 

novas teorias.  

Ainda segundo Uyeno (2007), os alunos revelam ansiar por sugestões 

práticas em sala de aula, em situações de interação de caráter informal. Assim, 

mesmo aparentemente, o curso de formação continuada apresenta uma 

homogeneidade por parte dos alunos ao silenciaram sobre as teorias apresentadas 

em sala de aula. Assim, eles trazem exemplos de suas práticas desconstruindo, 

ainda que temporariamente, a teoria.  

A autora conclui a sua análise do discurso da formação continuada 

revelando que a complexidade que envolve esses cursos é originada pela 

heterogeneidade constitutiva dos professores formadores, dos alunos e também da 

relação teoria-prática. São essas evidências de heterogeneidade que sugerem a 

impossibilidade de se afirmar a determinação ou a indeterminação das ações e dos 

enunciados dos professores de se estabelecer a distinção entre teoria e prática. 

Assim, em qualquer tentativa de deslocamento pretendido pelos cursos de formação 

continuada, é essencial pensar que “a subjetividade, a teoria e a prática constituem 

suplementos irredutíveis” (UYENO, 2007, p. 38). 

Outro estudo que buscou investigar a necessidade de formação continuada 

para professores de língua inglesa foi o de mestrado da professora Márcia Graton 

Mêdola (2006), realizado no Programa de Pós-Graduação em Educação – UFRGS, 

a qual teve como título A formação continuada para professores de língua inglesa: 

necessária, garantida... ou ainda uma utopia? e cujo campo investigativo maior foi 

um curso de formação continuada criado pela professora pesquisadora junto com 
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outra, tendo como foco os professores da rede pública, contando, para tanto, com o 

apoio da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.  

Mêdola (2006) interessou-se em oferecer esse curso de especialização em 

língua inglesa na tentativa de colaborar com seus alunos que atuam na rede pública 

de ensino e que frequentemente recorrem a ela apresentando suas dificuldades e 

inseguranças no ensino da língua inglesa na escola. Esses alunos demonstram, em 

seus discursos, ter falhas em suas formações iniciais (curso de graduação em 

Letras), dificuldade de relacionar teoria e prática, debilidades teóricas.  

Assim, foi elaborado um curso de “aperfeiçoamento” de 60 horas/aula, no 

período de férias, oferecendo 30 vagas para os professores atuantes na rede 

municipal e estadual da região do Litoral Norte do Rio Grande do Sul, o qual 

objetivou ensinar novos modelos de ensino, realizar trocas de experiências entre 

professores, aperfeiçoar conhecimentos sobre a cultura americana (exigência da 

Embaixada). Outro objetivo foi de levar aos participantes desse curso mais confiança 

no ensino do inglês. Por conseguinte, a professora enviou um informe sobre o curso 

a 150 escolas públicas e anexou um questionário para sondar o perfil desses 

professores de língua inglesa, o qual serviria como orientador na elaboração 

pedagógica do curso, de modo que o curso pudesse atingir as áreas apontadas 

pelos professores como as de mais dificuldade.  

Dentre os 40 questionários respondidos, apenas 08 professores 

interessaram-se em fazer o curso de aperfeiçoamento. Esses oito foram, por sua 

vez, os principais sujeitos da pesquisa, fornecendo relatos escritos sobre seu 

desempenho após cada aula do curso. De posse das análises empreendidas nos 

relatos, a autora concluiu que apesar do seu desapontamento em relação ao número 

de inscritos no curso, ela considera ter alcançado seu objetivo inicial havendo 

avanço de conhecimento dos professores participantes, visto que se mostraram 

mais confiantes e competentes para continuarem ministrando a disciplina de língua 

inglesa na escola.  

Em relação ao seu questionamento inicial na pesquisa, expresso no título do 

estudo, Mêdola (2006) conclui: a “necessidade” do curso foi reforçada pelos relatos 

dos participantes; já em relação à “garantida” formação continuada, pôde ser 

confirmada com base em documentos e pareceres legais. No entanto, no que diz 

respeito à “utopia”, continua sendo uma formação quimérica, levando em 
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consideração o baixo número de inscritos no curso com interesse de refletirem e 

aperfeiçoarem suas práticas docentes. 

Outro estudo que teve como foco a formação continuada de professores de 

língua inglesa foi o da Professora Regina Celia Halu (2010), em sua tese de 

doutorado, realizado no Núcleo de Assessoria Pedagógica (NAP), ligado ao 

Departamento de Letras da Universidade Federal do Paraná. O NAP tem como 

objetivo oferecer cursos de extensão e de formação continuada para professores de 

línguas.  

Esse estudo, por ter base etnográfica, concentra-se sobre as atividades de 

um grupo de tutores, sendo treze tutoras dos cursos de formação continuada de 

língua inglesa, uma tutora-coordenadora pedagógica, uma coordenadora 

pedagógica e duas coordenadoras do NAP. As atividades que levaram a 

pesquisadora a constituir seus dados para análises foram inicialmente entrevistas e, 

em um segundo momento, essas tutoras comprometeram-se a participar juntamente 

com a pesquisadora e também tutora do NAP de grupos de leituras, com textos de 

autores da área, que tanto abordam questões técnico-racionalistas como crítico-

reflexivas no ensino da língua inglesa, bem como de reuniões pedagógicas que 

permitam discutir suas experiências como tutoras do NAP. Todos esses momentos 

serviram de constituição de dados para o estudo doutoral de Halu. 

Em relação à entrevista, contém questões sobre o professor formador e as 

concepções que permeiam esse profissional. O objetivo foi analisar se as tutoras 

identificam-se ou são identificadas como uma comunidade. Dentre as várias 

questões que motivaram Halu para sua pesquisa, a principal foi: “é possível 

caracterizar o grupo de formadoras trabalhando no núcleo como uma comunidade 

de questionamento?”. 

Nesse sentido, a autora concluiu, por meio das análises do trabalho, que 

elas, inclusive a pesquisadora, identificam-se com uma comunidade que desenham, 

uma imagem de formação continuada, ou seja, o espaço NAP desponta, então, 

como um lócus para a constituição de formadores com possibilidade de 

aprendizagem a partir de questionamentos conceituais sobre o ensino da língua e a 

educação, ancorados nos interesses e nas diferenças dos participantes. As 

atividades realizadas durante a pesquisa serviram não apenas como exemplo, mas 

ainda como espaço para novas problematizações, conflitos e desafios. Por essa 



41 
 
razão, a pesquisadora confessa que se vê modificada em suas abordagens e no 

modo de fazer pesquisa com professores formadores após esse estudo. 

Outra contribuição para os estudos sobre formação continuada de 

professores foi o de Nunes e Cunha (2005), cuja pesquisa teve a “escrita de si” 

foucaultina como pressuposto teórico.  Quanto ao corpus, foi organizado a partir de 

relatos autobiográficos dos professores em formação, um grupo composto por 40 

participantes, constituído de professores especialistas em distintas disciplinas 

curriculares e/ou que estavam ocupando funções de coordenação e de direção. A 

formação deles versava em: Ciências Biológicas, Estudos Sociais, História, 

Pedagogia, Letras, Matemática e Magistério. 

A fim de possibilitar a reconstrução da história da formação desses 

professores a partir da identificação da memória de si e de seus pares, as autoras 

ofereceram um questionário com algumas perguntas voltadas para as primeiras 

experiências da vida escolar no intuito de analisarem como esse passado 

desempenhou um papel ativo na constituição da identidade de professor. As autoras 

concluíram que o estudo com as escritas mostrou o quanto a memória apresenta-se 

como um dado fundamental no processo da constituição do sujeito professor. 

Dentre os poucos estudos brasileiros que abordam a temática sobre 

produção de subjetividades no processo de formação do professor, encontrei o de 

Beatriz Maria Eckert-Hoff (2008) em sua tese O falar de si como (des)construção de 

identidades e subjetividades no processo de formação do sujeito-professor, na qual 

investigou sobre a (des)construção de identidades e subjetividades no processo de 

formação do sujeito, pelo '”falar de si", com o objetivo de compreender a relação do 

sujeito com sua formação e contribuir para deslocamentos que levam a (re)pensar o 

professor em um processo contínuo de formação.  

Desse modo, na análise desse estudo, a autora demonstrou que, na (vã) 

tentativa de edificar uma identidade, de revelar a sua inteireza, há sempre uma 

descontinuidade, as “fronteiras são porosas”. E, por mais que o sujeito tente 

camuflar e fixar uma identidade de professor, depara-se com a alteridade-

estranheza que o constitui denunciando desejos, frustrações, confissões, os quais 

revelam a multiplicidade de identificações que, por sua vez, formam a identidade do 

eu, sempre híbrida, complexa, heterogênea, perdendo-se na “metamorfose” 

“camaleônica da subjetividade”.  
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Eckert-Hoff (2008, p. 32) propõe, ainda, que o trabalho com histórias de vida 

deva ter espaço nos cursos de formação, uma vez que permite um passo a mais em 

direção a certo saber sobre si, sobre o outro e sobre o seu fazer, “deslocando, 

inevitavelmente, as vicissitudes de seus desejos, de suas falhas”.  

Posso verificar, a partir dos trabalhos apresentados, com exceção mais 

particularmente de Eckert-Hoff (2008), que a literatura relacionada com formação do 

professor de línguas parece estar mais focalizada em fatores como: metodologias, 

abordagens de ensino, teorias de aquisição de língua, concepções de professores, 

prática reflexiva do professor, dentre outros.  

Entretanto, as discussões que se propõem a ver como o professor de língua 

inglesa subjetiva-se na sua constituição parecem ainda não ser preocupação dos 

pesquisadores desta área. Diante disso, posso afirmar que pesquisa relacionada 

com a autoconstituição do sujeito professor a partir de ferramentas foucaultianas na 

formação continuada do professor de inglês é, no momento, escassa, talvez, quase 

inexistente.  

Assim sendo, penso ser possível afirmar que esta tese atinge um ponto de 

vista ainda não explorado nos estudos sobre formação de professores de língua 

inglesa, pois a ideia de um sujeito que se julga, que se autoavalia, autotransforma e 

que se narra é certamente uma novidade no espaço educacional.  É, então, nesse 

jogo de autoconstituição ou de invenção do sujeito por si mesmo em que acredito 

estar a relevância da proposta de pesquisa por mim apresentada com os/as 

docentes em um curso de formação continuada. E tal jogo pode diferir à medida que 

os professores são levados a refletir sobre si na produção de suas subjetividades ao 

ocuparem a posição de professores de língua inglesa, tendo a possibilidade de se 

compreenderem e de se analisarem ”[...] capazes de tomar a si mesmos como 

sujeitos de suas próprias práticas ou de práticas alheias que atuam sobre eles” 

(ROSE, 1996a, p. 171). 

Acredito, portanto, na possibilidade dos cursos de formação continuada 

constituírem espaços em que os professores de inglês do ensino regular possam 

estar sujeitos a instâncias promotoras de processos de identificação e subjetivação e 

que esses profissionais podem incidir na relação que eles travam com a língua 

estrangeira, em especial, e, consequentemente, com eles mesmos.   

Por isso, o contato com a língua que ensinam pode provocar alterações na 

constituição de subjetividades desses professores. Possivelmente, algo desse 
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contato com o inglês ressoa nos sujeitos professores, convocando-os a assumirem 

outras posições. Creio que essas alterações poderão ser perceptíveis nas escritas 

de si, concebidas como práticas discursivas em que eles contam sobre sua relação 

com o inglês. Contudo, ao perseguir os estudos foucaultianos, são as produções de 

subjetividades dos professores de um curso de formação continuada que me 

inquietam. 
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QUADRO DAS CONCEPÇÕES TEÓRICAS FOUCAULTIANAS  

 

 

Neste capítulo, tenho como objetivo principal apresentar o aporte teórico que 

sustenta esta pesquisa, constituído principalmente pelas ferramentas teóricas 

analíticas apresentadas pelos estudos de Michel Foucault, em particular em seus 

últimos escritos, que alguns denominam “o último Foucault”. Assim, situada nessa 

perspectiva pós-estruturalista de pensamento, trago uma discussão em duas partes 

sobre a escrita e o cuidado de si.  

Na primeira sessão, sobre a escrita de si, procuro apresentar, ao longo do 

texto, como essa ideia de escrita pode proporcionar não apenas a reflexão do 

sujeito, mas revelar subjetividades nesse caminho investigativo que me conduzirá a 

interpretar as escritas que tomo como corpus deste estudo, como uma ferramenta 

que leva os professores a um caminho de autoconhecimento, autotransformação. A 

escrita de si, nesse sentido, assume a forma de uma tecnologia de si, que visa à 

elaboração do próprio eu.  Para a complementação dessa sessão, faz-se necessária 

uma breve discussão sobre a noção de discurso em Foucault. 

Na segunda sessão, trago uma reflexão sobre a noção do cuidado de si na 

antiguidade abordada por Foucault e sustento ser esse o meio utilizado para fazer a 

história da subjetividade do professor em formação. Ainda nessa sessão, é discutida 

outra noção que envolve esse cuidado: a tecnologia do eu. 

De acordo com Foucault (2004, p. 280), “O cuidado de si é a chave de tudo”, 

pois “é uma maneira de ser, uma atitude, formas de reflexão, práticas que 

constituem uma espécie de fenômeno”. É neste aporte teórico foucaultiano que me 

apoio para analisar os registros dos(as) professores(as), as estratégias que eles(as) 

utilizam para chegar à prática do cuidado de si e, consequentemente, dos outros. 

 

 

2.1  ESCRITA DE SI 

 

 

A escrita constitui uma experiência e uma espécie de pedra de toque: 
revelando os movimentos do pensamento (FOUCAULT, 1992b., p. 
146). 
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Escrever é, portanto, “se mostrar”, se expor, fazer aparecer seu 
próprio rosto perto do outro [...] é uma maneira de se oferecer ao seu 
olhar através do que é dito sobre si mesmo (FOUCAULT, 1992b., p. 
156).  

 
 

Foram essas as palavras de Foucault sobre a escrita que me fizeram refletir 

na possibilidade de utilizar essa ferramenta na constituição dos dados para a 

presente pesquisa.  A esse respeito, Foucault, em seu ensaio crítico A escrita de si 

(1992b), mostra um cenário dos significados assumidos pelos autorrelatos em dois 

contextos que, segundo ele, influenciaram os costumes e os modos de vida 

ocidentais. 

Para tanto, Foucault (1992b) faz uma análise de textos da antiguidade 

grega, indicando que, primeiramente, é preciso redesenhar o contexto em que ela 

aparece. Por essa razão, seu estudo teve como base as obras: A vita Antonii, de 

Santo Atanásio; Diálogos de Epicteto; e Cartas a Lucílio, de Sêneca. Desse modo, o 

texto foucaultiano tem como ponto inicial o papel da escrita na vida ascética, 

conhecida também como “escrita espiritual”, prática utilizada por Santo Antonio 

como forma de externar ou de apresentar a si mesmo.  

Essa escrita dos movimentos interiores surge, então, como uma arma 

espiritual na defesa dos maus pensamentos, já que na visão de Santo Antônio o 

demônio é considerado um poder que nos engana e que faz com que nos 

enganemos sobre nós mesmos (FOUCAULT, 1992b). Nesse contexto, a escrita 

espiritual também funcionava como estratégia para afastar-se dos pensamentos 

impuros, impulsionados pela vergonha de tê-los conhecido. Assim, Foucault 

identifica, nessa prática, o aparecimento da escrita de si mesmo. E, de fato, a escrita 

de si da antiguidade foi dirigida primeiramente aos mestres, que representavam os 

administradores racionais do “eu”; mais tarde, aos sacerdotes, vistos como juízes 

que poderiam aplicar penitências à comunidade, com um princípio de aliviar culpas. 

Além disso, nesse estudo, o filósofo francês apresenta uma análise de três 

formas de autorrelatos encontrados em documentos da literatura cristã e em 

registros da antiguidade grega, apreendendo, principalmente, as funções exercidas 

por esses textos para seus autores. A escrita de si é vista como um treino de si, por 

isso, essa escrita, estudada na antiguidade, tem uma expressão – que se encontra 

em Plutarco –, uma função etopoiética: considerada um operador da transformação 

da verdade em ethos. A escrita etopoiética foi, por sua vez, observada por Foucault 
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(1992b) ao investigar outras duas formas que a escrita sobre si assume na cultura 

greco-romana, conforme era praticada na Grécia, aproximadamente dois séculos 

antes, a saber: a correspondência e a hypomnemata. 

A correspondência, para Foucault, após analisar as cartas de Sêneca a 

Lucílio, além de servir de exercício pessoal, dava aos correspondentes a impressão 

de proximidade física e que reproduzia, de certa maneira, a sensação de “um 

contato face-a-face” (FOUCAULT, 1992b, p. 156). Seria, portanto, um exercício do 

eu que atua tanto sobre quem a recebe quanto sobre quem a envia. Foucault 

(1992b) descobre, estudando os gregos clássicos, que o ato de escrever é o ato de 

se meditar, de fazer-se ver, de fazer-se aparecer para os outros e para si mesmo, 

isto é, essa escrita, de caráter constituidor, suscita um próprio retorno de si mesmo. 

Em suma, a carta é ao mesmo tempo um olhar que se lança sobre o 

destinatário, “e uma maneira de se oferecer ao seu olhar através do que é dito sobre 

si mesmo”, isto é, “A carta também trabalha para a subjetivação do discurso 

verdadeiro, constituindo ao mesmo tempo uma objetivação da alma” (FOUCAULT, 

2006, p. 156). 

A escrita de si foi, para os filósofos gregos, uma das atividades que 

contribuíram para o “autoadestramento”, uma prática essencial no aprendizado da 

arte de viver. E, para tanto, os gregos utilizavam-se, ainda, de outra forma de escrita 

de si: os hypomnemata. Foucault (1992) – ao estudar os textos escritos por Sêneca, 

Lucílio, Epicuro entre outros filósofos gregos – discute técnicas e exercícios 

relacionados ao pensamento de si com o uso dos exercícios da leitura, bem como 

da escrita de si, contudo, ele nos ensina que “podiam ser livros de contabilidade, 

registros notariais, cadernos pessoais que serviam de agenda” (FOUCAULT, 1992b, 

p. 147). Dito de outra maneira, essa outra forma de escrita consistia em anotações 

sobre aulas, fragmento de obras, enfim, registros diários reunidos em cadernos, 

constituídos de elementos heterogêneos – tais como apontamentos, lembranças e 

reflexões do próprio autor ou de outros.  

Os hypomnemata, então, seriam as anotações de pensamentos como um 

registro, ou seja, constituíam-se em material de memória de relatos lidos ou ouvidos 

e de observações que poderiam auxiliar em questões humanas, quando necessário. 

Consistiam, portanto, em cadernos, cujas anotações estariam sempre sendo 

consultadas para que pudessem ser utilizadas para a ação. Em outras palavras, os 

eram considerados um guia de conduta. No dizer do autor: 
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Há que re-situar os hypomnemata no contexto de uma tensão muito 
sensível naquela época: no interior de uma cultura muito fortemente 
marcada pelo tradicionalidade, pelo valor reconhecido ao já dito, pela 
recorrência do discurso, pela prática “citacional” com a chancela da 
Antiguidade e da autoridade, desenvolvia-se uma ética muito 
explicitamente orientada pelo cuidado de si para objetivos definidos 
como: [...] tirar proveito e desfrutar de si próprio (FOUCAULT, 1992b, 
p. 137-138). 

 

De acordo com Foucault (1992), as pessoas que tinham mais acesso ao 

conhecimento deparavam-se com um “excesso de informações” provocado pela 

leitura. Esse excesso gerava dispersão e preocupação com o futuro, problemas que 

esses indivíduos procuravam solucionar por meio da escrita dos hypomnemata, o 

que acabava sendo um antídoto eficiente, já que no ato de escrever, cada sujeito 

realizava sua seleção do que havia lido, visto ou escutado.  

Ora, esse aprendizado sobre o ato de escrever – advindo dos gregos e 

apresentado por Foucault – ajudou-me a pensar sobre outra possibilidade de 

constituição do sujeito pela escrita, no caso, nesta investigação, a dos professores 

de língua inglesa. Então, surge a questão: Como esses professores, no exercício na 

escrita, constituem-se como sujeitos professores de língua inglesa em práticas 

discursivas construídas a partir de um contexto de formação continuada? A questão 

é mostrar como os professores subjetivam-se, via escrita de si, na prática do cuidado 

de si em direção a um caminho de autoconhecimento e mudanças no seu 

desenvolvimento profissional, já que a escrita de si é uma das tecnologias pelas 

quais o indivíduo elabora-se e constitui a própria subjetividade nos padrões de uma 

atividade que é fundamentalmente ética, experimentada como prática da liberdade. 

Com essa perspectiva de análise foi possível pensar, como afirma Gallo (2006, p. 

77): 

 
Na medida em que alguém escreve a um amigo ou a alguém da 
família, constrói uma narrativa de si mesmo, marcada pelo olhar 
sobre si mesmo e por um exame de si mesmo; aí reside o exercício 
do cuidado de si e o fato de constituir-se numa técnica de 
subjetivação. Mas é também nesse olhar-se e examinar-se que se 
possibilita a narração em que reside o cuidado com o outro, uma vez 
que, a partir da narração de si mesmo, estabelece-se uma 
reciprocidade para com o outro.   

 

Dessa maneira, observo que o cuidado de si e o cuidado com o outro estão 

de certa forma correlacionados nas escritas de si, pois toda história do cuidado de si 
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é inseparável da relação com o outro e o “propósito é o de deslocar o conceito de 

‘cuidado de si’ para o campo de imanência da educação, buscando sua conexão 

com um ‘cuidado do outro’” (GALLO, 2006, p. 73).  

 

 

2.2 DISCURSO 

 
 
Chamaremos de discurso um conjunto de enunciados que se apoiem 
na mesma formação discursiva (FOUCAULT, 1986, p.135). 

 

 

Não pretendo aqui me estender acerca da teoria do discurso que nos foi 

deixada por Michel Foucault, mas espero apenas, ao apresentá-la sucintamente, 

mostrar que é uma noção/ferramenta conceitual que nos ajuda compreender a 

linguagem como prática discursiva. Em Foucault, a metodologia de investigação não 

está separada da sua teoria do discurso.  

Nesse sentido, a noção de discurso foucaultiana é perceptível nas obras: As 

Palavras e as Coisas (2002) e A Arqueologia do saber (2004b). Nessa segunda 

obra, Foucault descreve e analisa as formações discursivas, mas, de fato, a noção 

de discurso torna-se bem clara em Vigiar e punir (2007) e na célebre aula A Ordem 

do discurso (1996), na qual enfatiza a ideia da origem histórica da vontade de 

verdade e saber. Assim, nessa obra, Foucault dá início a sua exposição afirmando 

que o discurso não é dono de um sentido absoluto, pelo contrário, ele se caracteriza 

pela “dispersão de sentidos” (FOUCAULT, 1996, p. 9). Cabe dizer, então, que o 

objeto de análise dessa época, para Foucault, é o discurso, cujas unidades são os 

enunciados; os quais formam as práticas discursivas, que configuram uma épistémè, 

a qual pertence ao saber de uma época. 

Enfim, os conceitos básicos arrolados nas obras citadas são os de: discurso, 

enunciado, poder e saber. Inclusive, em uma das suas reflexões sobre a noção de 

discurso na contemporaneidade, Foucault conclui que não devemos 

 
[...] mais tratar os discursos como conjunto de signos [...] mas como 
práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam. 
Certamente os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é 
mais que utilizar esses signos para designar coisas. É esse mais que 
os tornam irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse “mais” que é 
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preciso fazer aparecer e que é preciso descrever (FOUCAULT, 2005, 
p. 115). 

 

E o que significaria esse "mais" senão a especificidade das práticas 

discursivas. Sob essa ótica, a noção foucaultiana de discurso como prática contribui 

de maneira inovadora para a análise do discurso, entendendo que todo discurso é 

uma construção social, não individual, e que só pode ser analisado considerando 

seu contexto histórico-social e suas condições de produção. Os discursos não 

podem, portanto, ser concebidos exclusivamente como uma maneira de narrar e de 

interpretar a realidade, eles próprios compõem as práticas sociais. De acordo com 

Fischer (2001, p. 199): 

 
[…] a teoria de Foucault sobre o discurso, […] ensina aos 
pesquisadores um modo de investigar não "o que está por trás" dos 
textos e documentos, nem "o que se queria dizer" com aquilo, mas 
sim descrever quais são as condições de existência de um 
determinado discurso, enunciado ou conjunto de enunciados.  

 

Foucault, de fato, utiliza a linguagem como análise constitutiva do discurso, 

ou seja, para o autor, o discurso é uma prática que relaciona a língua com “outra 

coisa”, com isso, o discurso pode ser denominado por práticas discursivas. Para ele, 

essas práticas discursivas são um conjunto de “regras anônimas”, que não podem 

ser pensadas apenas como um conjunto de signos.  

Uma prática social discursiva, explica Foucault (2005), pode ser todo um 

conjunto de enunciados e não somente um ato de fala. Ele a entende como 

elemento de luta, ressaltando que essa prática determina que nem tudo pode ser 

dito, isto é, os discursos são adequados por serem submetidos a uma ordem 

discursiva. Foucault procura mostrar ainda que os discursos que circulam na 

sociedade são controlados e perpassados por formas de poder de repressão.  Ele 

acrescenta:  

 
[...] suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao 
mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída 
por certo número de procedimentos que tem por função conjurar 
seus poderes, dominar seu conhecimento aleatório [...] (FOUCAULT, 
1996, p. 8-9).  

 

Por isso, é possível observar que esses conjuntos de enunciados, que são 

considerados como práticas discursivas, moldam nossas maneiras de constituir o 
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mundo. Além disso, as práticas discursivas estão vinculadas a outras, pois “exercer 

uma prática discursiva significa falar segundo determinadas regras, e expor as 

relações que se dão dentro de um discurso” (FISCHER, 2001, p. 204).  

Visto, então, que o sujeito é construído na e pela linguagem e pelos 

diferentes discursos que o constituem, parto de uma concepção de linguagem como 

prática discursiva já que “todo uso da linguagem envolve ação humana em um 

contexto interacional específico” (MOITA LOPES, 2003, p. 19). Assim, os 

enunciados das práticas discursivas dos alunos-professores, em análise neste 

estudo, serão pensados com base nos múltiplos discursos que circundam o 

cotidiano social dos docentes, dentre eles, especifico os que são produtores de 

efeitos de sentidos em seu desenvolvimento profissional, como também em diversos 

acontecimentos que se inscrevem em suas escritas, tomadas como práticas 

discursivas, que constituem suas subjetividades de professores de língua inglesa.   

Foucault, em seus estudos, não tinha a pretensão de fazer análise do 

discurso, sua intenção foi de localizar e ver como funcionavam as práticas 

(discursivas) em certas configurações de saber, de certa época. No entanto, as 

noções de saber, poder, discurso e sujeito são bastante comuns aos analistas do 

discurso de vertente francesa. 

 

 

2.3 CUIDADO DE SI – EPIMÉLEIA HEAUTOÛ 

 

 

Gostaria de tomar como ponto de partida uma noção sobre a qual 
creio já lhes ter dito algumas palavras no ano passado. Trata-se da 
noção de “cuidado de si mesmo”. Com este termo tento traduzir, bem 
ou mal, uma noção grega bastante complexa e rica, mito frequente 
também, e que perdurou longamente em toda a cultura grega 
(FOUCAULT, 2006, p. 4). 

 
 

A epígrafe em destaque é um recorte da fala inicial de Foucault aos seus 

alunos na primeira hora do primeiro dia do curso (06 de janeiro de 1982) intitulado 

como: A Hermenêutica do Sujeito (2004c). Foi nesse curso proferido por Foucault, 

no Collège de France em Paris, que o filósofo com profundidade, originalidade e 

intimidade inicia uma densa história sobre o cuidado de si, expressão grega, 
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epiméleia heautoû, em latim, Cura sui. Compreende-se, portanto, nessa obra, o 

termo hermenêutica como sendo técnicas de interpretação, pois: 

 
[...] se essas técnicas de interpretação do século XVI foram deixadas 
em suspenso pela evolução do pensamento ocidental nos séculos 
XVII e XVIII, [...] muito singularmente, Marx, Nietzsche e Freud nos 
põem diante de uma nova possibilidade de interpretações: eles 
fundaram novamente a possibilidade de uma hermenêutica 
(FOUCAULT, 2000, p. 40). 

 

Na visão foucaultina, a evolução do pensamento nesses dois séculos, a 

partir desses três grandes pensadores, pode evidenciar o surgimento de uma 

“hermenêutica moderna”. Com Foucault, é possível pensar que a interpretação é 

parte essencial do mundo, das nossas histórias e, por isso, das nossas 

subjetividades. Embora avalie a hermenêutica como uma interpretação, em seus 

estudos “arqueogenealógicos”, ele parece ultrapassar esse conceito nas suas 

últimas obras. Contudo, seu intuito no curso A Hermenêutica do Sujeito é tratar a 

Hermenêutica como um tema e não uma interpretação (CASTRO, 2009). 

Percebe-se, então, uma virada teórica no pensamento de Foucault nas 

obras sobre: a História da sexualidade (1084, 2006, volumes II e III) e Hermenêutica 

do Sujeito, nas quais Foucault apresenta uma mudança de rumo e de problemática 

em relação aos modos de subjetivação e à relação do sujeito com a verdade, 

assunto que se tornou seu ponto principal de investigação (LAPONTE, 2005). 

Na tentativa de situar a noção do cuidado de si foucaultiana, volto minha 

atenção ao volumoso curso de 1982 – A Hermenêutica do Sujeito. Assim, descrevo 

brevemente um fragmento que marca o surgimento dessa reflexão filosófica do 

Cuidado de Si, a qual se encontra nessa obra, ou melhor, nas transcrições de suas 

aulas, do início ao fim, uma análise da cultura de si.  

Foucault (2004c) ensina-nos, nas páginas iniciais do livro A Hermenêutica do 

Sujeito, que é a partir da prática do cuidado de si que se tem o conhecimento de si 

mesmo. E, ainda, é neste curso, por meio da releitura dos gregos clássicos da 

antiguidade, que Foucault traz à tona discussões, de forma mais profundas, sobre os 

temas: a escrita de si, a arte da existência, a arte do cuidado de si e a relação deste 

com os outros.  

No primeiro momento desse curso, o professor Foucault trata de analisar as 

“técnicas de si”, cujo intuito refere-se ao “cuidar de si” e de “conhecer a si mesmo” 
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com o objetivo de governar a cidade: cuidar de si para cuidar dos outros; e a 

“Governamentalidade” como meta de Alcibíades nos diálogos com Sócrates, 

práticas destinadas à aristocracia. Desse modo, “[...] é preciso ‘ter cuidados 

consigo’; é esse princípio do cuidado de si que fundamenta a sua necessidade, 

comanda o seu desenvolvimento e organiza a sua prática” (FOUCAULT, 2006, p. 

49). 

Em um segundo momento, observa-se que o alvo do “cuidado de si” 

deslocou-se para “o eu”, tornando-se uma prática designada e aplicável a todos; 

trata-se, sobretudo, de um modo de vida ou de uma “lei universal”; sendo por meio 

da disseminação dos filósofos que se reconhece uma “cultura de si”. Ademais, o 

questionamento que permeia A Hermenêutica do Sujeito menciona o modo pelo qual 

se constitui o sujeito da verdade, o qual perpassa por três momentos: socrático, 

platônico e era Cristã. Assim, ao descrever o modo de subjetivação antiga, acredito 

que Foucault busca tornar visível a precariedade do modo de subjetivação no mundo 

moderno. 

 

 

2.4 CUIDADO DE SI: SOCRÁTICO, PLATÔNICO, ERA CRISTÃ. 
 

 

Epiméleia heautoû (o cuidado de si e a regra que lhe era associada) 
não cessou de constituir um princípio fundamental para caracterizar a 
atitude filosófica ao longo de quase toda a cultura grega, helenística 
e romana. Noção importante, sem dúvida, em Platão. Importante nos 
epicuristas, uma vez que em Epicuro encontramos a fórmula que 
será tão frequentemente repetida: todo homem, noite e dia, e ao 
longo de toda sua vida, deve ocupar-se com a própria alma 
(FOUCAULT, 2004c, p. 12). 

 

Michel Foucault traça um percurso histórico na antiguidade desde o 

momento socrático-platônico (século V a. C.) até a filosofia helenístico-romana 

(séculos IV-V). No momento platônico, a partir da apresentação que Platão faz de 

Sócrates na Apologia, como o mestre do cuidado de si mesmo, inicia uma análise de 

Alcebíades I, a qual aparece relacionada a três questões, a saber: “a política, a 

pedagogia e o conhecimento de si”. Por conseguinte, este momento denominou-se 

constitutivo do platonismo: “a subordinação do cuidado de si ao conhecimento” 



54 
 
(CASTRO, 2009, p. 93). Já no período helenístico e romano, há uma transformação 

do modo de pensar a noção do cuidado de si com relação ao do momento socrático.  

No dizer de Fonseca (2011, p. 15), o que Foucault faz ao pronunciar o 

conteúdo de aulas do curso de 1982 é “reatualizar outros tantos ditos e escritos”. 

Contudo, é possível observar que Foucault desenvolve toda uma problemática em 

torno da ética do cuidado de si presentes nas culturas gregas e romanas, elucidando 

essa problemática por meio das obras de pensadores importantes como Sócrates, 

Platão, Marco Aurélio e Sêneca, por exemplo.  

Então, a partir das leituras foucaultianas (2004, 2006), é possível constatar 

que a relação entre o cuidado de si e a experimentação de si ocorre de modo 

diferenciado em três períodos:  

1) o socrático, Sócrates introduz a noção cuidado de si, incitando as pessoas 

a tomarem consciência da ignorância que tinham sobre os valores que regiam suas 

vidas;  

2) o platônico, com Platão, as noções de cuidado de si e de conhecimento 

de si são a mesma coisa; conhecer a si mesmo é promover um melhoramento de si, 

de forma que os dois princípios estão intimamente articulados. É, pois, em Platão 

que Foucault inicia a análise do cuidado de si e do princípio do “conhece-te a ti 

mesmo”;  

3) o período dos séculos I e II da era cristã, em que o cuidado transforma-se 

em prática cotidiana; e os séculos IV e V de nossa era, em que a ascese cristã 

ganha força. 

Segundo Fonseca (2011), além dos três períodos da história do cuidado de 

si mencionado na primeira aula de Foucault (06 de janeiro de 1982), o pensador 

francês também menciona a importância do “momento cartesiano” “na 

desqualificação do cuidado de si e na requalificação do conhecimento de si”. Porém, 

afirma que todos os momentos históricos do cuidado de si não serão abordados na 

mesma proporção. Desse modo, Foucault, durante todo o seu curso A Hermenêutica 

do Sujeito, faz breves referências ao cristianismo e praticamente não as desenvolve, 

bem como em relação ao momento cartesiano, limitado apenas a breves passagens.  

Contudo, o período consagrado por esse filósofo sobre o cuidado de si foi, 

de fato, do estoicismo ao epicurismo. Nessa perspectiva, as escolhas foucaultianas 

do momento não consistem em apenas descrições históricas, mas em uma tarefa 

genealógica. Assim, inicia-se, nos estudos foucaultianos, uma nova forma de se ver 
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o sujeito, uma nova forma de se pensar a verdade, ou seja, “novas formas de 

subjetividades” (GROS, 2004, p. 38). 

A noção do cuidado de si é, por conseguinte, o fio condutor desta pesquisa, 

acreditando ser esse o meio utilizado para fazer a história da subjetividade. Foi a 

partir desse entendimento que me aproximei das formulações foucaultianas sobre a 

noção do cuidado de si para investigar as produções de subjetividades dos 

professores de língua inglesa. Pois, segundo Albuquerque JR. (1988), Foucault: 

 
Sugere uma vida de autoria de si mesmo, que é, ao mesmo tempo, 
uma forma de resistência às tecnologias modernas de produção da 
subjetividade do indivíduo, e uma arte da conduta centrada na 
coincidência daquilo que o indivíduo faz com aquilo que diz: procura 
não só dizer verdadeiro, mas ser verdadeiro enquanto sujeito de um 
saber e um poder sobre si próprio (ALBUQUERQUE JR, 1988, p. 72-
73). 

 

Desse modo, coloco sob discussão a perspectiva do cuidado de si, que tem 

por objetivo evidenciar as estratégias de problematização da ética, enquanto 

instância que oportuniza a relação e o desenvolvimento do sujeito consigo mesmo e 

com os outros, ao analisar as escritas de si dos docentes.  

Para os gregos, alguém não é considerado ético por tratar dos outros, mas o 

indivíduo é ético em si mesmo, o que implica cuidar dos outros, tornando o indivíduo 

mais competente para ocupar um lugar na comunidade. É, então, por meio do uso 

das estratégias das tecnologias do eu que o sujeito chega ao cuidado de si. O 

próprio Foucault sobre essa noção, declara: 

 
[...] é preciso entender que o princípio do cuidado de si adquiriu um 
alcance bastante geral: o preceito segundo o qual convém ocupar-se 
consigo mesmo é em todo caso um imperativo que circula entre 
numerosas doutrinas diferentes; ele também tomou a forma de uma 
atitude, de uma maneira de se comportar, impregnou formas de 
viver; desenvolveu-se em procedimentos, em práticas e em receitas 
que eram refletidas, desenvolvidas, aperfeiçoadas e ensinadas; ele 
constituiu assim uma prática social, dando lugar a relações 
interindividuais [...] (FOUCAULT, 2006, p. 50). 

 

Nota-se, sobretudo na antiguidade, que o tema do cuidado de si era 

fundamental para diversas escolas filosóficas. Nessa perspectiva, o enfoque dado à 

subjetividade por Michel Foucault nas suas últimas obras propiciou o 

desenvolvimento de uma analítica em torno da subjetividade enquanto processo 
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transformacional. Foucault (2006, p. 214) assinala ainda: “A história do cuidado de si 

e das técnicas de si seria, então, uma maneira de fazer a história da subjetividade”. 

Em relação às análises observadas em seus últimos estudos procuram 

problematizar de que maneira o discurso filosófico clássico está envolvido no modo 

de vida do sujeito, isto é, em que consistiam as práticas prescritas como o exame de 

consciência, sugeridas por moralistas como Marco Aurélio? Como se dava a 

produção da subjetividade tanto na Grécia antiga, como na Roma clássica? 

(FOUCAULT, 2006).  

Essas são questões essenciais presentes nessa analítica foucaultiana, que 

percorrem o pensamento dos filósofos gregos e romanos afirmadores da ética do 

cuidado de si. Na verdade, os gregos não são uma alternativa para nós, mas podem 

nos ajudar a pensar a atualidade. Ao analisarmos a obra de Foucault (2006) sobre 

as técnicas de si na antiguidade grega, encontramos nessas formas de 

subjetividades possibilidades para pensar e conceber outros modos de subjetivação, 

talvez diferentes das constituídas na contemporaneidade.  

 

 

2.5 CUIDADO DE SI: HISTÓRIA DA SEXUALIDADE II E III 
 

 

[...] em meus cursos no Collège de France, procurei considerá-los 
através do que se pode chamar de uma prática de si, que é, acredito, 
um fenômeno bastante importante em nossas sociedades desde a 
era greco-romana (FOUCAULT, 2004, p. 265). 

 

Os dois últimos volumes da História da Sexualidade, considerado o terceiro 

momento foucaultiano, mostram como na antiguidade a questão dos prazeres 

sexuais foi problematizada a partir das práticas de si, que tinham como objetivo 

maior fazer com que o sujeito fosse senhor de seu destino. O objetivo de Foucault 

ao abordar a temática da “sexualidade” nessas obras não foi de traçar a história dos 

comportamentos sexuais, e nem uma história sobre as antigas ideias a respeito da 

sexualidade, mas de buscar e analisar os discursos de como os sujeitos tinham uma 

compreensão da experiência sexual e como eles a governavam. Esse terceiro 

momento foucaultiano visa, essencialmente nesses dois volumes, a produzir uma 

genealogia dos modos pelos quais os indivíduos constituíram a si mesmos como 
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sujeitos de uma conduta sexual. No dizer de Foucault, a ideia de estabelecer um 

estudo sobre as “sexualidades”.   

 
[...] tratava-se ver de que maneira, nas sociedades ocidentais 
modernas, constitui-se uma “experiência” tal, que os indivíduos são 
levados a reconhecer-se como sujeitos de uma “sexualidade” que 
abre para campos de conhecimentos bastante diversos, e que se 
articula num sistema de regras e coerções. O projeto era, portanto, o 
de uma história da sexualidade enquanto experiência – se 
entendemos por experiência a correlação, numa cultura, entre 
campos de saber, tipos de normatividade e formas de subjetividades 
(FOUCAULT, 1990, p. 10). 

 

Desse modo, surge uma “genealogia das práticas de si” a partir do momento 

que Foucault observa a elaboração ética dos sujeitos no intuito da transformação 

moral das suas próprias condutas. É desse ponto de vista da experiência que ele 

estuda historicamente a sexualidade; originando em uma cultura de si – um trabalho 

sobre si, o que chamou de “subjetivação”. 

Todavia, nos dois últimos volumes da História da Sexualidade, Foucault 

(1984, 2006) apresenta como os temas da ética e da estética da existência estão 

fortemente correlacionados. Para o autor, a ética é o estilo de o indivíduo relacionar-

se consigo de modo a elaborar-se enquanto sujeito moral em três campos, a saber: 

a dietética médica, a economia doméstica e a erótica filosófica. Assim, tanto no Uso 

dos Prazeres (volume II) quanto no Cuidado de Si (III), Foucault observa 

sucessivamente o conteúdo das técnicas concernentes à relação consigo mesmo, 

depois à relação com os outros. Para cada um desses campos, textos prescritivos 

ensinam “técnicas de si”. E essa ética é pensada como criação de, e a partir da 

liberdade, pensar o indivíduo como arte de si mesmo.  

Contudo, a liberdade é um processo complexo concebido pela reflexão, 

prática e atitude, é condição da estética da existência. Por Estética da existência, o 

autor utiliza vários termos, como: “forma” “arte”, “estética” e “estilo”. Para Hadot 

(1996, p. 22), outro filosofo francês, Foucault:  

 
Propõe uma arte de viver, uma estética da existência, um estilo de 
vida, que não reproduziria, evidentemente, os exercícios espirituais 
da Antiguidade, mas que abriria ao sujeito a possibilidade de se 
constituir na liberdade em oposição aos poderes exteriores.  
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Enfim, de modo genérico, o que Foucault procurou mostrar, nos seus últimos 

estudos foi, principalmente, como o próprio sujeito constituía sua autoformação, 

nessa ou naquela forma determinada, através de certas práticas de liberdade nas 

relações de poder, com as quais conquista o domínio de si, que caracteriza sua 

autonomia.  

Sobre as práticas da liberdade, Foucault (1996b) afirma que elas têm 

relação com a ética do cuidado de si. Tais práticas não podem ser tomadas como 

práticas de liberação, no sentido de rompimento de amarras, mas sim, como 

exercício ético de escolhas e reconhecimentos de si que o sujeito pode fazer a partir 

de determinadas condições, têm relação com o exercício de si sobre si mesmo. 

Dessa forma, podemos interrogar sobre a possibilidade de uma prática educativa 

que instaure o cuidado de si como prática de liberdade. Sobre o ensinamento dessa 

prática, o “mestre do cuidado de si” afirma: 

 
[...] ensinar às pessoas que elas são muito mais livres do que se 
sentem, que aceitam como verdade, como evidência, alguns temas 
que foram construídos durante certo momento da história, e que essa 
pretendida evidência pode ser criticada e destruída. Mudar algo no 
espírito das pessoas, esse é o papel do intelectual (FOUCAULT, 
1992, p. 143). 

 

Com esse trecho, implica dizer, acompanhando Foucault, que a formação 

continuada de professores deve ser dirigida para o autoconhecimento, 

autotransformação enquanto experiência de si, produzindo relações reflexivas éticas 

que tornem possível o sujeito construir o cuidado de si e o cuidado com os outros.  

Desse modo, considero que, ao propor a escrita de si aos professores, pude, 

na condição de pesquisadora, proporcionar a eles um espaço de liberdade. E, se a 

educação, conforme Foucault (1996, p. 44) “é uma maneira política de manter ou de 

modificar a apropriação dos discursos”, devemos buscar nesse campo, que é 

político, o cuidado de si voltado para as potencialidades do sujeito professor e não 

modos subjetivos de violentá-lo, apontando suas fraquezas, construindo valores em 

cima de tarefas e avaliações que medem simplesmente a quantidade de saber 

apreendido. 
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2.6 O CUIDADO DE SI QUE SE ESTENDE AO CUIDADO COM O OUTRO 

 

 

Ocupo-me comigo para poder ocupar-me com os outros 
(FOUCAULT, 2006, p. 216). 

 

 

A última grande retomada da noção de cuidado encontra-se nos trabalhos 

de Foucault (2006), que encarava o cuidado de si como o governo de si por si, em 

sua articulação com as relações com os outros. O cuidado esteve, portanto, 

presente ao longo dos séculos mais voltado para os outros, ou mais para si, para 

Deus, para a sociedade, a política, ou diluído entre tantas variáveis do existir, mas 

acompanha a trajetória de cada um de nós. A história humana é, por sua vez, a 

história da inquietação, da preocupação com o que se passa em volta, com o que 

está acontecendo agora, com o que vai acontecer. 

O cuidado de si, entretanto, como concebido pelos gregos, em sua 

qualidade ética, como já foi colocado, implica relações complexas com os outros. 

Se, por um lado, os gregos e os romanos ocuparam-se assim do cuidado de si como 

práticas de liberdade, por outro lado, posteriormente, as relações de poder nas 

instituições modernas não preservaram nas práticas de si com a mesma autonomia. 

Por essa razão, a liberdade praticada a partir do cuidado de si, pensada como uma 

ética singular alcança um significado político ao resistir à dominação nas relações de 

poder, visando ao exercício de um domínio de si que se expressa no termo grego 

arché.   

Discutir os desdobramentos foucaultianos, propostos nesta presente 

investigação, traz, então, uma perspectiva nova de como pensar a formação 

continuada na contemporaneidade, já que “o cuidado de si era uma preparação 

necessária para cuidar dos outros” (GALLO, 2006, p. 75). Nesse sentido, Foucault 

(2007, p. 10) aponta:  

 
O cuidado de si sempre objetiva o bem dos outros. [...] Isso implica 
também uma relação com os outros na medida em que o cuidado de 
si considera alguém competente para ocupar um lugar na cidade, na 
comunidade ou nas relações interindividuais.  

 

Sob essa ótica, Judith Revel (2005) mostra que a conexão entre o cuidado 

de si e o cuidado do outro está no momento em que Foucault chega ao conceito de 
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cuidado de si como uma maneira de “prolongamento” do conceito de 

governamentalidade. Assim, quando Foucault trabalha a questão do governo de si, 

ele aponta que é preciso cuidar de si para então ser capaz de cuidar dos outros, isto 

é, o governo de si condição do governo do outro. A exemplo disso, nas sequências 

discursivas, as docentes demonstram esse exercício do cuidado do outro.  

 
Escrita 1 – Rita1:  
Eu sentia que a formação continuada seria um bom caminho e um 
brilhante começo para que eu pudesse adquirir mais consistência 
naquilo que fazia em sala de aula com meus alunos. 
 
Escrita 2 – Julia:  
[...] Eu precisava aprender e me aprofundar sobre diferentes métodos 
e técnicas de ensino, pra tornar essa tarefa mais significativa para os 
meus alunos e efetivas pra mim. 

 

Nos enunciados acima, percebe-se a recorrência a discursos pré-

construídos em torno da imagem do professor que se preocupa em ser um “bom” 

professor, “imagem positiva de si”, em sala de aula, para seus alunos. A partir das 

produções de sentidos que atravessam essas escritas, é possível também pensar 

em certa inquietude consigo mesmas por parte das alunas-professoras, uma 

inquietude estética que, de alguma forma, tiram-nas de um estado de acomodação e 

preparam-nas para o cuidado do outro, nesse caso, dos alunos.  

O cuidado de si socrático parece nos deixar pensar como mestres que, no 

máximo, podemos na relação com o outro – no caso, nossos alunos – perceber os 

limites do que somos e nos modificar, cuidando tanto desse trabalho sobre si 

quando do trabalho sobre si dos alunos, para que eles também se cultivem a si 

próprios nesse caminho.  

Considero, então, o cuidado de si como uma alternativa para o professor 

contemporâneo constituir-se como um sujeito ético, moral e livre na sua prática 

profissional. Entretanto, acredito que, a proposta da arte do cuidado de si 

apresentada por Foucault (2006), tal como eu a entendo, pode inspirar uma 

discussão sobre uma possível reformulação ou reestruturação nos currículos de 

formação inicial e continuada de professores de língua inglesa. Nesse sentindo, 

surge uma inquietação: A questão do aprender sobre si, cuidar de si poderia ou não 

                                                 
1 Todos os participantes que aceitaram participar da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, em anexo, no qual ficou assegurado o anonimato dos nomes reais, desse modo, 
foram utilizados nomes fictícios. 
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ser um item curricular formal do currículo dos cursos de formações de professores 

de línguas?  

 
 
2.7 TECNOLOGIAS DO EU – PRÁTICAS DE CUIDADO DE SI 

 

 

A tecnologia de si implica a reflexão sobre os modos de vida, sobre a 
eleição da existência, sobre a maneira de regular a conduta, de fixar 
para si mesmo os fins e os meios (FOUCAULT, 2003, p. 215). 

 

 

Nesse momento, é importante recorrer à compreensão da noção de 

tecnologias do eu, a qual, na perspectiva foucaultiana, teve sua origem no modo de 

governar a si mesmo, no cuidado de si. Conforme Foucault (2003), existem quatro 

modalidades de tecnologias, cada uma delas apresentando uma raiz de ordem 

prática, as quais aparecem sempre mescladas entre si e não de forma isolada, e 

compõem a nossa subjetividade, quais sejam:   

1) Tecnologias de produção: que permitem transformar, produzir ou 

manipular coisas;  

2) Tecnologias de sistemas de sinais: utilizam signos, sentidos, símbolos e 

significações;  

3) Tecnologias de poder: determinam a conduta dos indivíduos, 

submetendo-os a certo tipo de fins e consistem em uma objetivação do sujeito; 

4) Tecnologias de si ou tecnologias do eu: por meio das quais o indivíduo, 

por si mesmo ou com a ajuda dos outros, realiza, em certa medida, um número de 

operações sobre seu corpo e sua alma, pensamento e condutas, obtendo, assim, 

uma autotransformação, que teria como principal objetivo alcançar certo estado de 

felicidade, sabedoria ou pureza.  

Essas tecnologias produzem efeitos e sempre funcionam em conjunto, cada 

uma delas, com suas aprendizagens específicas, produzem saberes (FOUCAULT, 

1990). Na complementação para as análises desta pesquisa, elegi as tecnologias do 

eu, por elas constituírem, na perspectiva foucaultiana, práticas “nas quais se constrói 

e modifica a experiência que os indivíduos têm de si mesmos” (LARROSA, 2002, p. 

37). 
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Na cultura greco-romana, a preocupação consigo mesmo, o cuidado de si 

como uma tecnologia do eu, ”constituía-se em uma das regras mais significativas 

para a conduta pessoal e social na arte de si, convertia-se no objeto e busca de 

cuidado de si” (FOUCAULT, 1990, p. 59). Já na tradição cristã, acontece uma 

inversão e o conhecimento de si passa a ofuscar o cuidado de si: é preciso 

conhecer-se para renunciar a si.  

Além disso, os estudos de Foucault (2006) sobre o desenvolvimento das 

tecnologias do eu na filosofia antiga e no cristianismo mostram que, em ambos os 

contextos, “cuidar de si” não guarda relações com o estar interessado em si mesmo, 

ter fascínio por si, mas é uma estratégia que requer uma atitude de trabalhar ou de 

estar preocupado consigo, atitude que implica saber, técnica e atenção sobre si 

enquanto prática constante. Contudo, as tradições cristãs e greco-romanas 

possuíam distintas formas de cuidado, logo, também tornavam possíveis distintas 

formas de se pensar o “eu”.  Nessa perspectiva, o corpus constituído também revela 

essas formas distintas de cuidado, expresso nas escritas de dois professores, 

vejamos:  

 
Escrita 3 – Manoel:  
[...] sou muito feliz nas minhas escolhas a cada dia me surpreendo 
em querer estar mais próximo do conhecimento/ da língua. [...] 
Já fiz outra pós em Docência Universitária [...]. Ano que vem quero 
fazer meu mestrado e nunca parar de estudar. 
 
Escrita 4 – Luíza: 
Posso dizer que dentro do que fui buscar minhas necessidades 
formativas foram atendidas, mas agora eu quero mais, muito mais. 
Certos pontos levantados no curso me despertaram certas reflexões 
que ainda me intrigam. Acho que isso já um capítulo para um 
Mestrado! Tenho uma natureza muito investigativa. 

 

No caso de Manoel, esses mecanismos discursivos como, “feliz” e “minhas 

escolhas”, utilizados por ele para demonstrar sua satisfação consigo próprio 

remetem a duas das expressões como: “alegrar-se consigo”, “ser feliz na presença 

de si” apontadas por Foucault (2006) para descrever o cuidado de si como 

dispositivo principal para o “conhecer a ti mesmo” na antiguidade, estar feliz consigo 

próprio.   

Observo, ainda, pelas escolhas léxicas: ”nunca parar de estudar” de Manoel 

e “[...] eu quero mais, muito mais”, de Luíza, que eles utilizam a técnica de si no 

anseio por transformação profissional e na busca pelos seus investimentos 
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acadêmicos, que não se esgota com o curso de especialização, isto é, o próximo 

passo em busca da arte do cuidado de si em suas carreiras profissionais seria o 

curso de mestrado. Nas palavras foucaultianas, é necessário “tornar-se disponível 

para si próprio”. 

Por meio das tecnologias do eu, Manoel e Luíza tornam-se sujeitos morais 

que perseguem seus objetivos e apresentam-se com disponibilidade para dar 

continuidade aos seus desenvolvimentos profissionais. Como o próprio Foucault 

(1984) afirma, “artes da existência”, “técnicas de si”, “tecnologias do eu” são práticas 

reflexivas e voluntárias através das quais os homens fixam sua conduta, 

transformam-se e modificam seu singular, além de fazerem de sua vida uma obra 

que contém valores estéticos respondendo a critérios de estilo.  

Um dos últimos cursos ministrados por Foucault, no Collège de France, com 

o título “Subjetividade e verdade”, consagrou-se a investigar precisamente “como um 

sujeito foi estabelecido [...] como objeto de conhecimento possível, desejável ou até 

mesmo indispensável” (FOUCAULT, 1997, p. 109). Para responder a essa 

inquietante pergunta, Foucault vale-se das “tecnologias de si”, definindo-as como 

procedimentos para fixar, manter ou transformar a identidade dos indivíduos para 

satisfazer determinados objetivos. Sobre a constituição do sujeito por meio da 

“tecnologia de si” na contemporaneidade, encontrei nos escritos dos professores 

Marluce da Silva e Cassio Serafim (2009, p. 163) indicativos que: 

 
Ao possuir uma autonomia relativa, o sujeito passa a autoconstituir-
se, utilizando tecnologias de si, ao invés de ser constituído por meio 
de tecnologias de poder (apoiadas em saberes discursivamente 
circulantes). Contrariamente à ideia de uma identidade imposta, 
concebida nos séculos XVII a XIX, Foucault passa a descrever o 
sujeito não só em sua dimensão histórica, mas também em sua 
dimensão ética (SILVA; SERAFIM, 2009, p. 163). 

 

Com uma análise empreendida na passagem acima, observa-se que 

Foucault dá um passo à frente em relação aos estudos em voga nesta época, 

justamente porque o que ele se propõe a estudar “não são nem as ideias nem os 

comportamentos, mas algo que pode ser separado analiticamente de ambos e que, 

ao mesmo tempo, os torna possíveis: a experiência de si” (LARROSA, 2002, p. 42).   

A partir de Foucault (1994, p. 18) é possível definir as tecnologias do eu 

como: 
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[...] operações em seus próprios corpos e almas, pensamentos, 
conduta e maneira de ser que as pessoas fazem ou por conta própria 
ou com a ajuda de outros para transformarem-se a fim de atingir um 
estado de felicidade, pureza, sabedoria, perfeição ou imortalidade. 

 

Então, vejo que, de acordo com Foucault, é nessa transformação da relação 

consigo que as tecnologias do eu são praticadas como exercícios, técnicas, 

procedimentos que visam a uma transformação de si mesmo.  Em virtude disso, 

essas tecnologias também são vistas como um conjunto de intervenções narrativas 

que são vivenciadas e constituídas na experiência social dos sujeitos.  

Como vimos, a subjetividade é o modo pelo qual o sujeito faz a experiência 

de si em um jogo de verdade em relação consigo mesmo.  Larrosa (2002, p. 37) 

indica que há um enlace entre a subjetividade e a experiência de si mesmo, ou seja, 

“[...] O sujeito, sua história e sua constituição como objeto para si mesmo, seriam 

então inseparáveis das tecnologias do eu”.  

As tecnologias do eu, por sua vez, são mecanismos práticos que podem 

modificar uma experiência subjetiva de si mesmo, a partir de práticas sociais que 

produzem autorreflexão, no intuito de se constituir um sujeito moral. Contudo, 

Foucault não nos oferece uma teoria dos modos de realização dessas técnicas de si, 

mas, nesta investigação, tomo a experiência de si apresentada por Foucault (2006) 

para pensar o trabalho de formação continuada de professores, uma vez que a 

experiência da formação está alicerçada nos discursos "verdadeiros" que os sujeitos 

descrevem, narram, julgam, interpretam para si mesmos; entendendo a experiência 

como a relação existente em uma cultura entre diferentes campos do saber, regras 

de conduta e formas de subjetivação. 

Creio que Foucault, com seus últimos “ditos” e “escritos”, convida-nos, 

professores, a pensarmos em torno daquilo que estamos fazendo de nós mesmos; 

como afirma Gros (2004), “exacerbar” a injunção socrática do cuidado de si na 

atualidade, isto é, reformular o tema que fora adequado aos filósofos helenistas e 

adequá-lo a nós. 

Assim, ao produzir uma análise das escritas de si dos(as) professores(as) 

com base nas tecnologias do eu foucaultianas, busco analisar as diferentes 

maneiras como os(as) docentes desenvolvem um saber acerca de si mesmo e as 

estratégias que eles(as) utilizam para chegar à prática do cuidado de si e 

consequentemente dos outros. Se é por meio dos discursos que os sujeitos são 
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revestidos de poder e saber, os quais constituem nossas subjetividades, penso que, 

talvez esses investimentos subjetivos deveriam ser identificados e colocados em 

suspeita.  
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CAPÍTULO III  
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PRODUÇÕES DE SUBJETIVIDADES E VERDADE 

 

 

Este capítulo tem como objetivo destacar a articulação entre subjetividade e 

jogos de verdade estabelecida por Foucault (1984), quando redireciona sua 

investigação para a cultura antiga greco-romana. 

 

 

3.1 PRODUÇÕES DE SUJEITO 
 

 

No curso de sua história, o homem não cessou de se construir a si 
mesmo, ou seja, de trasladar continuamente o nível de sua 
subjetividade, de se constituir numa série infinita e múltipla de 
subjetividades diferentes que nunca alcançam um final nem nos 
colocam na presença de algo que pudesse ser o homem 
(FOUCAULT, 2002, p. 403). 

 
 

Mas, 
 

 
Talvez o objetivo hoje em dia não seja descobrir o que somos, mas 
recusar o que somos [...]. Temos que promover novas formas de 
subjetividades através da recusa deste tipo de individualidade que 
nos foi imposto há vários séculos (FOUCAULT, 1995, p. 236). 

 
 

Em seus estudos, Foucault (2002) apresenta problematizações em torno da 

constituição do sujeito, ora no que diz respeito às práticas de saber, ora no que 

concerne às relações de poder e, por último, por meio das práticas de si. Percebe-

se, portanto, que é a subjetividade como processo histórico um dos principais alvos 

das análises do pensador francês, o próprio Foucault (1982) faz essa afirmação em 

um dos momentos em que lança um olhar retrospectivo sobre o próprio trabalho. 

Além disso, percebe-se que a ideia de produção da subjetividade pode ser 

enriquecida pela noção de subjetivação (FOUCAULT, 1988, 1990; DELEUZE, 1992). 

Essa noção aparece sempre precedida das palavras “formas”, “modos”, “processos”, 

que apontam que a subjetivação nunca está acabada, mas se constitui como um 

processo contínuo (PRATA, 2001). A esse respeito, Foucault destaca que “Eu 

chamaria de subjetivação o processo pelo qual se obtém a constituição de um 

sujeito, mais precisamente de uma subjetividade, que evidentemente não passa de 
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uma das possibilidades dadas de organização de uma consciência de si”. 

(FOUCAULT, 2006, p. 262). 

Nessa perspectiva, há múltiplas maneiras de se subjetivar no decorrer da 

história, em que o sujeito professor pode fixar, manter ou transformar sua identidade 

(FOUCAULT, 1996). Para Moura (2010, p. 77) “A subjetividade, portanto, se produz 

quando o sujeito busca um outro modo de vida, um outro estilo, outros discursos de 

verdade”. 

Para iniciar esta parte, refiro-me a três maneiras de subjetivação que 

Foucault (2006) analisou em seus estudos na transformação dos indivíduos em 

sujeitos: a) na Arqueologia, cuja produção de subjetivação foi na objetivação do 

sujeito no campo dos saberes; b) na genealogia, na objetivação das práticas dos 

poderes que divide e classifica; c) na ética, em que mostra a produção de um sujeito 

que cuida de si mesmo. 

Neste estudo, tomo para a análise o terceiro modo de subjetivação avaliado 

por Foucault em seus últimos trabalhos sobre estudo da ética, em que o autor 

procura saber como se dá a constituição do sujeito a partir da relação deste consigo 

mesmo, indicando, então, que a relação da noção do cuidado de si consiste em uma 

atitude para consigo, para com os outros e para com o mundo. Sobre essa noção, 

Foucault (2004c, p. 15) afirma 

 
Enfim, com a noção de epiméleia heartoû, temos todo um corpus 
definindo uma maneira de ser, uma atitude, formas de reflexão, 
práticas que consistem em uma espécie de fenômeno extremamente 
importante, não somente na história das representações, nem 
somente na história das noções ou das teorias, mas na própria 
história da subjetividade ou, se quisermos, na história das práticas de 
subjetividade. 

 

Em uma passagem pela articulação entre subjetividade e verdade, Foucault 

possibilita estabelecer diferenças significativas em relação à perspectiva filosófica, 

tal como ele a entende. Na aproximação dos jogos teóricos e científicos, Foucault 

trata das práticas discursivas cujas regularidades provocam a produção de 

conhecimentos positivos sobre o sujeito ético-moral (CANDIOTTO, 2008). 

Em As Palavras e as Coisas (FOUCAULT, 2002), o arqueólogo toma 

distância da relação do homem com sua verdade para privilegiar o jogo de regras 

qualificado como verdadeiro, o que permitiu, no final do século XVIII, a constituição 

ambígua do homem na condição de objeto de saber e de sujeito de conhecimentos. 
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Assim, problematizar a verdade, aqui, é colocar em xeque o relacionamento ético do 

indivíduo consigo próprio, é  

 
[...] analisar não os comportamentos, nem as ideias, não as 
sociedades, nem suas “ideologias”, mas as problematizações através 
das quais o ser se dá como podendo e devendo ser pensado, e as 
práticas a partir das quais essas problematizações se formam 
(FOUCAULT, 1984, p. 15). 

 

Contudo, a liberdade de pensar diferente conjuga-se com a diferença dos 

atos; é a ética do “desenganchar”, a da subjetividade que deriva do poder e do 

saber, “mas que deles não depende”, no dizer de Deleuze (1987, p. 137). 

 

 

3.2 SUBJETIVIDADE E VERDADE 

 

 

Na primeira metade dos anos 1980, a articulação entre subjetividade e 

verdade adquire novos contornos e maior clareza no pensamento foucaultiano como 

é possível observar na passagem a seguir: 

 
[...] penso efetivamente que não há um soberano, fundador, uma 
forma universal de sujeito que poderíamos encontrar em todos os 
lugares. Sou muito cético e hostil em relação a essa concepção de 
sujeito. Penso, pelo contrário, que o sujeito se constitui através das 
práticas de sujeição ou, de maneira mais autônoma, através de 
práticas de libertação, de liberdade, como na Antiguidade – a partir, 
obviamente, de um certo número de regras, de estilos, de 
convenções que podemos encontrar no meio cultural (FOUCAULT, 
2004c, p. 291). 

 

Para Foucault, somos sujeitos “hermenêuticos” constituídos a partir das 

tecnologias do poder, delimitados pelo binômio sujeito-verdade. Dessa forma, as 

práticas do sujeito consigo mesmo foram estudadas por Foucault (2004) que, em 

entrevista concedida em 1984, ressaltou o seu objeto de estudo, qual seja: o sujeito 

humano e seus encontros com jogos de verdade. Desse modo, o que é considerado 

como “verdade” pode assumir a forma de ciência, modelo científico ou enunciado 

produzido nas instituições e práticas de controle. Ademais, as relações instituídas 

entre o sujeito e os jogos de verdade podem ocorrer de várias formas, dentre elas a 

práticas de si, isto é, a partir do trabalho do próprio sujeito consigo mesmo. 
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Foucault (2006), enfim, procura distanciar-se de uma concepção essencial e 

universal da verdade. Seu pensamento buscará pelas articulações, pelas técnicas 

de produção e por efeitos de jogos de verdade ocorridos ao longo da história que 

possibilitaram a concepção de uma verdade originária e universal. Foucault 

contrapõe-se, ainda, a tal concepção da verdade mostrando que ela é produzida 

como acontecimento em um tempo histórico específico. Nesse sentido, a produção 

de verdade ocorre por meio de práticas históricas que podem ser divididas em 

práticas discursivas, práticas sociais e práticas de si.  

Assim, a concepção que Foucault (2006) tem de verdade é que não há “a 

verdade”, mas “jogos de verdade”, que ele compreende como um conjunto de regras 

de produção de verdade e essas regras, por sua vez, estão sujeitas às intervenções 

histórico-sociais; logo, mudando as epistemes do momento histórico, mudam-se as 

verdades. Em outras palavras, segundo Revel (2005, p. 87), “jogos de verdade”, 

para Foucault, “não [é] a descoberta do que é verdadeiro, mas das regras segundo 

as quais aquilo que um sujeito diz a respeito de certo objeto decorre da questão do 

verdadeiro e do falso”. O que implica dizer que, para o filósofo francês, os jogos de 

verdade são “as relações por meio das quais o ser humano se constitui 

historicamente como experiência – que permitem o homem pensar-se […]” (REVEL, 

2005, p. 87).  

Arrisco afirmar que jogos de verdade é o conjunto de regras de produção de 

verdade, bem como conjunto de procedimentos que conduzem a um determinado 

resultado, que pode ser considerado – em função de seus princípios e de suas 

normas de procedimento – como válido ou não. Pode ser também lugar de 

enfrentamento social e de debate político, encarado sob a forma de “lutas 

ideológicas”, cada lado defendendo seu ponto de vista sem se interrogarem. Assim, 

“constitui historicamente como experiência – que permite o homem pensar-se 

quando se identifica como louco, doente, desviado, trabalhador, como quem vive, 

como quem fala, ou ainda como homem de desejo” (REVEL, 2005, p. 87). A esse 

respeito, em Foucault, encontramos uma sequência de interrogações. 

 
Através de quais jogos de verdade o homem se dá seu ser próprio a 
pensar quando se percebe como louco, quando se olha como 
doente, quando reflete sobre si como ser vivo, ser falante e ser 
trabalhador, quando ele se julga e se pune enquanto criminoso? 
Através de quais jogos de verdade o ser humano se reconheceu 
como homem de desejo? (FOUCAULT, 1984, p.13-14).  
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Essa retrospectiva inscreve-se no projeto amplo foucaultiano de uma história 

da verdade. A relação entre subjetividade e verdade, por sua vez, evidencia-se 

ainda mais em sua investigação quando, no curso Hermenêutica do Sujeito 

(FOUCAULT, 2004c), é desdobrada a diferença entre filosofia e espiritualidade, nas 

articulações entre cuidado de si e conhecimento de si, conhecimentos úteis e inúteis, 

cuidado de si e conversão a si, ascese e verdade. A partir desse cursos, é possível, 

então, compreender que o exercício do cuidado de si é uma forma de síntese, um 

ponto de conexão entre a história da subjetividade e as formas de governabilidade. 

Ademais, esse exercício está ligado a duas grandes zonas: ao poder e à 

governabilidade, ambos intrinsecamente ligados à ética.  

Desse modo, o fio condutor da articulação entre subjetividade e verdade é o 

cuidado de si. Logo, cuidar de si, ocupar-se de si, ocupar-se da alma, implica que o 

indivíduo tenha uma melhor compreensão da sua relação com os outros e com o 

mundo que o circunda. Em última instância, cuidar de si significa conhecer-se. No 

modo atual de subjetivação, “a constituição de si como sujeito é função de uma 

tentativa indefinida de conhecimento de si, que não se empenha mais do que em 

reduzir a distância entre o que sou verdadeiro e o que creio ser; o que faço, os atos 

que realizo só têm valor enquanto me ajudaram a melhor me conhecer” (GROS, 

2004, p. 634). 

Empenhei-me, portanto, na busca de uma teoria que pudesse me possibilitar 

uma investigação que fizesse sentido tanto na área da Linguística Aplicada quanto 

na da formação de professores de língua inglesa. Mesmo com muita dificuldade de 

desfazer-me das amarras que me perseguiam durante a compreensão da teoria 

escolhida, como dito na introdução deste estudo, eu sabia que precisaria romper 

com as correntes teórico-metodológicas tradicionais, quando optei por trabalhar com 

os estudos pós-estruturalistas de Michel Foucault e seus comentadores, pois minha 

intenção desde início era me lançar a um novo olhar para a construção de 

subjetividades desses professores de inglês. Acreditei, assim, que os estudos 

interdisciplinares da LA poderiam me proporcionar essa chance. Enfim, pensar com 

Foucault é arriscar a pensar diferentemente do que se pensa. 

Reafirmo, ainda, que tomo os conceitos operadores sobre o cuidado de si e 

as tecnologias de eu, e trago-os para o território das escritas de si, adotando essas 

escritas como um dispositivo, problematizando e analisando como os professores no 

processo de formação continuada, provocados/implicados por um outro, colocam-se 
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em um processo de experimentação de si, na escrita de si, concebida como práticas 

discursivas. Assim, espero dar voz aos envolvidos na produção de sentidos que, por 

conseguinte, poderá constituir-se em produção de suas subjetividades ao ocuparem 

a posição de professores de língua inglesa. 
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CAPÍTULO IV 
  

 



74 
 
CAMINHO METODOLÓGICO 

 

 

Neste capítulo, apresento o desenho de pesquisa, orientada pela teoria 

foucaultiana, por um lado, e pelo próprio objeto, por outro. Ainda, neste capítulo, 

detalhei a seleção do corpus e o contexto de pesquisa, delineei o contexto das 

escritas de si os procedimentos de descrição.  

 

 

4.1 A ESCRITA DE SI COMO OPÇÃO METODOLÓGICA 
 

 
 

El tiempo de nuestras vidas es, entonces, tiempo narrado; es el 
tiempo articulado en una historia; es la historia de nosotros mismos 
tal como somos capaces de imaginarla, de interpretarla, de contarla y 
contar(nos)la. Más o menos nítida, más o menos  delirante, más o 
menos fragmentada.  Y es así, como narración, que cada punto del 
camino contiendo todo el camino [...] Y es en tanto que narrador, el 
caminante se contiene a sí mismo en toda la extensión de caminar su 
camino (LARROSA, 1996, p. 468). 

 

 

Deixo claro, desde já, que a minha intenção é trabalhar com a 

rememorização do processo de formação dos docentes por meio das escritas, não 

com o intuito de interpretar a história de vida dos professores em formação, mas no 

sentido de buscar a emergência de acontecimentos de suas próprias práticas, 

evidenciando compreender como os acontecimentos que possam vir a explicitar o 

exercício na produção de subjetividades produzem mudanças e motivam as ações 

dos investigados na constituição de si, professor de língua inglesa.  

Foucault, em A Escrita de si (1992b, p. 127), mostra-nos, por meio de 

algumas maneiras de enunciação, que “[...] esta escrita é sempre uma maneira de 

representação de si. A despeito disso, sua importância reside no fato de poder 

alimentar uma diferenciação de si ao resgatar uma série de acontecimentos”.  

Foi a partir dessa análise de Foucault que decidi optar pela escrita de si, 

visto que é por meio da escrita que o professor pode se constituir como sujeito de 

sua própria existência. Desse modo, pretendo registrar as marcas que estão na base 

de um estado de ser atual, ou seja, marcas que, de certa forma, constituíram o que 

ele (professor) é hoje, ou ainda, trata-se, não de perseguir o indizível, nem de 
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revelar o que está oculto, mas, pelo contrário, “de captar o já dito; reunir aquilo que 

se pôde ouvir ou ler, e isso com uma finalidade que não é nada menos que a 

constituição de si” (FOUCAULT, 1992b, p. 137).  

Posso salientar que, ao nos descobrimos atravessados pelos 

acontecimentos, por meio de nossas memórias, nossa estabilidade abala-se e 

proporciona-nos a possibilidade de ser algo diferente do que temos sido, ou seja, 

nossa existência não é estável na medida em que sua leitura e releitura fazem com 

que ela se modifique. 

Portanto, a investigação que usa a escrita de si pode, ao mesmo tempo, ser 

investigação e formação, pois “Ao mesmo tempo em que a realidade informa a teoria 

esta, por sua vez, a antecede e permite percebê-la, reformulá-la, dar conta dela, 

num processo sem fim de distanciamento e aproximação” (MINAYO, 1994, p. 92). 

O ato de escrever as experiências pode, ainda, trazer à tona subjetividades, 

visto que vivenciado como experiência também cria e recria essas subjetividades 

tornando-se, assim, um "mecanismo fundamental de compreensão de si mesmo”, 

isto é  

 
[...] do ponto de vista de como as práticas pedagógicas medeam 
certas relações determinadas da pessoa consigo mesma. Aqui os 
sujeitos não são posicionados como objetos silenciosos, mas como 
sujeitos confessantes; não em relação a uma verdade sobre si 
mesmo que lhes é imposta de fora, mas em relação a uma verdade 
sobre si mesmos que eles mesmos devem contribuir ativamente para 
produzir (LARROSA, 2002, p. 54-55). 

 

Assim, a compreensão é entendida não como descoberta de uma essência 

única, mas como abertura de espaços às múltiplas possibilidades de ser. Para Rose 

(ROSE, 1996, p. 175) os sujeitos são, mais propriamente, constituídos nos atos de 

fala, que são entendidos como  

 
[...] um complexo de narrativas sobre o eu que nossa cultura torna 
disponível e que os indivíduos utilizam para relatar os eventos de 
suas vidas, para atribuir a si mesmos uma identidade no interior de 
uma história particular e para dar significado a sua conduta e a dos 
outros. 

 

Porém, há que se ressalta que a escrita de si pode ser uma técnica que 

revela fatos particulares da vida dos sujeitos, ou mesmo o  
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[...] ato de contar uma história fornece um auto-retrato: uma lente 
linguística através da qual é possível descobrir as visões (um tanto 
idealizadas) das pessoas sobre elas mesmas como localizadas em 
uma situação social (SCHIFFRIN, 1996, p. 65). 

 

No entanto, não posso tomar, nesta investigação, as escritas de si dos 

professores como um processo puramente linguístico, como um evento unicamente 

gramatical. Nessa perspectiva, tomo as escrita de si como espaços discursivos, 

avaliativos, que possam expressar significados construídos sobre a docência e 

sobre as aprendizagens elaboradas a partir da experiência de aluno(a). Rose (1998, 

p. 43) afirma que “nos avaliamos a nós mesmos de acordo com critérios que nos são 

fornecidos por outros”, eu diria, de acordo com o que foi apresentado, que essa 

avaliação pode ocorrer de diversas formas, porém, no caso deste estudo, seria por 

meio das escritas de si por mim oferecidas aos professores.  

Vale também ressaltar dois aspectos interdependentes que parecem 

preponderantes nas escritas constituídas para as análises. O primeiro, é que busco 

analisar os discursos apreendidos a partir de uma perspectiva mais coletiva e social 

do que individual; busco, prioritariamente, observar os discursos, evidenciando o que 

eles poderiam expressar e, consequentemente, constituir subjetividades. O segundo 

aspecto é que os discursos dos professores foram definidos como “discursos do eu”, 

práticas de si, e constituídas em escritas de si. 

De todo modo, a escrita como uma forma de acompanhamento dos 

processos formativos, vividos no espaço e tempo da universidade, pode nos 

proporcionar o conhecimento dos movimentos e das tensões nas representações 

simbólicas desconstruídas/construídas no momento da entrada no curso/formação 

continuada, sendo as possíveis transformações experimentadas e percebidas por 

quem produz a sua narrativa de vida acadêmica e profissional.  

Dessa forma, minha investigação iniciou-se com um processo de 

aproximação das representações/dos efeitos e dos saberes construídos nas 

trajetórias de vida dos professores em formação continuada, que se estende a um 

processo de autoconhecimento e de autoformação.  
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4.2 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 

A presente pesquisa localiza-se no campo da Linguística Aplicada, na área 

de concentração denominada linguagem como prática social. Ela se insere na 

tradição da pesquisa qualitativa, pelo seu caráter investigativo e exploratório. Para a 

análise dos dados constituídos a partir das escritas de si, respaldo-me na 

abordagem de pesquisa qualitativa, de natureza interpretativista, pela possibilidade 

de os múltiplos significados advindos dos dados, constituídos em situações 

concretas, serem passíveis de interpretação, uma vez que tal perspectiva volta-se 

para o aspecto singular, não mensurável.  

Com relação à pesquisa com base interpretativa, Moita Lopes (1996, p. 22) 
afirma haver: 

 
[...] um interesse, cada vez maior, por pesquisa de base 
interpretativista, não só por representar um foco de investigação 
diferente, revelador, portanto, de novas descobertas que não estão 
ao alcance de pesquisa positivista [ciências naturais], mas também 
por avançar um tipo de método de pesquisa que pode ser; adequado 
à natureza subjetiva do objeto das ciências sociais. 

 

Cada vez mais, busca-se realizar dentro da LA pesquisa interpretativista, 

dando ênfase a novos focos de investigação, ou seja, evidenciam-se no processo de 

análise os significados construídos, destruídos e reconstruídos pelos sujeitos, na 

interação de uns com os outros, conforme enfatiza Moita Lopes (1994, p. 331): “Na 

posição interpretativista, não é possível ignorar a visão dos participantes do mundo 

social caso se pretenda investigá-lo, já que é esta que o determina”. A interpretação, 

pensada a partir do enunciado, traz um movimento na regularidade discursiva, 

segundo assinala Pêcheux (1997, p. 53): 

 
Todo enunciado, toda sequência de enunciados é [...] 
linguisticamente descritível como uma série (léxico-sintaticamente 
determinada) de pontos de deriva possíveis, oferecendo lugar à 
interpretação. É nesse espaço que pretende trabalhar a análise de 
discurso. 

 

Desse modo, ao problematizar a questão das produções de subjetividades 

dos professores de língua inglesa nos enunciados discursivos que circulam nas 

escritas dos professores, a partir das noções do cuidado de si e tecnologias do eu, 

adoto essa posição. 
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4.3 O PROCEDIMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE DADOS  

 

 

O processo de constituição de dados em uma pesquisa qualitativa de base 

interpretativista tem a finalidade de levar a descobertas relevantes para a área na 

qual ela se insere. A pesquisa qualitativa tem como pontos culminantes a análise, a 

interpretação e a apresentação de resultados (PATTON, 1990). 

Em todos os momentos, procurei não me esquecer de que a profundidade e 

a qualidade da investigação dependem do envolvimento do pesquisador, e que é 

necessário ao pesquisador reconhecer não só a subjetividade do entrevistado, mas 

também a sua. Como afirma Joutard (1996), o fato de o pesquisador reconhecer a 

sua subjetividade é a primeira manifestação de um espírito crítico.  

Nesta investigação, os alunos-professores que foram selecionados para a 

construção dos dados estavam inseridos em um processo de formação continuada, 

em nível de especialização em língua inglesa, que teve início em agosto de 2007 e 

término em novembro de 2008. Eles lecionam no ensino fundamental ou médio em 

escolas da rede pública estadual e/ou municipal e da rede particular de ensino de 

suas cidades. Além disso, foi definido o campo investigativo: uma instituição pública 

de ensino superior, sendo o curso de pós-graduação (latu sensu), cuja linha de 

pesquisa é ensino e aprendizagem de língua inglesa. A turma era constituída de 

vinte dois alunos, mas que apenas treze participaram efetivamente deste estudo, os 

quais são apresentados no item 4.5 desta sessão.  

Na primeira fase desta pesquisa, fase exploratória, utilizei técnicas como a 

de “conversas informais” com os alunos. O objetivo desses contatos iniciais era o de 

conhecer as concepções teórico-metodológicas que permeiam seus fazeres e 

saberes, o que me ajudou a definir as questões norteadoras do roteiro individual 

para as escritas de si acerca de dados pessoais e profissionais. Esses encontros 

foram, portanto, fundamentais para a investigação, porque neles pude perceber a 

abertura dos sujeitos para a pesquisa e a relevância desta para a construção do 

conhecimento em uma área pouco explorada, o que me estimulou ainda mais a 

enveredar na empreitada de focalizar a produção da subjetividade desses 

profissionais ao se posicionarem como professores de língua inglesa.  

À medida que as conversas aconteciam, permitindo a troca de experiências 

e de ideias entre a pesquisadora e os professores, os procedimentos investigativos 
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iam sendo delineados, como recorrer aos dizeres dos professores atuantes, por 

meio de entrevistas individuais.  

 

 

4.4 COMPOSIÇÃO DO CORPUS 
 

 

Preocupada com o direcionamento que daria à produção das escritas de si, 

organizei um roteiro de identificação para ser respondido individualmente e 

apresentei-lhes com os seguintes itens: 

1. Objetivo do encontro; 

2. Temática geral da pesquisa;  

3. Formação acadêmica; 

4. Como se tornou professor (a) de língua inglesa;  

5. Como surgiu a ideia de ingressar neste curso de especialização; 

6. Os interesses e desejos que poderiam expressar as suas necessidades 

formativas que você estava buscando ao ingressar no Curso de Graduação (Letras) 

e Pós, ou seja, sua Formação Inicial (FI) e Continuada (FC) a respeito de ser um 

professor de língua inglesa, com os olhos voltados para as exigências (de um 

professor) do presente;  

7. As necessidades formativas foram alcançadas neste curso de formação 

continuada?   Se não, em sua opinião, o que faltou?; 

8. A significância de ser professor de LE e por que escolheu ser professor de 

língua inglesa. 

Além disso, apresentei um slide em sala de aula com um roteiro e, a pedido 

dos alunos, esse roteiro foi enviado por e-mail. Concordei com o grupo em recorrer à 

escrita digital por considerarmos que, por meio desse recurso, os participantes 

teriam mais tempo para refletir sobre as questões postas, a exemplo da pesquisa de 

doutorado de Araújo (2006). Desse modo, todo o grupo, composto por vinte dois 

alunos, recebeu o roteiro via e-mail, com um prazo de quinze dias para devolvê-lo. 

No entanto, apenas quatorze alunos enviaram-me os textos produzidos por eles.  

No intuito de seguir o objetivo principal do trabalho – analisar as produções 

subjetivas de professores de língua inglesa – optei por analisar treze escritas, pois 

um dos participantes declarou não ser professor de inglês, afirmando que o motivo 
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de estar neste curso foi a expectativa de apenas adquirir fluência na língua inglesa. 

Quanto às leituras orientadas, paralelamente também serviram para desencadear 

um processo contínuo de reflexão sobre os propósitos e os caminhos investigativos 

que o trabalho deveria trilhar. 

Já a construção metodológica, orientou-se por relatos escritos sobre as 

histórias da formação profissional de cada docente, visto que é nos mecanismos 

linguístico-discursivos das escritas desses docentes que passarei a reconhecer o 

processo de subjetivação e a forma como o eu é construído a partir do cuidado de si 

ao utilizarem as tecnologias do eu. 

A esse respeito, Foucault (2004) aponta que através da escrita mostramos 

quem somos, ou melhor, quem pensamos que somos. Decidi, por isso, aproveitar o 

roteiro para dar uma maior abertura para os participantes falarem “livremente” sobre 

os temas propostos e sobre eles mesmos, o que parece ter rendido depoimentos 

mais espontâneos. 

 

 

4.5 APRESENTAÇÃO DAS AUTORAS E DOS AUTORES DAS ESCRITAS DE SI 

 

 

A seguir, traço um panorama da singularidade de cada sujeito. Tais 

informações advêm das escritas. Apresento, para tanto, os investigados 

acompanhados de um recorte das escritas que indicia como se deu a escolha da 

profissão na constituição de cada professor de língua inglesa participante desse 

estudo. 

 
1.  
[...] Aos 18 anos, desempregada e com duas filhas para cuidar, 
aceitei uma vaga de professora de língua inglesa em uma escola 
estadual. Cursava Direito na época. Me apaixonei pelo ambiente 
escolar e decidi fazer o “Esquema I” para Letras. 
 
2. Anna 
Meu desejo de ser professora surgiu quando criança nas 
brincadeiras de escolinha [...]. Com o passar dos anos esse desejo 
foi reforçado na escola e pelo desejo de aprender inglês. Durante 
toda minha vida escolar eu sempre me identifiquei com matérias 
voltadas para o curso de letras: redação, leitura, literatura, português 
e inglês.  
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3. Maria 
Tornei-me professora de inglês principalmente pela vontade de 
tornar-me fluente na língua. O que infelizmente não aconteceu no 
curso de graduação. Antes de chegar ao curso de especialização em 
língua inglesa estudei inglês em um Centro de Idiomas, depois 
passei para um outro curso livre de idiomas onde ainda continuo a 
estudar, ou seja, não parei de estudar inglês depois que terminei a 
graduação e também que desse mais suporte para a minha prática 
em sala de aula, Bem a ideia de ingressar no curso de 
especialização iniciou no final da minha graduação, nessa época 
praticamente graduada percebi que a graduação infelizmente não 
supriu as minhas expectativas e muito menos as exigências do 
competitivo mercado de trabalho. 
 
4. Loe 
Quando terminei o Ensino Médio e me inscrevi para o vestibular optei 
por 3 cursos diferentes: Relações Públicas (UFG), Secretariado 
Executivo Bilíngue (UCG) e Letras (UEG).  Passei apenas na 
primeira fase da UFG, fiquei entre os primeiros na UCG, porém, entre 
fazer uma faculdade paga e uma não paga, fiquei na UEG. Vale 
ressaltar que quando me inscrevi para Letras, não o fiz por causa do 
Inglês, embora eu já fizesse curso no CCAA. Fiz Vestibular para 
Letras unicamente por causa do Português porque sempre gostei de 
gramática e tinha um enorme interesse em falar e escrever bem, 
digamos assim. Aliás, também não pensava em me tornar professora 
de Português! Enfim, daí no final do primeiro ano do curso (2003) tive 
que apresentar uma aula para o prof. Francisco Edilson como forma 
de avaliação da disciplina que o mesmo ministrava, e no ano 
seguinte quando ele aceitou a coordenação de Centro de Idiomas – 
UEG, deixei o currículo lá e foi convidada. Costumo dizer que a partir 
daquele momento me descobri professora de inglês e não sei fazer 
outra coisa na vida! 
 
5. Rita 
Comecei a ter contato com a segunda língua com mais ou menos 12 
anos de idade e isso se aconteceu porque estava lendo revistas em 
quadrinhos e descobri que tudo era tão gostoso de se aprender. 
Lógico que eu já havia ouvido músicas inglesa, mas observando as 
palavras cantadas, e até mesmo como se poderia escreve-las, me 
imaginava lendo coisas em Inglês e isso me fez apaixonar pela 
língua. O resultado disso é que anos mais tarde resolvi ser 
professora de Inglês. Eu encantava com a língua inglesa e por isso 
quis fazer faculdade de Letras – Português e Inglês. Então surgiu 
uma oportunidade de trabalhar em uma escola do Ensino 
Fundamental e Médio. 

 
6. Cida 
É de suma importância perceber quando um profissional na área da 
educação sente incomodado diante daquilo que já tem conhecimento 
e na sede de buscar sempre o novo, pois um novo mundo está 
sendo desvelado e necessita de pessoas corajosas que lutam e 
acreditam que fazem a diferença na educação. E foi desta forma que 
me tornei professora de língua Inglesa, mesmo sabendo dos 
desencontros sociais e na própria instituição de trabalho, sempre 
acreditei que era e é possível ensinar a língua-alvo. 
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7. Manoel 
Ainda indeciso em qual curso/faculdade iria fazer e após vários 
pedidos (amigos e família) para NÃO fazer um curso de licenciatura, 
decidi na época e acabei cedendo à pressão e fazendo o curso de 
Fonoaudiologia (área da Saúde), que por ironia do destino, me 
apaixonei pela área da FONO ESCOLAR, A Voz e, 
consequentemente a voz do professor (instrumento de trabalho). 
Após quatro anos de trabalho na área (fono) e sempre dividindo entre 
as duas profissões: Fono e Escolas Particulares (6º ano ao 3º ano do 
E.M), decidi fazer um curso de Especialização em Ensino e 
Aprendizagem em língua inglesa, pois já tinha muitos anos 
trabalhando como professor e não tinha o curso de licenciatura, nem 
um aprofundamento didático na área. Sou formado pela UEG, 1ª 
turma da Pós, o curso foi simplesmente fantástico, e a cada dia me 
identificava mais com a sala de aula e a Língua em Questão [...] Hoje 
não saberia fazer outra coisa senão estar em sala de aula, sou muito 
feliz nas minhas escolhas. 
 
8. Maria  
Quando prestei vestibular na UEG, na cidade de Goiás, só havia 3 
cursos na época, Letras - História - Geografia. Então optei por 
Letras... Durante todo o curso trabalhei em uma casa lotérica e não 
tinha muito tempo para dedicar aos estudos. Mas mesmo assim fui 
me sentindo atraída pelo inglês. Logo depois que terminei o curso de 
letras, uma colega de sala que era coordenadora em um colégio 
particular chamado Colégio SANT`ANA,  me convidou para trabalhar 
com inglês. Confesso que fiquei assustada e com medo, pois ainda 
não tinha experiência e nem mesmo didática para lidar com alunos, 
ainda mais por ser escola particular, enfim era um desafio, o qual eu 
acabei por aceitar o convite.  
 
9. Carla 
Sou professora de inglês por acaso. Sou formada em Edu. Física e 
trabalhava na área. Na escola que estava faltava professor na área 
de língua inglesa, e como eu tinha feito inglês em uma escola de 
idiomas por 6 anos, me colocaram para dar aula. Só que amei!!!! E 
nunca mais abandonei, porém tive que fazer faculdade de letras, pois 
o estado exigiu. Meu intuito era o de aprender melhor o inglês, meu 
foco era a língua. E assim fiz. Trabalhei na escola pública, em duas 
particulares e em uma escola de idiomas. 
 
10. Marcelo 
Eu me formei em Relações Internacionais e obrigatoriamente preciso 
falar, ler e escrever utilizando a língua inglesa, posto que os 
contratos internacionais são, quase em sua totalidade, em inglês, 
entretanto para a minha área é necessário muito mais que uma 
simples graduação por isso enquanto estava estudando resolvi 
ganhar uma grana extra, por isso me tornei professor de inglês. 
 
11. Leandro 
Comecei estudar inglês ainda na adolescência, daí um dia vi um 
anúncio no jornal pedindo professor de inglês, decidi me candidatar e 
fui aceito, minha tarefa era ensinar inglês à domicilio, eu ia até a 
residência dos alunos e tiravas suas dúvidas sobre determinados 
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assuntos. Em seguida comecei a trabalhar em uma instituição 
missionária que formava missionários para outros países, eles 
decidiram iniciar um curso de inglês e como eu falava inglês me 
tornei professor. 
 
12.  Luíza 
Poderia dizer que foi por acaso que me tornei professora de língua 
inglesa. Sempre tive muito desejo de aprender Inglês e sempre tive 
muita facilidade também, tanto em entender as estruturas como para 
pronúncia. Resolvi fazer um curso de inglês na minha cidade e levei 
realmente muito a serio. Quando estava cursando o nível avançado 
tive um contratempo financeiro e fiquei impossibilitada de pagar a 
escola. Então, propus à proprietária da escola pagar as aulas com 
trabalho, isto é, dando aulas. Como eu era conhecida por ser 
professora em outras áreas, ela achou uma boa ideia e, assim foi. 
Depois me interessei mais e mais e resolvi me aprofundar, pois 
dessa forma continuava em contato constante com a língua e sua 
prática e, também, ganhava dinheiro com isso.  
 
13. Júlia 
A escolha do curso de Letras foi de repente. Eu sempre soube que 
queria ser professora, mas a dúvida estava entre as matérias de 
humanas (geografia, história e português) ou fazer algo na área de 
comunicação (jornalismo). A decisão foi feita na hora de marcar a 
opção de curso na inscrição do Vestibular. Marquei Letras sem nem 
saber direito o que era. Mas felizmente acertei na escolha, era 
realmente o que eu desejava. Durante a faculdade ainda, no período 
de estágio, consegui um trabalho em um projeto pra trabalhar como 
professora de LI. Foi assim que me tornei uma professora. A partir de 
então, tomei gosto pela profissão. Como já gostava de estudar 
Inglês, adquiri paixão por ensinar o idioma. 

 

Os excertos acima me autorizam a iniciar essa discussão acreditando que as 

necessidades de formação reveladas por esses sujeitos professores(as), por sua 

vez, inserem-se no contexto de atuação e, em razão disso, possuem um vínculo 

efetivo – e até mesmo necessidade financeira – entre a prática profissional, o meio 

organizacional e pedagógico, além  de interesses próprios, dentre outros. 

A partir desses relatos sobre a escolha do curso de Letras ou da atuação 

como professores de língua inglesa, passei a reconhecer neles uma formação que 

reivindica uma construção do saber com a intenção de desconstruir os processos de 

subjetivação ao entrar em novos jogos de verdades, saindo deles transformados, 

recriando novos sentidos, novas formas do viver.  

Desse modo, então, seria interessante pensar em uma instituição de 

formação de professores cuja finalidade não fosse também a humanização do ser 

humano, remetendo, assim, a um espaço que não privilegie somente o normativo e 

sim um espaço de expansão/transformação da vida.  
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Em um das suas entrevistas, Foucault foi questionado sobre qual tipo de 

ética poderíamos construir, ao que ele responde que deveríamos criar a nós 

mesmos, isto é, questionando por que não fazemos de nossas vidas um objeto de 

arte. Ele ainda acrescenta que na sociedade atual a arte é relacionada somente aos 

objetos e não aos sujeitos, à vida. Foucault clama, assim, por uma ética que é 

estética, com outro modo de ser, em outras palavras, outra forma de uma 

subjetividade, menos assujeitada. 
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO RESULTADO DAS ANÁLISES 

 

 

Neste capítulo, a análise organiza-se formalmente por meio de quatro 

categorias de análises das escritas, cujo foco está em uma diversidade de 

enunciados das produções de subjetividades dos informantes desta pesquisa, de 

modo que esses enunciados contribuem para que os sujeitos ressignifiquem suas 

histórias. Os posicionamentos discursivos possibilitam o retorno a temas e a 

experiências passadas, as quais emergem da memória do presente. 

Vale ressaltar que, embora tendo ensaiado a análise de algumas escritas ao 

longo do texto – em especial, no capítulo teórico II, em que trago as escritas de 

quatro dos professores e, em seguida, as análises desses enunciados, ou seja, 

apresento uma articulação entre aspectos teóricos e metodológicos para demonstrar 

a complementaridade entre eles –, neste presente capítulo, enfatizo essa relação de 

forma mais visível, tentando dispor algumas categorias de análise. Seleciono, para 

tanto, nas escritas dos professores, alguns dos mecanismos discursivos que 

poderão possibilitar a compreensão de como se deu a constituição do professor de 

língua inglesa a partir de suas necessidades performativas. Busco, com isso, 

analisar, no funcionamento discursivo (ORLANDI, 1996), algumas das tecnologias 

que contribuíram para o cuidado de si dos professores.  

A seguir, apresento quatro categorias de análise emergentes dos dados. 

1. Categoria I: Tecnologias do eu: reflexões sobre o desenvolvimento 

profissional; 

2. Categoria II: “O cuidado de si é a chave de tudo”, para uma experiência 

de si;  

3. Categoria III: A relação do cuidado de si e do outro; 

4. Categoria IV: “Um trabalho a ser realizado sobre si mesmo”: 

construindo e transformando subjetividades. 

Minha questão de pesquisa para a primeira categoria de análise é: Como as 

necessidades formativas são apontadas nos discursos dos professores do curso de 

formação continuada na prática do cuidado de si, na tentativa de tornarem-se 

agentes de mudanças do seu desenvolvimento profissional? Em busca de uma 

resposta, proponho-me a problematizar práticas discursivas que perpassam o 
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discurso dos docentes investigados e que são produtores de efeitos de sentidos em 

relação à sua ascensão profissional e à capacidade cognitiva. 

 

 
5.1 TECNOLOGIAS DE EU: REFLEXÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL 

 

 

As técnicas de si ou do eu são formas por meio das quais o sujeito 

autoconstitui-se enquanto senhor de seus atos. Observo, nas escritas a seguir, se os 

professores constituem-se como agentes transformadores de seu desenvolvimento 

profissional, ao declararem os motivos de estarem inseridos em um curso de 

formação continuada. Segundo Foucault (1992, p. 132), “Nenhuma técnica, 

nenhuma aptidão profissional pode adquirir-se sem exercício; também não se pode 

aprender a arte de viver, [...], sem uma askesis, que é preciso entender como um 

adestramento de si por si mesmo”. A esse exemplo, encontrei as escritas abaixo: 

 
Escrita 5 – Rita 
Eu encantava com a língua inglesa e por isso tinha um sonho de 
fazer faculdade de Letras – Português e Inglês. [...] Hoje sei que fiz a 
escolha profissional certa e sempre procuro corrigir os meus erros... 
e acredito que tenho melhorado muito na minha vida profissional. 

 

Nesse depoimento, a produção de sentido do léxico “sonho” e a confissão de 

encantamento pela língua estrangeira deixam inferir que a narradora instaura o 

exercício do magistério como parte de um processo, que lhe motivou em direção à 

escolha profissional “certa”. Essa manifestação de cuidado de si da professora 

expande os limites impostos tradicionalmente pela sala de aula, buscando 

conhecimento e, ao mesmo tempo, qualificar-se, criar oportunidades de um trabalho 

inovador, desafiador e prazeroso. Nas palavras de Foucault (2006, p. 302), “É 

preciso que o sujeito inteiro se volte para si e se consagre a si mesmo”. 

Rita acredita em seu desenvolvimento contínuo profissional ao declarar que 

“acredito que tenho melhorado muito na minha vida profissional”. Sobre 

desenvolvimento profissional o espanhol Carlos Marcelo García assevera que ele é  

 
[...] entendido como um conjunto de processos e estratégias que 
facilitam a reflexão dos professores sobre a sua própria prática, que 
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contribui para que os professores gerem conhecimento prático, 
estratégico e sejam capazes de aprender com a sua experiência 
(GARCÍA, 1999, p. 144). 

 

No que diz respeito ao estudo sobre a formação do professor, muito se tem 

discutido, sobretudo em relação ao que constitui o desenvolvimento profissional do 

docente, uma vez que é amplamente reconhecido que a formação inicial é 

insuficiente para proporcionar todas as noções necessárias a uma prática efetiva. 

Isso, talvez, ocorra pela limitação intrínseca à própria natureza da formação inicial. 

Como podemos perceber na escrita a seguir 

 
Escrita 6 – Anna: 
[...] estava buscando preencher um gap da graduação na pós 
graduação [...] minha graduação oferecia aulas de inglês adequadas 
para o Ensino Médio e minha pós graduação ofereceu o que seria 
adequado para graduação.  

 

No fragmento, em análise, Anna faz uma reflexão acerca da sua formação 

marcada pelo olhar sobre si mesma, ao confessar que buscava, no curso de 

especialização, preencher uma lacuna do seu conhecimento da língua inglesa. 

Nessa escrita, a docente pratica uma liberdade para expressar a avaliação sobre a 

aquisição de saberes de cada curso que não atenderam as suas expectativas de 

aprendizagem. Anna continua a relatar que:  

 
Mesmo ainda na pós-graduação eu estou achando minha formação 
incompleta e resolvi acrescentar a experiência de viver em um país 
falante de inglês [...] o que poderá melhorar meu conhecimento 
técnico que é muito importante aliado ao teórico. 

 

As estratégias utilizadas por Anna na sua escrita também produzem sentidos 

de outros discursos já ditos e que circulam sobre o aprendizado de língua inglesa, 

acreditando que só é possível adquiri-lo se estiver em um país falante da língua 

inglesa. Contudo, observa-se na fala da professora uma prática reflexiva de 

liberdade que pode ser entendida como uma possibilidade da ética, ou seja, a 

relação dela consigo mesma, sua construção como sujeito ético ao problematizar a 

forma de saberes oferecidas em cada nível acadêmico.  Para Foucault (2001, p. 

104), “é preciso, a cada instante, passo a passo, confrontar o que se pensa e o que 

se diz com o que se faz e o que se é”. Assim, o cuidado de si pode ser um modo de 

se prestar atenção ao que se pensa e ao que ocorre no pensamento. 
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Esse depoimento de Anna sobre seu desenvolvimento profissional remete 

ao que Foucault (2004) pensa sobre o desenvolvimento do sujeito, que se faz 

quando este se dispõe, em formação, a ser elaborador, realizando um “trabalho 

sobre si”, a fim de se tornar um sujeito “moral”; transformando seu ser por sua 

própria conduta, a ser quem pensa, faz e reflete. 

Nas escritas abaixo, encontrei recorrências semelhantes às de Anna, em 

que mais uma vez é colocada em evidência a aparente preocupação de uma busca 

de qualificação profissional que superasse as lacunas apontadas por eles no curso 

de graduação em Letras.  

 
Escrita 7 – Maria: 
Comecei a sentir necessidade de ampliar meus conhecimentos 
profissionais, que na graduação ficou muito a desejar (grifo nosso).  
 
Escrita 8 – Leandro: 
Senti a necessidade de maior especialização, sentia que o curso de 
Letras tinha deficiências e preciso me aprofundar em determinados 
assuntos relacionados à vida profissional esperava melhorar meus 
conhecimentos e meu currículo (grifo nosso). 
 
Escrita 9 – Cida: 
Os desafios foram motivos que me instigavam cada vez mais em 
busca de mais qualidade profissional, mesmo estando em sala de 
aula de língua inglesa antes da especialização, eu sentia uma 
necessidade imensa de fazer a especialização na área de estudo 
(grifo nosso). 
 
Escrita 10 – Marcelo:  
Mas, como estava ministrando aulas e, após a conversa que tive com 
o coordenador de letras da Anhanguera vislumbrei a necessidade de 
possuir algumas habilidades que o bacharelado não me 
disponibilizou (grifo nosso).  

 

Percebo, então, que o adjetivo “profissional” e o substantivo “necessidade” – 

ambos utilizados pelos enunciadores para expressarem sentidos de que a inserção 

deles em um curso de especialização deu-se devido à aparente preocupação em 

melhoria de qualidade profissional – foram apreendidos nas escritas dos professores 

que, cientes de suas formações lacunosas, procuraram os cursos de formação 

continuada na tentativa de aperfeiçoar o que não alcançaram na formação inicial e 

muitos ainda não conseguem. 

Além disso, os efeitos de sentido capturados nos enunciados de Maria e de 

Leandro revelam um discurso de insegurança, o mesmo discurso apresentado pelos 

alunos A1, A2, A3 e A4 na apresentação deste trabalho, ao se posicionarem como 
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professores de inglês. Na opinião deles, o conhecimento/a formação oferecido na 

graduação não é suficiente para garantir uma atuação competente no ensino da 

língua inglesa nas escolas. 

Desse modo, a análise empreendida nesses trechos demonstra que o 

processo de constituição desses professores iniciou-se marcado pelas dificuldades 

formativas e que, esses docentes governantes de si, ao refletirem sobre seu 

desenvolvimento profissional no exercício da escrita de si, produzem subjetividades 

que podem ser pensadas a partir do cuidado de si, como uma tecnologia do eu, em 

uma perspectiva ética, sendo assim praticada e reconhecida na busca do governo 

de si mesmo. Como Foucault (2006) mostra, o que caracteriza um bom governante é 

saber primeiro governar a si próprio, fator também apontado por Marshall (1994, p. 

29) quando afirma  

 
Cuidar do próprio eu no século XX passou a significar ajustar-se ao 
exterior, oferecer-se, com um conjunto de “verdades” que, ao serem 
apreendidas, memorizadas e progressivamente postas em prática, 
constroem um sujeito com um certo modo de ser e uma certa 
maneira visível de agir. 

 

Assim, as técnicas de si trazem à tona um sujeito capaz de ser agente de 

suas transformações, de um trabalho feito sobre si mesmo para se conhecer. 

 

 
5.2 “O CUIDADO DE SI É A CHAVE DE TUDO” PARA UMA EXPERIÊNCIA DE SI 

MESMO  

 

 

Na escrita da professora Loe, é possível observar efeitos de sentido que 

traduzem uma prática educativa, a qual instaura o cuidado de si como experiência 

de si, ao responsabilizar a si mesma pela liberdade de escolha profissional: 

 
Escrita 11 – Loe 
Confesso que só me matriculei nesta especialização porque era 
extremamente cômodo para mim: eu morava praticamente dentro da 
faculdade e o preço era acessível, além de conhecer grande parte 
dos professores. 

 

Essa escrita de Loe constitui uma experiência de si mesma. Logo, cuidar de 

si, ocupar-se de si, ocupar-se da alma, implica que o indivíduo tenha uma melhor 
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compreensão da sua relação com os outros e com o mundo que o circunda. Em 

última instância, cuidar de si significa conhecer-se e é nesse caminho que está 

alicerçado o cuidado de si, mais que um conhecimento, “é um modo de existência, 

estilo de vida” (MUCHAIL, 2011, p. 127). A narradora Loe continua dizendo:  

 
Quanto às minhas perspectivas acerca do Curso de Formação 
Continuada (FC), ratifico que não pensava em formação, 
crescimento, trocas de experiências, aumento no salário, dar aula em 
faculdades e tal [...] eu tinha disponibilidade e me identifiquei com a 
área de língua inglesa. 

 

Loe foi a única professora, dentre os demais participantes, a declarar que 

não procurou o curso de especialização apenas na tentativa de uma melhoria 

profissional ou mesmo para suprir uma necessidade de conhecimentos. Nessa 

perspectiva, os efeitos de sentido que perpassam os enunciados dela demonstram 

um movimento do exercício de si sobre si mesma, através do qual se elabora um 

certo modo de ser. Foucault (2006) assegura que a compreensão de nós mesmos 

como pessoas capazes de efetuar escolhas livres e autônomas pode ser uma 

construção que nos permite ser governados.   

A ideia de autonomia em Foucault (1994) não é um princípio que se valida 

por si mesmo, mas por ações libertárias, independentes da situação em que se 

encontre. De qualquer forma, se existe algo que caracteriza a experiência, é a 

mudança. Quando o(a) professor(a) em formação transforma-se a partir da 

experiência consigo mesmo(a), aí temos algo que é próprio, autônomo, crítico, 

liberto e produtor de subjetividades emancipadas. É assim que vejo o 

posicionamento de Loe, um sujeito que tenta efetuar suas escolhas desprendidas de 

amarras. 

Em relação à hermenêutica de si, persiste desde o início da cristandade, 

consistindo em uma busca de nos relacionar conosco por meio de uma verdade a 

ser desencavada a partir de nossa interioridade mais íntima. A esse respeito, Gros 

(2004, p. 385) levanta um questionamento da relação do sujeito com a verdade: “De 

que modo pode o sujeito agir como convém, ser como deve, na medida em que não 

apenas conhece a verdade, mas na medida em que ele a diz pratica e exerce?”. 

Assim, retomo o dizer de Loe, observando que ela se põe à prova, examina suas 

verdades sobre o que é, o que faz consigo mesma e com os outros.  
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Ao terminar a especialização, percebo que meu objetivo foi 
alcançado. É lógico que houve falhas, como desorganização do 
calendário, uma ou duas professoras mais preguiçosas, voltadas aos 
seus próprios interesses, porém nada que me impedisse de avançar. 
Para falar a verdade, sou muito cética quanto a esses cursos de FC. 
No geral, os professores das especializações cheios de teorias que 
saíram do ensino regular há quase 100 anos (desculpe-me pela 
hipérbole, mas é impossível evitar! é melhor ser franca) comentam 
coisas que se eles conhecessem a realidade das escolas e das 
famílias jamais falariam tantas asneiras. 

 

Na escrita da professora Loe, observa-se um gesto parrhesiaste2, ao utilizar 

as expressões linguísticas: “Para falar a verdade”, “ser franca”, as quais traduzem 

um modo de dizer com Parrhesìa, vista também como uma das técnicas de si antiga. 

Essa técnica é, portanto, uma nova forma de dizer verdade, isto é, utiliza desse 

mecanismo discursivo para fugir das verdades ditas e legitimadas de subjetividades 

socialmente reconhecidas, pois o sujeito “escolhe primariamente um relacionamento 

específico consigo mesmo: ele prefere ser um contador-de-verdade ao invés de um 

ser vivo que é falso consigo mesmo" (FOUCAULT, 2001, p. 17). Aqueles que falam 

a verdade são indivíduos livres, os quais entram em consenso e estão inseridos em 

uma determinada rede de práticas e de instituições coercitivas (FOUCAULT, 1999). 

Em linhas gerais, este é o sentido de Parrhesìa: liberdade de palavra, franqueza, 

abertura do pensamento, o franco falar.  

Por conseguinte, a constituição do sujeito pode acontecer por diferentes 

práticas do eu como: conhecimento de si, cuidado de si e o ato de falar a verdade. 

Essas práticas estão diretamente envolvidas no processo de constituição de 

subjetividades. Entretanto, não pretendo interpretar os enunciados das práticas 

discursivas de Loe como um único sentido verdadeiro, mas sim como produções de 

saberes possíveis à constituição do professor de língua inglesa. 

Dessa forma, a escrita da narradora levou-me a perceber discursos, os quais 

traduzem que a prática/técnicas de si em jogos de verdades tanto podem ser no 

âmbito pessoal quanto no social, e envolve uma conduta que assume “a forma de 

uma filtragem permanente das representações: examiná-las, controlá-las ‘distingui-

las’ umas das outras e evitar assim que se aceite a ‘primeira que surge’” 

(FOUCAULT, 1999, p. 67-68). Dessa forma, percebe-se que a produção de sentido 
                                                 
2 Foucault (2001) desenvolveu o conceito de parresía como um modo de discurso em que se fala 
abertamente e honestamente sobre opiniões e ideias sem o uso da retórica, da manipulação ou da 
generalização, para ele “o parrhesiaste usa as mais diretas palavras e formas de expressão que ele 
pode descobrir” (FOUCAULT, 2001, p.12).  
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no enunciado a seguir, ainda de Loe, apresenta uma confiança em si na sua atuação 

docente: “sou uma ótima professora, sei que a formação depende de mim, do meu 

esforço em buscar a excelência”.  

Quanto aos efeitos de sentido empreendidos nos mecanismos discursivos 

como “depende de mim” e “do meu esforço”, utilizados pela professora para se 

referir à formação dela, revelam um cuidado de si por meio das tecnologias de si, em 

outras palavras, uma maneira que o sujeito utiliza para conduzir-se a outro modo de 

vida ou a uma transformação. 

Outra possibilidade para discutir os deslocamentos produzidos pela 

intervenção analisada seria que o discurso materializado nesse dizer de Loe traz à 

tona os discursos que circulam em torno de um aprendizado de língua, que são 

muito expressivos nas teorias que abordam questões sobre o aprendizado de uma 

língua estrangeira, no discurso do mercado de trabalho, da globalização, do 

neoliberalismo. 

Creio ser possível afirmar ainda que esse acontecimento discursivo da 

professora Loe está, de certa forma, relacionado a uma cultura de ensinar e 

aprender línguas e crenças sobre ensino de línguas. Além disso, a exemplo do 

léxico “esforço”, presente na escrita acima, encontrei, dentre alguns trabalhos de 

professores de língua inglesa, semelhante afirmação que “para aprender uma língua 

estrangeira é preciso bastante esforço  dos alunos” (NETO, 2010, p. 85, grifo 

nosso); ou seja, parece ser recorrente nos estudos de alguns autores que versam 

sobre a língua estrangeira apontarem a necessidade de ser um aluno bastante 

esforçado para alcançar sucesso na aquisição da língua estudada. 

Igualmente em Vieira-Abrahão (2006), Almeida Filho (1993), Barcelos (1995, 

2001), entre outros, podemos encontrar “ditos” que retomam a ideia de um 

aprendizado significativo de língua estrangeira a partir do empenho e da motivação 

do professor sobre seus alunos, como diz Barcelos (1999) que, para a maioria dos 

alunos, se o professor não for um grande incentivador do aprendizado deles em 

sala, o aprendizado de seus alunos pode não acontecer.  

Posso afirmar que os autores mencionados são lidos, no componente 

curricular “Prática de Ensino”, por alunos de graduação e pós-graduação de Letras 

da Universidade Estadual de Goiás.  Observo, por essa razão, uma espécie de 

verdade ou jogos de verdades acerca do papel do professor nas escritas dos alunos 
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professores, colaboradores deste estudo. Mais um exemplo disso está nos dizeres 

da professora Cida:  

 
Escrita 12 – Cida 
Para mim estudar inglês era status, mas eu tinha paixão pelo idioma 
e posso dizer que sou fruto do meu próprio esforço (grifo nosso). 

 

Esse enunciado inscreve-se, mais uma vez, nas práticas discursivas em 

relação à atuação motivadora do professor de língua inglesa, por meio das reflexões 

que a professora faz do seu encantamento pela língua e o quanto representa para 

ela ser professora de tal idioma, ela ainda acrescenta:  

 
[...] para mim, ser professora de LE é algo sem explicação, pois tudo 
que se faz com dedicação, motivação e amor o resultado flui com 
certeza e por esses e outros motivos que acredito que ensinar inglês 
não é impossível e sim prazeroso para os que valorizam esse 
ensinamento. 

 

Os discursos que atravessam o relato de Cida permitem inferir que ela 

valoriza muito ser uma docente, particularmente da área de LE. Ela acrescenta 

ainda: “acredito que a língua inglesa ainda pode ser tratada com tal mérito”. Nesse 

sentido, embora seja possível compreender que os discursos dos professores são 

passíveis de várias interpretações, o que me interessa é a produção de sentido que 

atravessa suas produções de subjetividades na constituição do professor de língua 

inglesa.  

Ainda nessa mesma categoria de análise, “o cuidado de si é a chave de 

tudo” para uma experiência de si mesmo, encontrei – nas escritas dos professores 

Luíza e Marcelo – discursos que expressam uma experimentação de si, por meio de 

práticas de liberdade.  

Dentre todos os autores dessas escritas, esses dois professores são os 

únicos que não têm graduação em Letras, os quais revelaram que desempenhavam 

a docência de língua inglesa por outros interesses. Assim, o que me chamou a 

atenção aqui foi a questão de encontrar, nessas duas escritas, dizeres sobre a 

surpresa de verem-se afetados/transformados após estudarem teorias sobre 

aprendizagem de línguas. Dessa maneira, fizeram-me pensar, mais uma vez, como 

as tecnologias do eu estão presentes no nosso trabalho de formador de professores.  
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Escrita 13 – Luíza: 
A minha área de formação é a Comunicação Social e não Letras. Fui 
então para esse curso com muita expectativa, pois era uma área 
diferente da minha, embora na área de Humanas. Pensei no início 
que estudaríamos Inglês propriamente e não teorias que envolvem o 
aprendizado. 
 
Escrita 14 - Marcelo: 
Eu estava em Anápolis estudando para me tornar um diplomata e 
para ganhar uma grana extra comecei a ministrar aulas de inglês, 
espanhol, história e geografia em várias instituições (pública e 
privada) da cidade. Como havia dito não sou graduado em letras e 
até o momento em que eu comecei a ministrar aulas em Anápolis 
não tinha a intenção de me tornar um professor de línguas.  

 

Na prática de si – como professores de língua inglesa – desses narradores, 

por meio de práticas de liberdade e no desafio de serem professores de línguas, 

encontraram no curso um caminho de autoconhecimento, autotransformação bem 

como de autorreflexão do sujeito consigo mesmo por meio do exercício do cuidado 

de si. Para Foucault (2006), o importante na vida é permitir tornar-se/pensar 

diferente do que você era no início. Nas duas escritas pertencentes a Luíza e a 

Marcelo, encontrei ditos, como estes a seguir, que exprimem também esse 

pensamento de Foucault. 

 
Escrita 16 – Luíza: 
[...] realmente faz toda a diferença esse conhecimento; posso dizer 
que sou uma professora (auto) transformada, pois tenho 
embasamentos teóricos para justificar as minhas ações o que 
anteriormente não ocorria. Posso dizer que dentro do que fui buscar 
minhas necessidades formativas foram atendidas e hoje sou uma 
professora que pensa e age diferente.   
 
Escrita 17 – Marcelo: 
Na minha opinião, foi de extrema valia fazer uma especialização em 
língua inglesa, pois foi na pós que estudei pela primeira vez teóricos 
importantes na área da educação, isto me fez ser um novo professor, 
ver o ensino da língua inglesa de outra maneira. 

 

A partir da utilização das sequências discursivas: “sou uma professora que 

pensa e age diferente”; “[...] fez-me ser um novo professor, ver o ensino da língua 

inglesa de outra maneira”, é possível construir sentidos de que os professores, ao 

afirmarem suas transformações profissionais a partir na aquisição de teorias, 

constituem subjetividades de um professor de inglês transformado. A formação 

continuada pode ser, então, um espaço que possibilita ao professor educar-se para 
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a autonomia, para conhecer a si mesmo, prosseguindo com sua atividade como 

educador. Desse modo, o sujeito professor visto como sujeito do conhecimento “é 

autoconstituído em exercícios ou práticas que o transformam continuamente” 

MUCHAIL (2011, p. 90).    

Portanto, é importante que o professor tenha a oportunidade de discutir e 

negociar sua forma de pensar e buscar ações mais inovadoras, retomando a 

conscientização de diversos processos de ensino e aprendizagem (CELANI, 2003).  

 

 

5.3 A RELAÇÃO DO CUIDADO DE SI E DO OUTRO 

 

 

Com entendimento sobre a relação do cuidado de si e do cuidado outro, 

percebi que seria fundamental investigar em que medida os professores buscam 

estabelecer a relação entre o cuidado de si e do outro nas suas escritas de si. 

Encontrei, nos dados, algumas escritas que revelam que o professor que cuida de si, 

está, ao mesmo tempo, cuidando de seus alunos. Vejamos um trecho da escrita da 

professora  Ângela, que reflete esse movimento de cuidado de si e dos outros, ao 

ser questionada sobre o que a levou a inserir-se em um curso de especialização de 

língua inglesa:  

 
Escrita 18 – Ângela:  
Em primeiro lugar, eu tinha o interesse de poder melhorar minha 
carreira como professora. Em segundo lugar, a vontade de aprender 
formas diferentes de ensinar para melhor cuidar da aprendizagem 
dos meus alunos.  

 

No depoimento de Ângela, manifesta-se o cuidado de si no aproveitamento 

dos espaços de liberdade que se oferecem, no curso de especialização, no sentido 

da qualificação profissional, vejamos novamente o trecho em que ela manifesta o 

cuidado de si: “[...] eu tinha o interesse de poder melhorar minha carreira como 

professora”. Já o cuidado do outro, cuidado com o aluno, é perceptível em: “[...] 

vontade de aprender formas diferentes de ensinar para melhor cuidar da 

aprendizagem dos meus alunos”. 

Conforme mostra Foucault (2004), ao estudar a antiguidade greco-romana, o 

que caracteriza um bom governante é saber primeiro governar a si próprio. Nesse 
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caso, Ângela demonstra isso, visto que, em primeiro lugar, interessou-se por sua 

constituição profissional e, por conseguinte, em uma melhor atuação no processo de 

aprendizagem de seus alunos. Desse modo, as “técnicas de si ou do eu”, são 

formas através das quais o sujeito autoconstitui-se enquanto senhor de seus atos, 

que podem ser caracterizadas como um exercício de si sobre si mesmo. 

Além disso, falar a verdade sobre si nas escritas de si constitui as formas do 

eu. Assim, por esse meio discursivo e pelo uso das tecnologias, o professor torna-se 

um sujeito. Foucault, ao referir-se ao uso das tecnologias do eu, destaca que elas 

são como “modelos propostos para estabelecer e desenvolver relações com o eu 

para a autorreflexão, autoconhecimento, autoexame [...] para a transformação que 

se busca atingir tendo a si mesmo como objeto” (FOUCAULT, 2006, p. 29).  

Ao analisar as escritas dos professores de inglês, capturo elementos que 

identificam o eu, no momento em que os docentes tentam explicar e mostrar que 

são capazes de tornarem a si próprios, ao utilizarem as tecnologias do eu, como 

sujeitos de suas práticas, recusando ou resistindo a certas formas de subjetivação. 

 
Escrita 19 – Júlia: 
O curso de pós-graduação em Ensino e Aprendizagem em LI veio 
em boa hora, porque, mesmo sabendo o conteúdo a ser ensinado 
em sala de aula, eu me sentia despreparada pra assumir essa 
função. [...] Eu sentia durante as aulas nas escolas que os alunos 
não tinham interesse na LI, não encaravam essa disciplina tão 
importante e significativa como a Matemática, por exemplo. Com 
minhas experiências, eu percebia que isso acontecia porque a LI era 
ensinada de forma mecânica. Os alunos não viam significado pra ela 
em seu dia a dia. Era pra mim como ensinar algo inútil, e para os 
alunos como aprender algo totalmente fora da realidade, que eles 
nunca utilizariam. Aprendiam uma série de regras gramaticais de 
uma língua estranha e sem ligação com suas vidas. Não havia 
motivos pra se interessarem por algo assim. Essa situação sempre 
foi muito desmotivadora. Eu precisava mudar essa situação numa 
tentativa de socorrer/amparar o aprendizado dos meus alunos em 
sala de aula. Daí o desejo de fazer um curso de especialização: pra 
saber melhor como lidar com isso e poder variar as formas de ensino 
a fim de favorecer meu trabalho e a aprendizagem dos alunos. [...] O 
curso atingiu minhas expectativas. 

 

Percebe-se aqui que uma busca do cuidado de si e dos outros (os alunos), 

por parte da professora, ao não aceitar a realidade no ensino de língua inglesa na 

escola. Esse discurso mostra-se atravessado de sentidos de práticas discursivas 

circulantes no contexto escolar. Mas, para ela, apesar da descrença em um ensino 

efetivo de língua estrangeira na escola, Júlia, no excerto acima, revela um 
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conhecimento de si a partir da utilização dos verbos: “sentia”, “percebia” e 

“precisava”, empregados do pretérito perfeito, que produzem efeitos de sentido de 

que a situação que a incomodava antes do curso não a incomoda mais. Dito de 

outro modo, o curso de especialização em língua inglesa parece ter sido a salvação3 

que ela buscava para sua prática docente tanto quanto para salvar os seus alunos 

daquela situação “desmotivadora”. É possível observar esse efeito de sentido 

quando ela utiliza, por exemplo, os verbos: “socorrer/amparar” que expressam 

sentidos como o de “salvar”. 

Ao assumir a posição de professora “salvadora”, Júlia constitui essa 

subjetividade na tentativa de querer “mudar a situação” no ensino de língua inglesa 

na escola. No caso de Júlia, ela precisava salvar as condições de ensino 

aprendizagem de língua inglesa em prol do cuidado de si mesma e de seus alunos. 

Na sequência discursiva a seguir, ela revela: “favorecer meu trabalho e 

aprendizagem de meus alunos”. A utilização do verbo “favorecer” produz sentidos de 

uma atitude positiva no esforço de socorrer/amparar, de cuidar para que a 

aprendizagem dos alunos fosse mais significativa para eles. 

Outro exemplo do cuidado com o outro de Júlia é quando descreve a função 

do professor em relação ao ensino da língua inglesa: 

 
Os professores de LI precisam, além de trabalhar a língua como 
estrutura, mostrar que ela está presente na vida cotidiana de todos. É 
necessário deixar claro aos nossos alunos que ela é uma ferramenta 
muito importante para o desenvolvimento pessoal e profissional; que, 
enquanto sujeito num mundo globalizado, é necessário participar e 
estar inteirado de todos os aspectos desse mundo, ainda mais no 
que diz respeito à língua mundial. 

 

                                                 
3 “Salvação é um termo tradicional, encontra-se em Platão, ainda que nele não pareça ter um sentido 
técnico. Ao contrário, nos séculos I e II de nossa era, adquire maior extensão e estrutura interna 
particular. Para nós, sob a influência do cristianismo, a salvação se inscreve em um sistema binário 
(situa-se entre a vida e a morte, entre a morte e a imortalidade, entre este mundo e o outro); a 
salvação nos faz passar de um ao outro. [...] a salvação está ligada à dramaticidade de um 
acontecimento que se situa na nossa história ou numa meta-histórica (a transgressão, a falta original, 
a queda, a conversão, a encarnação de Cristo). Por outro lado, a salvação [...] é uma operação que o 
sujeito deve realizar sobre si mesmo, mas que não pode levar a cabo sozinho, necessita da ajuda de 
outro. Estes três elementos, então, estruturam nossa categoria de salvação: binaridade, 
dramaticidade de um acontecimento, operação dupla (de si mesmo e de outro). [...] a categoria de 
salvação é uma categoria primeiramente religiosa. Mas, na cultura do cuidado de si, a categoria de 
salvação funciona como categoria filosófica. [...] Nessa cultura do cuidado de si mesmo, a categoria 
de salvação é em ampla medida positiva” (CASTRO, 2009, p. 397). 
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Nessa sequência discursiva de Júlia, observo que os professores também 

são subjetivados pelo discurso da globalização em relação ao aprendizado do inglês 

como uma ferramenta essencial para a ascensão social e profissional do sujeito. Ela 

ainda acrescenta que: “Foi consciente dessa minha responsabilidade enquanto 

professora que procurei o curso de especialização”. Desse modo, ela mostra estar 

atenta a si em sua constituição docente e ao papel que desempenha na constituição 

de seus alunos enquanto cidadãos globalizados.   

Nesse sentido, as autoras Magalhães (2002); Liberali (2002) e Papa (2005) 

discutem questões relevantes acerca da formação de professores, a partir dos 

princípios da reflexão crítica. Elas acreditam que os professores devem se 

preocupar em transformar o contexto no qual estão inseridos. Assim, a prática 

reflexiva de professores é base das tecnologias do eu não só para uma melhor 

compreensão de suas crenças e ações, mas também como um instrumento para a 

renovação ou transformação delas.  

Considero que a noção do cuidado de si deve ser tida como hipótese sobre 

a emergência de novas possibilidades na formação do professor, pois não podemos 

ignorar os estudos sobre o cuidado de si e a governamentalidade, uma vez que 

cuidar e governar estão diretamente ligados à constituição do eu do professor no 

processo do seu desenvolvimento profissional. 

Ademais, com a compreensão de que o princípio da arte do cuidado de si 

está diretamente ligado a uma arte cuidar os outros, passo, a seguir, analisar as 

escritas abaixo: 

 
Escrita 20 – Ângela: 
Depois desse curso tenho outra visão de sala de aula. Me sinto 
menos incapaz e uma certa liberdade para cuidar do aprendizado do 
meus alunos, pois tentava alcançar 100% dos alunos e isso não é 
possível. 
 
Escrita 21 – Maria:  
Meus interesses desejos pelo curso eram os de conhecer teorias, 
informações de como aperfeiçoar minha prática, pois me sentia um 
pouco sem direção, para encontrar possíveis melhorias para tantas 
questões que às vezes não sabia como lidar com meu aluno na 
escola.  
 
Escrita 22 – Loe:  
Gosto de formar cidadãos e possibilitar melhoria de vida de outros 
também.  
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Esses acontecimentos discursivos trazem, mais uma vez, a evidência de que 

a relação da arte do cuidado de si constitui uma experiência que está vinculada à 

relação consigo mesmo e à relação com os outros.  

No que diz respeito aos trechos em destaque, o substantivo “liberdade”, 

utilizado por Ângela na sua formulação discursiva, apresenta o termo como um 

modo de comportar-se em relação aos outros. Importa aqui sublinhar como os 

gregos encontraram no cuidado de si um modo pelo qual podiam colocar a liberdade 

como ética e, esta, sendo entendida na antiguidade como um éthos, em outros 

termos, uma forma de ser e de governar-se.  

Pode-se dizer, então, que essa relação não é unicamente conhecimento de 

si, mas constituição de si como sujeito ético, na qual o indivíduo circunscreve a parte 

dele mesmo que compõe o artefato dessa prática moral, assim define seu estilo em 

relação ao “[...] preceito que segue, fixa certo modo de ser que quererá como 

realização moral de si mesmo. E, para fazê-lo, atua sobre si mesmo, empreende o 

conhecimento de si, se controla, se põe à prova, aperfeiçoa-se, se transforma”. 

(FOUCAULT apud CASTRO, 2009, p. 156). Dessa forma, compreendo que uma 

história desses quatros elementos citados por Foucault “se controla, se põe à prova, 

aperfeiçoa-se, se transforma” pode ser chamado de uma “história da ética e da 

ascética, entendida como história das formas de subjetivação moral e das práticas 

de si que estão destinadas a assegurá-las” (FOUCAULT, 1984, p. 36). 

Maria e Loe apresentam-se, por sua vez, como sujeitos que podem 

encontrar “soluções” em suas práticas docentes para melhorar a qualidade de 

ensino e aprendizagem e até de “vida” de seus alunos. Esses efeitos podem ser 

apreendidos a partir da utilização do léxico “melhoria” empregado pelas duas 

professoras.  

A formulação de Loe, na escrita 22, produz sentidos indicando que o ensino 

e a aprendizagem da língua inglesa estão atrelados também ao mercado de 

trabalho, à ascensão social e financeira do aprendiz. Mais uma vez, um discurso que 

se insere no da globalização acerca da língua inglesa. 

Rajagopalan (2003) argumenta que a aquisição de uma língua estrangeira 

representa para as pessoas uma das formas de “subir na vida”, principalmente 

quando se trata da língua inglesa, considerada como a de comunicação universal, 

ou seja, para muitos, “uma língua de prestígio”.  
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Nesse sentido, Bauman (1999) aponta que os julgados benefícios da 

globalização não são ilimitados, uma vez que nem todos os sujeitos na sociedade de 

consumo têm condições financeiras suficientes para fazer parte das promessas da 

globalização, entre elas, do ensino da língua inglesa nos cursos de idiomas.   

 

 

5.4 “UM TRABALHO A SER REALIZADO SOBRE SI MESMO”: CONSTRUINDO E 

TRANSFORMANDO SUBJETIVIDADES. 

 

 

Nesta última categoria, observo que assim como na antiguidade grega, 

Ângela, autora da escrita em analise a seguir,  demonstra “uma vontade de ser um 

sujeito moral, em busca de uma ética da existência e [...] um esforço para afirmar a 

sua liberdade e para dar à sua própria vida uma certa forma na qual era possível se 

reconhecer” (FOUCAULT, 2006, p. 290). Todavia, para conduzir-se, reconhecer-se e 

praticar a liberdade é necessário “ocupar de si”, “cuidar de si” para ter um 

conhecimento melhor de si. 

 
Escrita 23 – Ângela: 
Ao ingressar no curso de graduação o meu único interesse era ter 
um “diploma” que me habilitasse a continuar o trabalho que eu já 
fazia. Lecionando em colégios públicos sentia-me apta a qualquer 
coisa. Minha graduação foi em um curso emergencial pela UNIANA 
(atual UEG) e pouco me acrescentou, ou seja, fiquei com deficiências 
profissionais na área do ensino de LE. A verdade é que com o passar 
do tempo e meu amadurecimento pessoal e profissional, pude então 
perceber que quase nada sabia, precisa superar esta deficiência ir 
em busca de uma formação mais ética. Ao ingressar na Pós eu 
ansiava por tudo. Pois eu tinha um diploma sem conhecimento 
formativo algum. 
As minhas necessidades formativas foram alcançadas. Mas percebo 
que meu caso é diferente dos demais colegas. Para mim, tudo foi 
novidade enquanto para muitos não. Por exemplo: fiz meu primeiro 
artigo científico (nunca tinha feito monografia). [...]. Na verdade o que 
eu realmente penso ser inaceitável é a maioria dos professores 
preferirem nos dar aulas em português e a maioria dos alunos não 
conseguirem se comunicar em inglês.  

 

O gesto de narrar sua história de formação profissional pode possibilitar a 

Ângela mobilizar uma ética, permitindo a ela modos de (re)ver sua prática educativa. 

De tal modo que, nessa escrita, essa aluna-professora tem uma experiência de 
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liberdade na tentativa de construir a si como sujeito de conhecimento e sujeito de 

uma ação ética na sua profissão, pois seu desejo inicial de apenas obter um 

“diploma” desfaz-se ao perceber que lhe faltava conhecimento necessário para atuar 

na área. Contudo, Ângela procura o curso de especialização para “superar a si 

mesma”, realizar um trabalho sobre si como ela mesma afirma na sequência 

discursiva a seguir: “precisava superar esta deficiência ir em busca de uma formação 

mais ética”.  

O gesto de liberdade apresentado por Ângela em direção a um trabalho 

sobre si mesma remete-nos à antiguidade greco-romana, pois, para os gregos, a 

liberdade individual era alguma coisa muito importante, isto é, a preocupação com a 

liberdade deveria ser essencial e foi permanente durante oito séculos da cultura 

grega, nessa cultura: 

 
[...] temos toda uma ética que girou em torno do cuidado de si e que 
se confere à ética antiga sua forma particular. “Não digo que à ética 
seja o cuidado de si, mas que, na antiguidade, a ética como prática 
racional da liberdade girou em torno desse imperativo fundamental: 
cuida-te de ti mesmo” (FOUCAULT, 2006, p. 268). 

 

Logo, como já foi algumas vezes salientado nesse texto, cuidar de si 

significa conhecer a si mesmo. Esse conhecimento, segundo Foucault (2006), 

implica também outras questões, tais como: um certo número de regras de 

comportamento ou de princípios que são concomitantemente verdades e 

prescrições. Portanto, cuidar de si é, sem dúvida, equipar-se dessas verdades: 

“nesse caso a ética se liga ao jogo da verdade” (FOUCAULT, 2006, p. 269).  

Ângela declara como verdade sobre sua formação acadêmica que: “Com o 

passar do tempo e meu amadurecimento pessoal e profissional, pude então 

perceber que quase nada sabia”. Identifico aqui o uso de uma tecnologia do eu 

utilizada pela narradora para exercer um trabalho sobre si, nas produções de sua 

autorreflexão presente na sua escrita. Essas tecnologias podem criar, regular e 

transformar um conhecimento subjetivo de si mesmo (LARROSA, 2000). Esse 

mecanismo, em suma, constitui um sujeito moral.  

Finalizando as análises, encontrei expressões acerca do ensino de inglês 

dos professores participantes deste estudo que me chamaram a atenção. Há quem 

afirme, em seus discursos, que ensinar a língua inglesa é mais que uma profissão é 

emoção, honra, inserção social, motivo de orgulhar-se de si mesmo; enfim, para 
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alguns professores ensinar LE é uma prática que está também relacionada ao 

prazer pessoal, ao um bom éthos. Vejam-se os relatos a seguir: 

 

Escritas: 24 - Ângela, 25 - Loe, 26 - Maria, 27- Carla e 28- Leandro 

 

O ensino de LE, para mim, é emocionante. É algo além do 
profissional, pois se me perguntam o que faria se tivesse muito 
dinheiro eu respondo: Ensinaria inglês para quem quisesse e não 
pudesse pagar. 
 
Acho que ser professor de LE é muito mais que ensinar apenas a 
estrutura da língua. É [...] propiciar e transpor as barreiras culturais, 
mostrar um outro universo, quebrar preconceitos, formar cidadãos e 
possibilitar melhoria de vida também. 
 
Hoje para mim, ser professora de língua inglesa é motivo de orgulho, 
pois sinto muito prazer em trabalhar com algo que para mim ainda é 
um desafio permanente. 
 
Ser professora de inglês é uma honra, pois o faço com muito prazer.  
 
Finalizando, para mim é algo significante e prazeroso ser professor 
de LE. 

 

Por meio desses enunciados, a produção de sentido empreendida nos 

mecanismos discursivos como: “emocionante”, “motivo de orgulho”, “honra”, “prazer” 

e “prazeroso”, leva-me a observar que, apesar de todas as dificuldades 

apresentadas durante o processo de desenvolvimento profissional por muitos dos 

professores, eles se assumiram como sujeitos de suas próprias práticas; pois, além 

de resistirem a certos modos de subjetivação, constituem subjetividades de 

profissionais realizantes e desejantes do ensino de tal idioma. Porém, percebe-se 

que existem diferentes constituições do sujeito professor, revelando um “prazer que 

se tem consigo mesmo”. Dessa forma, essa “relação consigo é também definida 

como uma relação concreta que permite gozar de si [...] finalmente ter acesso a si 

próprio é, para si, um objeto de prazer” (FOUCAULT, 2006, p. 70).  

A leitura desses textos me leva ainda a refletir sobre a função do ensino de 

língua estrangeira para além do simples propósito de comunicação. Isto é, o ensino 

de uma língua estrangeira não se deve limitar apenas a transmitir conhecimentos 

sobre a língua, mas é preciso reconhecer o seu ensino como também uma 

ferramenta (trans)formadora das subjetividades produzidas em meio às constantes 
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(re)negociações, provocadas pelo atual contexto sócio-histórico e cultural e pela 

crescente relação entre povos e culturas do mundo inteiro.  

Em consequência dessa reflexão, surge a seguinte questão: Aprender sobre 

si mesmo, cuidar de si com base na filosofia da antiguidade poderia ser parte do 

currículo dos cursos de formações de professores atuais? Seria, nesse sentido, uma 

tentativa de ter uma filosofia que busca a sabedoria, uma maneira de ser de um 

sujeito ético e, principalmente, uma maneira de modificar o eu, uma vez que esses 

professores estão sendo preparados para trabalhar nas escolas de ensino 

fundamental e médio e precisam estar a par do papel que desempenham na 

constituição do eu de seus alunos.  Já as escolas são instituições que envolvem o 

ato de governar a experiência de seus alunos e, por sua vez, constitui 

subjetividades. 

 Nessa perspectiva, Foucault (2004c), com suas análises, adverte-nos, os 

contemporâneos, que é preciso levar em conta que apenas se emancipando, 

exercitando a si mesmo, o sujeito – no caso deste estudo, o professor – poderá estar 

apto para um processo de subjetivação que insista em que cada um eduque-se a si 

mesmo; ou seja, os postulados foucaultianos sobre a noção do cuidado de si, 

apontam para várias maneiras pelas quais a formação do professor de língua 

inglesa pode ajudá-los a constituírem-se eticamente a si mesmo. Enfim, para 

Foucault a noção do cuidado de si “é uma condição pedagógica, ética e ontológica 

para ser um bom (responsável) governador [...]” (COELEN, 2008, p. 58). 
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Apesar de envolver um exercício solitário, esta tese foi permeada por muitas 

vozes, por composição de inúmeros Ditos que certamente ultrapassaram a figura do 

pesquisador. Todavia, as vozes que me acompanharam durante o feitio deste texto 

de forma mais marcante para que eu continuasse na empreitada de escrevê-lo 

foram: “Pensar diferentemente do que se pensa e perceber diferentemente do que 

se vê” (FOUCAULT,1984, p. 13). 

Depois de tudo o que foi percorrido, quero voltar ao início deste estudo como 

uma forma de retomá-lo. Assim, volto à ideia que mais fortemente me motivou a 

investigá-lo – a de tentar colocar em destaque a constituição subjetiva do professor 

de língua inglesa inserido em um curso de formação continuada, ou seja, descobrir 

como se dá a relação dos professores em formação consigo próprio e, a partir daí, 

como se constituem e emergem suas subjetividades. Sob essa ótica, Foucault 

(2006) valoriza muito a experiência de se ousar a observar as relações entre 

subjetividades e sociedade. Nesse sentido, meu olhar voltou-se para a autoformação 

do professor como uma experiência do cuidado de si, como uma cultura de si. 

Talvez, para mim, tenha sido um grande desafio, utilizar a noção do cuidado 

de si como uma ferramenta metodológica e conceitual, mas essa direção permitiu-

me conceber o curso de especialização como um espaço de produção das 

subjetividades. Assim, estudar a constituição do professor de língua inglesa, como 

foi proposto nesta pesquisa, levou-me a acreditar em uma constituição autônoma de 

si, especificamente a construção do mestre, pois, como destaca Gallo (2006), este 

precisa adestrar-se a si mesmo, como na sociedade antiga, em que era preciso 

aprender sobre si para que fosse possível dedicar-se a cuidar dos outros, a governá-

los. Portanto, é preciso construir-se como educador para que possa educar, preparar 

o outro para que se adestre a si mesmo.  

Acredito, finalmente, ser relevante afirmar que as ferramentas foucaultianas 

estudadas neste presente estudo deveriam fazer parte dos jogos de verdades que 

constituem os cursos de formações continuada, principalmente, se levarmos em 

consideração a seguinte formulação discursiva de Nietzsche (1956, p. 149): “De nós 

mesmos não somos conhecedores” (tradução própria). 

Todavia, a contribuição do cuidado de si para a discussão da formação 

docente encontra-se justamente no sentido do que o próprio Foucault colocou: 

cuidar de si para cuidar do outro. Governar a si para governar o outro. Cuidar-se 

como professor para ter cuidados com o aluno. Foucault (2004c, p. 79) adverte 
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ainda que o cuidado de si “representa agora uma forma de vida que abrange a 

totalidade da existência”. 

Desse modo, chego a esta sessão de Palavras finais confirmando a tese por 

mim levantada na parte inicial da Introdução deste estudo: que o Curso de formação 

continuada é um lugar em que ocorre a existência de espaços de liberdade, em que 

os professores podem agir sobre si mesmos, reconhecendo-se de outros modos e 

autotransformando-se a partir de outros jogos de verdade na prática do cuidado de 

si, na tentativa de tornarem-se agentes de mudanças do seu desenvolvimento 

profissional atuando em espaços de liberdade. A partir da constante apresentação 

de si nas escritas dos professores, pude observar que a técnica de relação de si 

para si significa também um constante cuidado de si, uma atenção ao seu 

desenvolvimento profissional etc. 

Por meio dos pressupostos teóricos de Foucault, busquei compreender a 

discussão sobre o estudo das línguas sob um novo enfoque, em uma perspectiva 

discursiva e formativa das subjetividades, com a possibilidade, ainda, de vislumbrar 

diferentes modos de compreender a aprendizagem da língua materna e estrangeira 

– se ainda as concebermos de forma separada –, considerando as línguas como 

parte constitutiva do sujeito e o sujeito como parte constitutiva da história que o 

interpela. 

Ademais, posso dizer que o percurso tanto teórico como metodológico desta 

pesquisa proporcionou-me um deslocamento fundamental para meu crescimento. 

Nessa perspectiva, fui aos poucos me desfazendo das amarras, estando atenta a 

alguns jogos de verdades que faziam parte da minha atuação profissional que 

pareciam ser impossíveis de ser desconstruídos para dar lugar a outros. Por 

conseguinte, o aparato teórico deste estudo levou-me a duvidar sobre certos jogos 

de verdades os quais, até então, estavam aparentemente consolidados em mim. 

Nas análises das escritas, corpus deste trabalho, percebe-se que os 

professores, ao descreverem suas histórias de formação, refletem sobre si, sobre 

sua formação em um gesto de experiência de si, apontando discursos “verdadeiros” 

sobre o que fazem consigo mesmos.  Assim, pude compreender que nossas 

subjetividades são constituídas tanto por tecnologias disciplinares quanto pelo eu. 

Em suas escritas, os professores mostraram que são agentes de mudanças 

do seu desenvolvimento profissional, no momento em que são capazes de refletir 

sobre si e sobre suas atuações pedagógicas. Essas reflexões estão amparadas por 
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dizeres que circundam os contextos de formação de professores e demonstram uma 

vontade de saber, de controle, de verdade, de cuidado de si e com o outro, de 

autotransformação.  

Esses docentes, autores das escritas analisadas, constituem ainda 

subjetividades de professores “salvadores”, governantes de si mesmos e dos seus 

alunos, elaboradores de si, além de sinalizarem para uma construção de saber 

menos assujeitada. É desse modo que, a partir das tecnologias do eu, eles chegam 

ao cuidado de si e, consequentemente, ao cuidado do outro. 

Nessas escritas, pude perceber também outras questões que podem ser 

problematizadas, ou seja, nas escritas, encontrei discursos que poderiam me levar a 

vários outros questionamentos sobre a formação continua do professor de inglês. 

Mas, como toda pesquisa precisa de um recorte analítico, mantive meu propósito 

inicial, uma vez que este estudo pode ser uma possibilidade de compreensão sobre 

a temática que elegi para trabalhar, embora muitos outros ditos e direções poderiam 

ter sido dados. No entanto, foi esta a direção que meu olhar alcançou nesse 

momento e penso que as lacunas deixadas por mim nesta tese, podem ser 

problematizações para futuras pesquisas.   

Importa aqui argumentar que as lentes teóricas foucaultianas podem ainda 

inspirar nossas imaginações acerca das nossas constituições subjetivas ao nos 

posicionarmos como pesquisadores e professores de línguas, pois pensar a partir 

de/ou com Michel Foucault é enviar um convite àqueles e àquelas que se interessam 

por essa temática, a questionarmos as verdades, as certezas que constituem os 

cursos de formação de professores.  

Não pretendo deixar nesta tese uma sistemática a ser seguida, muito menos 

prescrever orientações ou um modelo de formação continuada, reafirmo caminhar 

com Michel Foucault é tentar deixar nossas investigações como “convites, gestos em 

direção a outros para aqueles que possam desejar, eventualmente, fazer o mesmo 

ou algo semelhante [...]” (FOUCAULT, 1996, p. 16). Ou, no dizer de Bujes e Costa 

(2005, p. 223), o que importa “é perguntar por possibilidades – ainda que de um 

modo incompleto, limitado, imperfeito – é não reafirmar certeza”. 

Portanto, busco a possibilidade de defender a ideia de que o cuidado de si 

na formação dos professores não consiste em “[...] provocar em si um 

desdobramento interior pelo qual eu me constituiria a mim mesmo como objeto de 

uma observação introspectiva, mas de concentrar-me em mim e de acompanhar-me 
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[...] não se cuida de si para escapar do mundo, mas para agir como se deve” 

(GROS, 2006, p. 132).  

Neste estudo, não tratei de questões relativas ao curso de formação 

continuada, mas fiquei inclinada a focalizar nas produções de subjetividades dos 

professores de inglês, a partir das escritas de si, embora tenha observado que não é 

possível ignorar a função da FC na forma de pensar a constituição dos docentes em 

língua inglesa. Creio que a formação continuada deve ser pensada a partir de 

múltiplas perspectivas que os estudos situados em uma cultura pós-estruturalista 

apresentam. 

Por ora, interrompo esta escrita deixando a palavra final com quem tanto me 

motivou a suspender minhas certezas e a seguir em rotas investigativas não 

seguras, o teórico Michel Foucault: 

 
[...] a única possibilidade teórica que sinto, seria a de deixar somente 
o desenho o mais inteligível possível, o traço do movimento pelo qual 
eu não estou mais no lugar onde eu estava [...] traçar um 
deslocamento, quer dizer, traçar não edifícios teóricos, mas 
deslocamentos pelos quais as posições teóricas não cessam de se 
transformar (FOUCAULT, 2009, p. 32). 

 

Na vertente foucaultiana, a preocupação está em mostrar aos sujeitos que 

os discursos de verdades não podem ser mais para vigiar, sujeitar o conhecimento 

deles, mas para ajudar a transformá-los; levando em consideração que os 

professores produtores das escritas colocadas em destaque e analisadas, neste 

estudo, continuam a constituírem-se a si mesmos nas produções de suas 

subjetividades ao ocuparem a posição de professores de língua inglesa.  

Por fim, acredito que a conclusão de uma tese significa uma pausa na 

pesquisa e não um encerramento do assunto, visto que espero sempre retomar essa 

temática e mergulhar nesse cenário que me move e me autoconstitui. 
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ANEXO I 
 

 

 

Termo de ética científica 

 

A presente pesquisa tem como fundamento estudar como os professores de 

língua inglesa posicionam-se, discursivamente, nas escritas de si ao se constituírem 

como sujeitos, a partir de um contexto de formação continuada. Com tal objetivo, 

faz-se necessário utilizar uma metodologia pautada em estudo. 

A partir disso, é de fundamental importância promover uma análise acerca 

das práticas discursivas dos sujeitos pesquisados na produção de suas 

subjetividades, ao posicionarem-se como professores de língua inglesa.  

Mediante tal aspecto e entendendo a importância da confidencialidade 

necessária a fim de resguardar os agentes pesquisados, bem como por entender os 

objetivos éticos de cunho acadêmico-científico, declaro para os fins que se fazem 

devidos, junto a esta instituição, que o presente estudo promoverá toda guarida 

necessária para o resguardo dos sujeitos pesquisados, preservando os valores 

éticos e morais da pesquisa científica. 

Por ser verdade, firmo o presente. 

 

 

Ivonete Bueno dos Santos 

 

Doutoranda em Estudos da Linguagem – PpgEL – UFRN, NATAL 
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ANEXO II 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado(a) e/ou 

em participar na pesquisa de campo referente ao trabalho intitulado FOUCAULT E A 

ARTE DO CUIDADO DE SI: uma nova possibilidade de discussão para a formação 

continuada de professores de língua inglesa, desenvolvida por Ivonete Bueno dos 

Santos. 

Afirmo que aceitei participar, por minha própria vontade, sem receber 

qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de 

colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui informado(a) dos objetivos estritamente 

acadêmicos do estudo que, em linhas gerais, é: Analisar as produções de 

subjetividades de professores de inglês ingressos em um curso de formação 

continuada. 

Fui também esclarecido(a) de que os usos das informações por mim 

oferecidas estão submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo 

seres humanos, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho 

Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. 

Minha colaboração far-se-á de forma anônima, por meio de [descrever o tipo 

de abordagem p. ex: entrevista semiestruturada]. O acesso e a análise dos dados 

coletados far-se-ão apenas pelo(a) pesquisador(a) e/ou seu(s) orientador(es)/ 

coordenador(es).  
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Fui ainda informado(a) de que posso me retirar dessa pesquisa a qualquer 

momento, sem prejuízo para o meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções 

ou constrangimentos. 

Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP). 

 

Anápolis, 04 de janeiro de 2009. 

 

Assinatura do(a) participante: ______________________________ 
 
Assinatura do(a) pesquisador(a): ____________________________ 
 
Assinatura do(a) testemunha(a): ____________________________ 
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ANEXO III 
 

Roteiro para a elaboração das escritas 

 

 

Objetivo do encontro: 

 

Temática geral da pesquisa:  

 

Nome, idade, formação acadêmica: 

 

Como se tornou professor(a) de língua inglesa:  

 

Onde esteve profissionalmente antes de chegar ao curso de Formação continuada 

(especialização em língua inglesa: 

 

Como surgiu a ideia de ingressar neste curso de especialização: 

 

Os interesses e desejos que poderiam expressar as suas necessidades formativas 

que você estava buscando ao ingressar no Curso de Graduação (Letras) e Pós, ou 

seja, sua Formação Inicial (FI) e Continuada (FC) a respeito de ser um professor de 

língua inglesa, com os olhos voltados para as exigências (de um professor) do 

presente:  

 

Quais suas perspectivas em relação à proposta formativa atual do curso de 

especialização em língua inglesa?  

 

As necessidades formativas foram alcançadas neste curso de formação continuada?   

Se não, em sua opinião, o que faltou? 

 

A significância de ser professor de LE e por que escolheu ser professor de língua 

inglesa: 
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ANEXO IV 
 
1. Ângela 
 

1 Como me tornei professor(a) de língua inglesa?  
 

Meu pai era professor de língua inglesa e “me forçou” a aprender o idioma. 

Ele era o dono do curso e também meu professor. Sendo muito rígido comigo eu 

comecei a odiar o estudo desse idioma mas, como obediência, estudei um pouco. 

Aos 18 anos, desempregada e com duas filhas para cuidar, aceitei uma vaga de 

professora de língua inglesa em uma escola estadual. Cursava Direito na época. Me 

apaixonei pelo ambiente escolar e decidi fazer o “Esquema I” para Letras. Lecionei 

em colégios públicos do 6º ano do Fundamental II ao Ensino Médio. 

Ao ingressar no curso de graduação o meu único interesse era ter um 

“diploma” que me habilitasse a continuar o trabalho que eu já fazia. Lecionando em 

colégios públicos sentia-me apta a qualquer coisa. Minha graduação foi em um 

curso emergencial pela UNIANA (atual UEG) e pouco me acrescentou, ou seja, 

fiquei com deficiencias profissionais na área do ensino de LE. A verdade é que com 

o passar do tempo e meu amadurecimento pessoal e profissional, pude então 

perceber que quase nada sabia, precisa superar esta deficiência ir em busca de uma 

formação mais ética. Ao ingressar na Pós eu ansiava por tudo. Pois eu tinha um 

diploma sem conhecimento formativo algum. 

Em primeiro lugar, eu tinha o interesse de poder melhorar minha carreira 

como professora. Em segundo lugar, a vontade de aprender formas diferentes de 

ensinar.  

As minhas necessidades formativas foram alcançadas. Mas percebo que 

meu caso é diferente dos demais colegas. Para mim tudo foi novidade enquanto 

para muitos não. Por exemplo: fiz meu primeiro artigo científico (nunca tinha feito 

monografia). Depois desse curso tenho outra visão de sala de aula. Me sinto menos 

incapaz e uma certa liberdade para cuidar do aprendizado do meus alunos, pois 

tentava alcançar 100% dos alunos e isso não é possível. 

É um desafio ensinar outra forma de comunicação para os alunos. Fazer 

com que eles compreendam que falar inglês não é apenas dizer “What´s your 

name?”. Gosto de ensinar o que sei e gosto mais ainda quando percebo alunos 

motivados. O ensino, para mim, é emocionante. É algo além do profissional, pois se 
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me perguntam o que faria se tivesse muito dinheiro eu respondo: Ensinaria inglês 

para quem quisesse e não pudesse pagar. 
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2. Márcia  
 

Eu ainda não estou exercendo a profissão de professora (inglês), gostaria 

muito, mas não tive oportunidade. Quando eu estava terminando a graduação, já 

pensava em fazer a Pós Graduação de língua inglesa, optei pela língua inglesa, pois 

sempre apreciei e tenho um pouco mais de facilidade e interesse do que o 

português. Também porque queria aprender mais como trabalhar o Inglês em sala 

de aula como: técnicas, métodos, como preparar uma avaliação mais adequada e 

etc. Já que, é de suma necessidade estar aprimorando os conhecimentos, buscar 

novas informações e também se atualizar neste mundo globalizado. 

No momento em que iniciei a graduação eu tinha uma crença, de que eu iria 

terminar a faculdade falando fluentemente o Inglês. Com o passar do tempo notei 

que não isso não aconteceria, então procurei um Centro de Idiomas para estudar e 

desenvolver o meu Inglês gradativamente, com isso estudo Inglês até hoje sei que 

não sou fluente, mas um dia serei. 

Eu concordo totalmente com Novóa, no que ele diz que o professor constrói 

sua formação, é muito importante a busca pelo saber, a troca de experiências e a 

construção de novas crenças, e isso acontece nos curso de formação continuada. 

O curso de formação continuada foi muito enriquecedor e de qrande 

aprendizado. Houve algumas disciplinas que eu me identifiquei, outras não. credito 

que seria interessante se incluisse junto às disciplinas Oficinas (para desenvolver 

materiais didáticos entre outros). E algumas palestras. 

Professor de LE deve ser mediador, facilitador de conhecimentos e antes de 

tudo, deve gostar da profissão que escolheu sendo assim um bom profissional capaz 

de despertar nos educandos pelo menos um interesse pela Língua. 
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3.  ANA 
 

Meu desejo de ser professora surgiu quando crianca nas brincadeiras de 

`escolinha`. Essas brincadeiras as vezes podem ser uma fase, outras vezes podem 

reforcar um desejo infantil ate a decisao profissional de alguns adultos. Coincidencia 

ou nao, eu e minhas amigas de infancia que brincavam de escolinha somos 

professoras. Com o passar dos anos esse desejo foi reforcado na escola e pelo 

desejo de aprender ingles. Durante toda minha vida escolar eu sempre me 

identifiquei com materias voltadas para o curso de letras: redacao, leitura, literatura, 

portugues ingles (a partir do atual sexto ano do ensino fundamental). No primeiro 

ano do Ensino Medio, eu achei que o Ensino de Ingles oferecido pela escola era 

insuficiente para minhas ambicoes. As aulas eram muito curtas, salas lotadas. A 

professora era motivada, mas boa parte da aula era dispensada no controle de 

frequencia e disciplina dos alunos. Eramos 49 alunos. 

A partir da constatacao de que nao poderia esperar muito das aulas e das 

condicoes da escola, resolvi me matricular num curso de ingles. A realidade era 

outra. Poucos alunos, maior tempo de aula. Como consequencia o meu 

aproveitamento foi outro tambem. Uma informacao interessante e que a professora 

do curso de ingles era a mesma professora da escola. Como disse anteriormente, 

ela era uma profissional capacitada so que as condicoes da escola regular a impedia 

de trabalhar a lingua estrangeira de forma eficiente. No segundo ano do Ensino 

Medio fui convidada a ser monitora de ingles da escola. A mesma professora da 

escola e do curso me indicou para ser monitora de ingles. A monitoria acontecia 

durante a tarde na escola e os alunos que estavam com dificuldade em varias 

disciplinas tinham que frequentar as ‘aulas de reforco’. A primeira monitoria 

aconteceu dois dias antes da avaliacao de ingles. Eu tinha 16 anos, no segundo ano 

do Ensino medio e dei ‘aula’ de ingles para mais de 80 alunos pela primeira vez. 

Quando eu cheguei na sala de monitoria e vi aquele tanto de aluno, ja que alunos de 

outras salas estavam la tambem, eu quase desmaiei. Nao sei como, mas a monitoria 

foi um sucesso e varios alunos recuperaram notas na avaliacao. Como pagamento o 

monitor ficava dispensado da avaliacao, obtendo nota maxima. Essa foi a melhor 

parte. Mal eu sabia que esse era meu primeiro passo para a docencia. Essa 

experiencia foi muito importante. 
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Quando terminei o Ensino Medio ja estava avancada nos estudos de ingles, 

em relacao aos meus colegas que nao estudaram em curso a parte. Mesmo tendo 

bastante afinidade com linguas e literatura e redacao, optei por enfermagem no 

vestibular da UFG. Nao passei na segunda fase e uma amiga da minha mae me 

levou num hospital um dia pra acompanhar a rotina de uma enfermeira. Na volta 

estava decidida a mudar de curso. 

No ano seguinte me inscrevi para um vestibular apenas: letras na UEG. 

Passei e iniciei o curso desapontada com as aulas de ingles do curso. Infelizmente a 

grande maioria dos alunos do curso nao tinham nocao basica de ingles. A 

professora teve que iniciar a partir do ‘verbo to be’. Isso foi um balde de agua fria 

nas minhas perspectivas. Mas resolvi aproveitar o que podia e me concentrar na 

linguistica durante o curso. No ano seguinte a Universidade aplicou provas de 

proficiencia para liberar alguns alunos das aulas de ingles. Foi a solucao que a 

Universidade pode dar na epoca. Na minha opiniao essa solucao e absurda para um 

curso de formacao de professores. 

No final do primeiro ano de curso eu comecei a trabalhar como estagiaria no 

programa de Educacao de jovens e adultos (EJA). Foi uma experiencia riquissima 

que me deu seguranca e me da suporte ate hoje. Tive oportunidade de aliar a teoria 

com a pratica o tempo todo na Universidade. Quando me formei ja dava aulas em 

varios cursos preparatorios para o vestibular na cidade. Posso dizer que tive a 

oportunidade de experimentar varios segmentos da docencia mesmo antes de 

finalizar o curso. 

ANA: Mesmo antes de iniciar minha formacao inicial de professora eu 

achava muito ‘chique’ ser professora de  ingles. Minha professora do Ensino Medio 

foi um exemplo pra mim. Ela era uma mulher bonita, elegante, competente e segura 

de seus conhecimentos. Eu sempre pensava: quero ser uma professora como ela. 

Acho que ela foi minha maior influencia. Meu gosto pela lingua pesou bastante na 

decisao de me ingressar num curso de formacao continuada para professores de 

ingles e acho que eu estava buscando preencher um gap da graduacao na pos 

graduacao. De certa forma consegui. Hoje olho para tras e vejo que minha graducao 

oferecia aulas de ingles adequadas para o Ensino Medio e minhas pos graduacao 

ofereceu o que seria adequado para graduacao.  
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Terminei minha pos Graduacao e mesmo antes eu ja estava ingressada na 

docencia do Ensino Superior. Acho que o desejo de ser um professor universirtario 

me estimulou a cursar a formacao continuada e e o maior motivador de quem 

ingressa. Mesmo pos graduada eu achava minha formacao incompleta e resolvi 

acrescentar a experiencia de viver no pais falante de ingles a minha formacao 

teorica. Apos 10 meses na Irlanda, tenho notado que meu conhecimento ` tecnico` 

,que eh muito importante aliado ao teorico, so tem melhorado. A imersao e muito 

enriquecedora.  

 Espero que minha narrativa seja ultil a sua pesquisa. Obrigada pela 

oportunidade de participar. Depois quero copia da sua dissertacao de mestrado. 
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4. Maria 
 

1.Tornei-me professor de inglês principalmente pela vontade de tornar-me 

fluente na língua. O que infelizmente não aconteceu no curso de graduação. 

2 Antes de chegar ao curso de especialização em língua inglesa estudei 

inglês em um Centro de Idiomas, depois passei para um outro curso livre de idiomas 

onde ainda continuo a estudar, ou seja, não parei de estudar inglês depois que 

terminei a graduação. 

3 e também que desse mais suporte para a minha prática em sala de aula, 

com Bem a idéia de ingressar no curso de especialização iniciou no final da minha 

graduação, nessa época praticamente graduada percebi que a graduação 

infelizmente não supriu as minhas expectativas e muito menos as exigências do 

competitivo mercado de trabalho. 

Meus interesses desejos pelo curso eram os de conhecer teorias, 

informações de como aperfeiçoar minha prática, pois me sentia um pouco sem 

direção, para encontrar possíveis melhorias para tantas questões que às vezes não 

sabia como lidar com meu aluno na escola. 

4 Assim interessei-me logo pela especialização, com a tentativa de 

aprofundar e especializar meus conhecimentos em língua inglesa, -  com o desejo 

não de tornar-me fluente na língua, agora mais madura sei que isso também não 

acontece em um curso de especialização, e sim somente nos cursos livres de 

idiomas e claro fundamentalmente pela minha força de vontade. – e para que eu 

pudesse ter mais oportunidade no campo profissional oficinas, dinâmicas e etc.  

5 E refletindo sobre o curso de especialização, achei que ele ainda comporta 

um leque de formação muito aberto à várias áreas da língua inglesa, na minha 

opinião ele não deu para afunilar muito os conhecimentos específicos na prática em 

sala de aula, que era um dos meus objetivos. Porém ele enriqueceu muito meus 

conhecimentos, agora sou capaz de discutir sobre vários assuntos que se 

relacionam com a língua inglesa e ainda conseguir passar para outros, sinto-me 

mais forte para encarar o que me espera. E acho que ele poderia melhorar na 

questão de oficinas e dinâmicas, isto é ser mais voltado para a sala de aula que é a 

maioria da realidade dos especializandos.  

6 Além do mais, escolhi ser professor de língua inglesa não só para ser 

fluente na língua, mas também para me realizar pessoalmente e profissionalmente e 
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assim tentar passar meus conhecimentos aos outros(alunos) com amor, dedicação e 

claro com eficiência. E desse modo, acho que ser um excelente professor de língua 

inglesa está muito além de ser apenas graduado na sua área, exige enfim uma série 

de habilidades e competências como: ser fluente na língua, especialista na sua área, 

reflexivo quanto à sua prática e formação continuada, atender as necessidades que 

o momento requer, atualizado, dinâmico, sempre levar coisas novas e quase que 

saídas do forno para a sala de aula, tudo isso para que o processo de ensino e 

aprendizagem seja interessante, dinâmico e que acompanhe todas as mudanças 

que acontecem constantemente ao seu redor e claro tenha sucesso, ou seja, não dá 

para ficar parado no tempo, senão você fica para trás, assim como o seu curso de 

graduação já ficou a muito tempo.  E por fim, no decorrer desse processo de 

formação continuada consegui perceber que quanto mais estudamos, mais temos 

que estudar, há um mundo para ser descoberto e que só depende de nós descobri-

lo, e que se quisermos afunilar mais nossos conhecimentos e ter sucesso em 

nossos objetivos e/ou sonhos não temos que parar nunca de subir nos degraus do 

conhecimento. 
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5. LOE 
 

Bom, inicialmente digo que não será possível seguir a ordem das questões 

uma vez que minha narração ficaria sem seqüência porque na verdade, minha 

história foi diferente.  

Quando terminei o Ensino Médio e me inscrevi para o vestibular optei por 3 

cursos diferentes: Relações Públicas (UFG), Secretariado Executivo Bilíngue (UCG) 

e Letras (UEG). Passei apenas na primeira fase da UFG, fiquei entre os primeiros na 

UCG, porém, entre fazer uma faculdade paga e uma não paga, fiquei na UEG. Vale 

ressaltar que quando me inscrevi para Letras, não o fiz por causa do Inglês, embora 

eu já fizesse curso no CCAA. Fiz Vestibular para Letras unicamente por causa do 

Português porque sempre gostei de gramática e tinha um enorme interesse em falar 

e escrever bem, digamos assim. Aliás, também não pensava em me tornar 

professora de Português! 

Enfim, daí no final do primeiro ano do curso (2003) tive que apresentar uma 

aula para o prof. Francisco Edílson como forma de avaliação da disciplina que o 

mesmo ministrava, e no ano seguinte quando ele aceitou a coordenação de Centro 

de Idiomas – UEG, deixei o currículo lá (por insistência de duas amigas pois eu não 

tinha interesse algum em lecionar, aliás eu sequer falava e/ou participava das aulas!) 

e foi convidada. Costumo dizer que a partir daquele momento me descobri 

professora de inglês e não sei fazer outra coisa na vida!  

Terminei meu curso em 2006, e logo em seguida (Agosto de 2007), entrei na 

pós-graduação em Ensino e Aprendizagem de língua inglesa na UEG também. 

Confesso que só me matriculei nesta especialização porque era extremamente 

cômodo para mim: eu morava praticamente dentro da faculdade e o preço era 

acessível, além de conhecer grande parte dos professores.   

Quanto às minhas perspectivas acerca do Curso de FC, ratifico que não 

pensava em formação, crescimento, trocas de experiências, aumento no salário, dar 

aula em faculdades e tal... eu tinha disponibilidade e me identifiquei com a área de 

língua inglesa.  

Para falar a verdade, sou muito cética quanto a esses cursos de FC. No 

geral, os professores reclamam demais, falam muito e você raramente ouve trocas 

de experiências interessantes e produtivas, sabe?! Quando eles saem dali, entram 

em sala e voltam a fazer tudo o que já faziam, sem sequer refletir o que 
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estudaram/leram na aula. E só para constar, confesso que todas as “mudanças” que 

a Educação vem sofrendo ao longo dos anos, não têm sido as melhores, em minha 

opinião. Quando falo em “mudanças” me refiro à liberdade dada aos alunos, à 

preocupação em não reprovar aluno, em não corrigir com caneta vermelha para não 

deixá-lo constrangido, em não “castigar” (deixá-lo sem recreio, por exemplo) etc; 

Enfim, não tenho visto nada de positivo nisso. Daí, os professores das faculdades e 

especializações cheios de teorias e que saíram do ensino regular há quase 100 

anos (desculpe-me pela hipérbole, mas é impossível evitar! é melhor ser franca) 

comentam coisas que se eles conhecessem a realidade das escolas e das famílias 

jamais falariam tantas asneiras! Dar aulas para universitários é muito mais fácil. 

Cansei de ouvir nos corredores os colegas reclamando de alguns professores, pois 

eles os faziam se sentirem um lixo!  

Umas das coisas que acho que poderiam ter enriquecido bastante a pós, 

seriam momentos diferenciados para a troca de experiências porque sei que há 

muita gente boa por aí fazendo em excelente trabalho. Talvez se os professores 

(professores da pós e os estudantes) apresentassem seus trabalhos, projetos nos 

quais conseguiram envolver toda a comunidade de uma forma geral, atividades 

diferenciadas, etc; sairíamos um pouco do campo das ideias e iríamos para a 

prática. 

Bem, como já mencionei não pensava em me tornar professora, tudo 

aconteceu por acaso e, felizmente, me encontrei profissionalmente. Sei que sou uma 

ótima professora, principalmente lidando com adolescentes e adultos que são 

minhas paixões. Acho que ser professor de LE é muito mais que ensinar apenas a 

estrutura da língua. É aproveitar toda a gama de opções que uma LE propicia e 

transpor as barreiras culturais, mostrar um outro universo, quebrar preconceitos, 

formar cidadãos e possibilitar melhoria de vida também. Nunca aprendi tanto como 

quando estou em sala de aula.  Milena Lessa 
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6. Rita 
 

Fatos curiosos surgem e me lembro meu primeiro contato com a língua 

estrangeira. Comecei a ter contato com a segunda língua com mais ou menos 12 

anos de idade e isso se aconteceu porque estava lendo revistas em quadrinhos e 

descobri que tudo era tão gostoso de se aprender. 

Lógico que eu já havia ouvido musicas inglesa, mas observando as palavras 

cantadas, e ate mesmo como se poderia escreve- las. Como eu lia muito, me 

imaginava lendo coisas em Inglês e isso me fez apaixonar pela língua. O resultado 

disso é que anos mais tarde resolvi ser professora de Inglês. 

Eu encantava com a língua inglesa e por isso quis fazer faculdade de Letras 

– Português e Inglês. Então surgiu uma oportunidade de trabalhar em uma escola do 

Ensino Fundamental e Médio. 

Hoje sei que fiz a escolha certa e sempre procuro corrigir os meus erros e 

acredito que tenho melhorado muito na minha vida profissional. 

Quando terminei minha graduação, me escrevi no curso de Especialização 

em Ensino e Abordagem da L2.Adquiri novos conhecimentos e me aprimorei 

profissionalmente. Espero poder realizar todos os objetivos e superar os obstáculos 

apresentados nesta área. Minha expectativa principal com relação a esta disciplina 

esta em poder e discutir idéias com todos visando a melhora na qualidade de 

ensino.  
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7. Cida 
 

É de suma importância perceber quando um profissional na área da 

educação sente incomodado diante daquilo que já tem conhecimento e na sede de 

buscar sempre o novo, pois um novo mundo está sendo desvelado e necessita de 

pessoas corajosas que lutam e acreditam que fazem a diferença na educação. 

E foi desta forma que me tornei professora de língua Inglesa, mesmo 

sabendo dos desencontros sociais e na própria instituição de trabalho, sempre 

acreditei que era e é possível ensinar a língua-alvo. Os desafios foram motivos que 

me instigavam cada vez mais em busca de mais qualidade profissional, mesmo 

estando em sala de aula de língua inglesa antes da especialização, eu sentia uma 

necessidade imensa de fazer a especialização na área de estudo, ou seja, queria 

fazer parte desse grupo de pesquisadores. 

Eu sentia que a formação continuada seria um bom caminho e um brilhante 

começo para que eu pudesse adquirir mais consistência naquilo que fazia, depois de 

três anos de espera surgiu a oportunidade e hoje posso falar que cada segundo dos 

encontros dos módulos tiveram seus valores para somar as boas qualidades do 

curso. 

Vejo que minha formação inicial me deu condições para atuar como 

professora de Inglês, mas na realidade foi minha paixão pela língua que me levou 

onde estou hoje, pois não posso negar que a defasagem em questão da pronúncia 

ainda persiste, mas eu não desistirei e depois que participei da formação continuada 

sinto que sou vista com outros olhos, pois as exigências das escolas no momento 

são muitas, o domínio, a segurança e o título contam bastante para que haja bom 

desempenho por todos profissionais da área.  

Minhas perspectivas é que eu continue aperfeiçoando e dedicando nesta 

área, e estou frequentando Centro de idiomas buscando melhorar a pronúncia. E em 

relação a formação continuada como já disse anterior atingiu praticamente minhas 

expectativas e somos hoje pessoas mais capacitadas em relação ao uso da língua-

alvo e acredito plenamente na citação de Nóvoa quando diz que o professor constrói 

sua formação, pois a maior prova está em mim, toda vida fui aluna de escola pública 

com muito orgulho e com um ensino de inglês deixando tudo a desejar, pois não 

tinha profissionais qualificados e no entanto estudar inglês era status, mas eu tinha 

paixão pelo idioma e posso dizer que sou fruto do meu próprio esforço, pois acredito 
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que a língua Inglesa ainda pode ser tratada com tal mérito, [...]Para mim, ser 

professora de LE é algo sem explicação, pois tudo que se faz com dedicação e amor 

o resultado flui com certeza é por esses e outros motivos que acredito que ensinar 

inglês não é impossível e sim prazeroso para os que valorizam esse ensinamento 

que só tem a crescer através da informatização. 

A narradora em têm consciência da multiplicidade de fatores que compõem 

o sistema complexo da aprendizagem de línguas: o contexto educacional, o contexto 

econômico e as diferenças individuais de cada aprendiz. É importante perceber no 

discurso da narradora a necessidade de encontrar soluções para problemas que 

fogem ao seu alcance – a situação econômica e a política educacional do ensino de 

línguas estrangeiras 
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8. Manoel 
 

Ainda indeciso em qual curso / faculdade iria fazer e após vários pedidos 

(amigos e família) para NÃO fazer um curso de licenciatura, decidi na época e 

acabei cedendo a pressão e fazendo o curso de Fonoaudiologia (área da Saúde), 

que por ironia do destino, me apaixonei pela área da FONO ESCOLAR, A Voz , e 

consequentemente a voz do professor ( instrumento de trabalho). 

Após quatro anos de trabalho na área (fono) e sempre dividindo entre as 

duas profissões: Fono e Escolas Particulares (6º ano ao 3º ano do E.M), decidi fazer 

um curso de Especialização em Ensino e Aprendizagem em língua inglesa, pois já 

tinha muitos anos trabalhando como professor e não tinha o curso de licenciatura, 

nem um aprofundamento didático na área. Sou formado pela UEG, 1ª turma da Pós, 

o curso foi simplesmente fantástico, e a cada dia me identificava mais com a sala de 

aula e a Língua em Questão. Os professores sempre nos orientando em usar as 

quatro habilidades no curso. 

Aprendi muito no curso de Pós, dividi idéias, conheci a visão de outros 

profissionais da área e sei hoje identificar as características e dificuldades 

apresentadas por profissionais principalmente das escolas públicas. Hoje faço o 

curso de Letras na Faculdade Anhanguera Educacional, me formo no final do ano e 

muito feliz em dividir minhas experiências com colegas e meus professores, que hoje 

são meus colegas de trabalho. Consegui unir as 2 profissões, contribuindo de perto 

com a equipe. 

Hoje não saberia fazer outra coisa senão estar em sala de aula, sou muito 

feliz nas minhas escolhas e a cada dia me surpreendo em querer estar mais próximo 

do conhecimento/ da língua, já fiz outra pós em Docência Universitária, pois 

trabalhando na UEG senti essa necessidade. 

Ano que vem, 2010 quero fazer meu mestrado e nunca para de estudar. 
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9. Maria  
 

Quando prestei vestibular na UEG, na cidade de Goiás, só havia 3 cursos na 

época, Letras - História - Geografia. Então optei por Letras... Durante todo o curso 

trabalhei em uma casa lotérica e não tinha muito tempo para dedicar aos estudos. 

Mas mesmo assim fui me sentindo atraída pelo ingles. Logo depois que terminei o 

curso de letras, uma colega de sala que era coordenadora em um colegio particular 

chamado Colégio SANT`ANA,  me convidou para trabalhar com ingles. Confesso 

que fiquei assustada e com medo, pois ainda não tinha experiência e nem mesmo 

didática para lidar com alunos, ainda mais por ser escola particular, enfim era um 

desafio, o qual eu acabei por aceitar o convite. 

Depois de 2 anos nesta escola, fui trabalhar em escolas estaduais de 

contrato temporário. Outra realidade... Mais tarde prestei concurso no estado, para 

lingua inglesa e passei. Assim fui cada vez mais tomando gosto pelo ingles. Por isso 

comecei a sentir necessidade de ampliar meus conhecimentos, que na graduação 

ficou muito a desejar. Nesta epoca eu ja estava gostando muito de conhecer cada 

vez mais essa outra cultura. Então corri atrás de um curso que pudesse melhorar 

minha pratica com a lingua inglesa, por isso me ingressei na pos-graduação de 

lingua inglesa , na UEG.  

Meus interesses e desejos pelo curso eram os de conhecer teorias, 

informações de como aperfeiçoar minha prática, pois me sentia um pouco sem 

direção, para encontrar possíveis melhorias para tantas questões que às vezes não 

sabia como lidar com meu aluno na escola. 

Com a globalização e com tantas cobranças e mudanças no sistema 

educacional, penso que precisamos buscar melhores condições de trabalhar com 

estas exigencias do tempo presente. 

Diante dos objetivos, dos quais eu buscava na pos, estava  o de aprender a 

comunicar com a lingua, e neste ponto infelizmente ficou a desejar, mas também 

reconheço que para isso é preciso entrar  para o laboratorio de linguas... Por outro 

lado conheci professores excelentes, colegas maravilhosos, e o mais importante 

uma  rica troca de experiencias. 

 

Hoje para mim , ser profesora de lingua inglesa é motivo de orgulho, pois 

sinto muito prazer em trabalhar com algo que para mim ainda é um desafio 
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permanente, e isso me atrai muito, tenho uma imensa sede de conhecer mais e 

melhorar minha prática com essa lingua. Portanto, não foi bem uma escolha, ser 

professora de LE, mas foram oportunidades que surgiram em minha vida e que de 

certa forma eu abraçei, e nasceu esse gosto, que hoje é uma forma prazeroza de 

conhecer e buscar o novo, sempre...    

 

Professora Ivonete, espero ter contribuido de alguma forma.   
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10. Carla  
 

Sou professora de inglês por acaso. Sou formada em Edu. Física e 

trabalhava na área. Na escola que estava faltava professor na área de língua 

inglesa, e como eu tinha feito inglês em uma escola de idiomas por 6 anos, me 

colocaram para dar aula. Só que amei!!!!E nunca mais abandonei, porém tive que 

fazer faculdade de letras, pois o estado exigiu. Meu intuito era o de aprender melhor 

o inglês , meu foco era a língua. E assim fiz. Trabalhei na escola pública, em duas 

particulares e em uma escola de idiomas. 

Com o passar do tempo percebi a necessidade de fazer um curso de 

especialização, porque queria aprimorar meus conhecimentos, saber se o que 

estava fazendo em sala de aula era correto ou não, como me sentir mais segura 

diante dos desafios. O que me motivou a fazer o curso de especialização foi 

totalmente diferente daquilo que me motivou a fazer a graduação. Sei que foi 

também pelo amadurecimento profissional que adquiri com o passar dos anos. E ao 

terminar a especialização, percebo que meu objetivo foi alcançado. È lógico que 

houve falhas, como desorganização do calendário, uma ou duas professoras mais 

preguiçosas, voltadas aos seus próprios interesses, porém nada que me impedisse 

de avançar. Sei que a formação depende de mim, do meu esforço em buscar a 

excelência. Na formação continuada pude perceber que os meus anseios são os 

mesmos de muitos outros, e isso é confortante , essa troca de experiências é 

animadora. Pude também adotar novas maneiras de ver e fazer  meu trabalho e 

assim poder fazer interferências, no lugar de velhos paradigmas  “impregnados” em 

mim. Passei a entender melhor as características de meu aluno e ver que as 

diferenças podem ser muito úteisse eu as canalizar para o lugar certo. 

O curso foi muito proveitoso, ele foi de encontro ao que buscava. Ser 

professora de inglês é uma honra, pois o faço com muito prazer. O que me 

desmotiva ‘as vezes é política educacional empregnada de política partidária, e que 

não acompanha os avanços que as pesquisas trazem com melhorias,  falta de 

autonomia da escola e por sua vez dos professores, que tem de dizer sim mesmo 

não concordando. 

Professora , isso é realmente o que senti, talvez não te ajude muito. 
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11. Marcelo 
 

Eu me formei em Relações Internacionais e obrigatoriamente preciso falar, 

ler e escrever utilizando a língua inglesa, posto que os contratos internacionais são, 

quase em sua totalidade, em inglês, entretanto para a minha área é necessário 

muito mais que uma simples graduação por isso enquanto estava estudando resolvi 

ganhar uma grana extra, por isso me tornei professor de inglês.  

2. Onde estive profissionalmente antes de chegar ao curso de Formação 

continuada (especialização em língua inglesa – UEG)?  

Eu estava em Anápolis estudando para me tornar um diplomata e para 

ganhar uma grana extra comecei a ministrar aulas de inglês, espanhol, história e 

geografia em várias instituições (pública e privada) da cidade. 

3. Como surgiu a idéia de ingressar neste curso de especialização?  

Fui conversar com o coordenador do curso de letras da Anhanguera, pois 

queria ministrar algumas aulas no ensino superior e ele me sugeriu que fizesse uma 

especialização na área de letras, já que estava disposto a ingressar em uma nova 

área. 

4. Quais foram os seus interesses e desejos que poderiam expressar as 

suas necessidades formativas que você estava buscando ao se ingressar no Curso 

de Graduação (Letras) e Pós, ou seja, sua Formação Inicial (FI) e Continuada (FC) a 

respeito de ser um professor de língua inglesa, com os olhos voltados para as 

exigências (de um professor) do presente?  

Como havia dito não sou graduado em letras e até o momento em que eu 

comecei a ministrar aulas em Anápolis não tinha a intenção de me tornar um 

professor de línguas. Mas, como estava ministrando aulas e, após a conversa que 

tive com o coordenador de letras da Anhanguera vislumbrei a necessidade de 

possuir algumas habilidades que o bacharelado não me disponibilizou.  

5. Quais suas perspectivas em relação à proposta formativa atual do curso 

de Especialização em Língua inglesa - UEG? Pois a proposta de qualquer curso de 

formação continuada para professores deveria ser de acordo com o que Nóvoa diz: 

o professor constrói sua formação, fortalece e enriquece seu aprendizado. A troca 

de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, 

nos quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de 

formador e de formando. A partir destes pressupostos, Você acha que suas 
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necessidades formativas foram alcançadas neste curso de formação continuada? Se 

não, em sua opinião, o que faltou? 

Na minha opinião, foi de extrema valia fazer uma especialização em língua 

inglesa, pois foi na pós que estudei pela primeira vez teóricos importantes na área 

da educação, isto me fez ser um novo professor, ver o ensino da língua inglesa de 

outra maneira. Com relação à troca de experiência, assumo que não tenho muita 

paciência realizar essa troca, para mim parece mais uma terapia de família, nesse 

ponto foi extremamente desgastante. 
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12. Leandro 
 

Comecei estudar inglês ainda na adolescência, daí um dia vi um anúncio no 

jornal pedindo professor de inglês, decidi me candidatar e fui aceito, minha tarefa era 

ensinar inglês à domicilio, eu ia até a residência dos alunos e tiravas suas dúvidas 

sobre determinados assuntos. Em seguida comecei a trabalhar em uma instituição 

missionária que formava missionários para outros países, eles decidiram iniciar um 

curso de inglês e como eu falava inglês me tornei professor. 

Depois de terminar o curso de inglês, inicie a faculdade de Letras, pois 

precisava de um diploma para lecionar na rede publica e demais escolas, ao 

terminar senti a necessidade de maior especialização, sentia que o curso de Letras 

tinha deficiências e precisa me aprofundar em determinados assuntos relacionados 

à vida profissional, também via que a concorrência era enorme, um grande número 

de candidatos disputando uma única vaga, decidir começar uma especialização pois 

esperava melhorar meus conhecimentos e meu currículo. 

Minhas expectativas em partes foram atingidas em partes não, pois no curso 

de especialização se perde muito tempo discutindo teorias que na real são quase 

impossível de se realizar em algumas escolas, acho que os assuntos teriam que ser 

enfocados no sistema educacional brasileiro que é o lugar onde a maioria dos 

professores que fazem uma especialização trabalham, sendo assim os métodos, 

estratégias, teorias são quase impossível de serem praticados em salas 

superlotadas, às vezes com grande dificuldade até de movimentação entre os 

alunos, sem falar na carência de material didático entre os alunos. 

Não se pode falar que não houve proveito, pois se falarmos em escolas 

particulares ou cursos livres de idiomas que são instituições onde várias daquelas 

teorias e métodos podem ser aplicados com eficácia, pois nessas escolas os alunos 

começam a estudar inglês aos 3 ou 4 anos de idade e   o número de alunos é bem 

reduzido, isso traz um ambiente favorável ao ensino. 

Parte das minhas expectativas foram alcançadas, uma outra queixa  na 

minha opinião foi a falta de mais utilização da língua inglesa falada e escrita, quando 

me decidi a fazer a especialização achava que a maioria dos trabalhos feitos e 

apresentados seriam em inglês, tinha a expectativa que pudéssemos fazer algo 

prático na língua inglesa, pelo contrário houve seminários em demasia, nos quais 

um grupo apresentava, uns poucos participavam e a maioria não prestava atenção 
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devido ao calor, às apresentações cansativas, além da preocupação de ser o 

próximo grupo a apresentar, tudo isso fez com que algumas aulas fossem de pouco 

proveito, às vezes o assunto era até bom, porém a forma de ser apresentado 

atrapalhava o rendimento.  

No meu caso participei de um determinado grupo, todos ficaram 

responsáveis por uma parte do assunto, fiz a minha parte e um determinado aluno 

não traduziu o texto corretamente e entendeu outra coisa e na hora da apresentação 

a professora fez uma pergunta e nosso grupo perdeu ponto por erro de uma pessoa, 

tive que fazer uma resenha para completar minha nota sem contar que até não 

entendi direito aquele módulo ( eu e maioria) 

Finalizando, para mim é algo significante ser professor de LE e escolhi meio 

por acaso, porém é gratificante ver o crescimento dos alunos, mesmo que a maioria 

não entende muito bem o ensino de línguas, porém há sempre um número que dão 

atenção e que estão esperando algo vindo do professor. 
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13. Luíza 
 

Poderia dizer que foi por acaso que me tornei professora de língua inglesa. 

Sempre tive muito desejo de aprender Inglês e sempre tive muita facilidade também, 

tanto em entender as estruturas como para pronúncia. Resolvi fazer um curso de 

inglês na minha cidade e levei realmente muito a serio. Quando estava cursando o 

nível avançado tive um contratempo financeiro e fiquei impossibilitada de pagar a 

escola. Então, propus à proprietária da escola pagar as aulas com trabalho, isto é, 

dando aulas. Como eu era conhecida por ser professora em outras áreas, ela achou 

uma boa idéia e, assim foi. Depois me interessei mais e mais e resolvi me 

aprofundar, pois dessa forma continuava em contato constante com a língua e sua 

prática e, também, ganhava dinheiro com isso.  

Dei aulas nesse curso livre de idiomas, depois abri meu próprio negócio em 

sociedade com um americano e agora ministro aulas em um curso de educação 

profissional público, onde tenho que preparar todo o meu material didático, pois os 

cursos têm um enfoque muito específico, tratando-se de preparar pessoas para o 

mercado de trabalho. Por tudo isso senti que precisava saber mais, me 

profissionalizar mais. Foi então que resolvi fazer um curso de especialização. A 

principio o intuito era ter uma especialização qualquer para poder ter uma melhora 

de salário. Mas achei muito vão fazer uma especialização em, por exemplo, 

Docência Superior só para ter um título. Queria que fosse na área de línguas. 

Tive certa dificuldade em descobrir uma especialização na área. Foi 

novamente por acaso que encontrei o curso da UEG. Já que não conseguia uma 

especialização na área, resolvi ligar para um curso de línguas em Anápolis para 

fazer um curso qualquer, ou ver se havia alguma novidade nesse sentido. Novidade 

não havia, mas um professor desse curso me falou dessa especialização na UEG 

em língua inglesa e que inclusive, ele mesmo era professor de uma das disciplinas 

desse curso. Não pensei duas vezes e ingressei no curso.  Era tudo que eu queria! 

A minha área de formação é a Comunicação Social e não Letras. Fui então 

para esse curso com muita expectativa, pois era uma área diferente da minha, 

embora na área de Humanas. Pensei no início que estudaríamos Inglês 

propriamente e não teorias que envolvem o aprendizado. Mas realmente faz toda a 

diferença esse conhecimento; posso dizer que sou uma professora (auto) 

transformada, pois tenho embasamentos teóricos para justificar as minhas ações o 
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que anteriormente não ocorria. Posso dizer que dentro do que fui buscar minhas 

necessidades formativas foram atendidas e hoje sou uma professora que pensa e 

age diferente.  

Posso dizer que dentro do que fui buscar minhas necessidades formativas 

foram atendidas, mas agora eu quero mais, muito mais. Certos pontos levantados no 

curso me despertaram certas reflexões que ainda me intrigam. Acho que isso já um 

capítulo para um Mestrado! Tenho uma natureza muito investigativa, então 

realmente tudo foi muito proveitoso. 

Na época que decidi ser professora de inglês eu era proprietária de um 

restaurante. Propriamente não decidi ser professora, como já contei anteriormente. 

Adoro a língua inglesa, como adoro línguas em geral. Gostaria de aprender várias! E 

poder ensinar língua inglesa une dois prazeres que tenho: ensinar e a língua. Faço o 

que gosto e gostaria de me especializar cada vez mais. 
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14. Júlia 
 

Sempre gostei de língua inglesa (LI). Desde a escola, no ensino 

fundamental, desenvolvi gosto pelo idioma estrangeiro. Apesar de encontrar alguns 

professores despreparados para ministrar LI durante minha vida escolar, busquei 

aproveitar todo o tempo que tinha nas aulas pra qprender alguma coisa a mais. 

Sempre busquei além do que me era oferecido em sala. 

A escolha do curso de Letras foi de repente. Eu sempre soube que queria 

ser professora, mas a dúvida estava entre as matérias de humanas (geografia, 

história e português) ou fazer algo na área de comunicação (jornalismo). A decisão 

foi feita na hora de marcar a opção de curso na inscrição do Vestibular. 

Marquei Letras sem nem saber direito o que era. Mas felizmente acertei na 

escolha, era realmente o que eu desejava. 

Durante a faculdade ainda, no período de estágio, consegui um trabalho em 

um projeto pra trabalhar como professora de LI. Foi assim q me tornei uma 

professora. A partir de então, tomei gosto pela profissão. Como já gostava de 

estudar Inglês, adquiri paixão por ensinar o idioma. Assim, adquiri experiência e logo 

comecei a lecionar em escolas públicas como funcionária contratada pelo Estado. 

Nessas escolas trabalhei com aulas de Língua Portuguesa também. 

Após o término da faculdade, fui convidada para trabalhar como professora 

de LI em nível básico no Centro de Idiomas da UEG. Continuei também lecionando 

em escolas públicas durante um tempo. Depois de um ano e meio do fim da 

faculdade, surgiu o curso de especialização que eu pretendia fazer. Como eu 

gostava muito de lecionar LI, desejava me especializar nessa área. 

O curso de pós- graduação em Ensino e Aprendizagem em LI veio em boa 

hora, porque, mesmo sabendo o conteúdo a ser ensinado em sala de aula, eu me 

sentia despreparada pra assumir essa função. Eu precisava aprender e me 

aprofundar sobre diferentes métodos e técnicas de ensino, pra tornar essa tarefa 

mais significativa para os meus alunos e efetivas pra mim Eu sentia durante as aulas 

nas escolas que os alunos não tinham interesse na LI, não encaravam essa 

disciplina tão importante e significativa como a Matemática, por exemplo. Com 

minhas experiências, eu percebia que isso acontecia porque a LI era ensinada de 

forma mecânica. Os alunos não viam significado pra ela em seu dia a dia. Era pra 

mim como ensinar algo inútil, e para os alunos como aprender algo totalmente fora 
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da realidade, que eles nunca utilizariam. Aprendiam uma série de regras gramaticais 

de uma língua estranha e sem ligação com suas vidas. Não havia motivos pra se 

interessarem por algo assim. Essa situação sempre foi muito desmotivadora. Eu 

precisava mudar essa situação numa tentativa de socorrer/amparar o aprendizado 

dos meus alunos em sala de aula. Daí o desejo de fazer um curso de 

especialização: pra saber melhor como lidar com isso e poder variar as formas de 

ensino a fim de favorecer meu trabalho e a aprendizagem dos alunos. 

No período da graduação cheguei a estudar algumas coisas a respeito 

desse tema, mas eu precisava de mais tempo e de um estudo mais profundo das 

técnicas e dos métodos pra ter segurança em sala de aula.  

Os professores de LI precisam, além de trabalhar a língua como estrutura, 

mostrar que ela está presente na vida cotidiana de todos. É necessário deixar claro 

aos nossos alunos que ela é uma ferramenta muito importante para o 

desenvolvimento pessoal e profissional; que, enquanto sujeito num mundo 

globalizado, é necessário participar e estar inteirado de todos os aspectos desse 

mundo, ainda mais no que diz respeito à língua mundial. 

Consciente dessa minha responsabilidade enquanto professora, procurei o 

curso de especialização. Acho que quanto à proposta, o curso atingiu seus objetivos. 

Penso, no entanto, que a quantidade de horas dos módulos poderia ser maior a fim 

de podermos usufruir melhor das experiências dos professores e colegas no que diz 

respeito aos temas propostos para tais. 

A qualidade do meu rendimento ficou comprometida, não por causa da 

estrutura do curso, mas por causa da minha própria falta de tempo para  maior 

dedicação às leituras em busca de aprofundar-me nos assuntos. Como a própria 

citação posta acima, o professor deve assumir a posição de formando nesse 

processo, e o meu tempo, dividido sempre entre trabalho nas escolas, estudos e 

outros afazeres comprometeram a qualidade do meu aprendizado. Apesar de ter 

feito o meu melhor para reter o máximo de informações possível e ter obtidos bons 

resultados quantitativos (notas), sinto que poderia ter sido melhor se eu tivesse mais 

tempo disponível pra me dedicar aos estudos. 

A educação é uma faca de dois gumes: enquanto exige cada vez mais 

aperfeiçoamento, crescimento, formação continuada do profissional, mais tempo o 

ocupa com papéis a serem preenchidos, necessidade de mais tempo a gastar com o 

trabalho burocrático em casa. O professor se vê dividido entre estudar para ser um 
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melhor profissional, por causa da responsabilidade que carrega, de dar seu melhor 

aos alunos, e as datas apertadas pra entregar notas e resultados na escola. Além 

disso, muitas vezes multiplica a carga horária em mais de uma escola. Essa é uma 

das grandes dificuldades que os educadores enfrentam. 

O curso atingiu minhas expectativas. Eu é que não atingi minhas 

expectativas quanto ao meu desempenho. Preciso tomar tempo agora pra estudar 

novamente algumas coisas que vimos durante a pós. O material sugerido é muito 

bom e devo agora recorrer a ele em busca de alguns esclarecimentos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


