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Introdução
Estudos atuais têm apontado para a mudança de perspectiva quanto à questão da formação de
professores de línguas, que tradicionalmente enfatizava aspectos relativos à competência línguística do aluno
-professor e atualmente volta-se ao paradigma de formação de professores reflexivos de seu papel como
mediadores no processo de aquisição de línguas. Considerando essa perspectiva , a presente pesquisa busca
repensar sobre as abordagens utilizadas na formação de professores em língua inglesa considerando como
foco principal a afetividade. O professor ao refletir sobre seu trabalho, utilizando da afetividade como
mediadora das interações em sala de aula, cria um vínculo afetivo com o aluno e facilita a aprendizagem do
idioma.

Corroborando Chalita (2001)...

... ¿ o olhar atento do professor, sua gesticulação, a interrupção do aluno, a construção coletiva do
conhecimento e a interação com a facilidade são experiências de grande valor .¿ (p.21)
Objetivo
Repensar sobre as abordagens utilizadas na formação do professor de língua inglesa considerando a
necessidade de uma reflexão continua e sensibilizadora de seu papel no processo de ensino da mesma.

Criar estratégias que permitam a reflexão continua do trabalho em sala de aula, considerando a
afetividade como mediadora do processo de aquisição de língua inglesa.
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Metodologia
Local
CNA ¿ Centro Norte Americano
Rua Piauí 572 ¿ 3344-0100
População
Professores que atuam na escola.
Instrumentos
Entrevistas, Observação de aulas, Grupos de reflexão
Procedimentos
A análise será realizada através de questionários respondidos por professores que atuam na escola para
conhecer a trajetória da formação desses profissionais.
Serão escolhidos alguns grupos para a observação das aulas visando conhecer o vínculo existente entre
o professor e seus alunos e perceber as abordagens afetivas utilizada durante as aulas (exploração de
conteúdo, correção de tarefas, disciplina, etc).
Será realizado um levantamento comparativo sobre a formação e a performance do professor que utiliza
a abordagem reflexiva e sensibilizadora como mediadora de seu trabalho em sala de aula e aquele que não
apresenta esse perfil. Serão realizados grupos de reflexão para abordagem de tópicos envolvidos no processo
de aprendizagem e trocas de vivências.

Resultado
Dos 24 professores 10 (41%) são graduados ou estão se graduando no curso de Letras, 9 (37%) são
graduados em outras áreas e 5 (20%) se dedicam a certificação de proficiência da língua. Em relaçãoa
experiência profissional 18 professores ( 75%)tem experiência restrita a escola de idiomas, 2 (8%) em
instituições de ensino público e privado e 4 ( 16%) que adquiriram na própria escola.
Dos questionários 24 professores ( 100%) consideram o papel do professor como guia no processo de
aprendizagem e destacam o vínculo afetivo como mediador desse processo. Em relação a observação das
aulas 13 professores (54%) mostraram-se sensíveis as necessidades dos alunos e mantinham ótimo vínculo
com o grupo, 7 (29%) demosntraram alto grau de introsamento com o grupo e pouca autoridade do
professor e 4 (16%) não apresentavam vínculo afetivo com o grupo. Dos 4 grupos de reflexão realizados 14
professores (58%) tiveram comparecimento, 6 ( 25%) tiveram comparecimento parcial e 4 ( 16%) não
compareceram.
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Conclusão
Conclui-se que muito mais que a proficiência do idioma é necessário a formação reflexiva do professor
de línguas e a conscientização de seu papel como mediador no processo de aprendizagem.

Professores embasados teoricamente e sensíveis as diferenças entre os alunos demonstraram
maior domínio das situações em sala de aula, vínculos afetivos com os grupos em que lecionam e muito
mais realizados profissionamente
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