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RESUMO 

 

 
Trata-se de pesquisa bibliográfica vinculada à Linha de Pesquisa Cultura e Processos 
Educacionais. Tem como objeto de estudo os pressupostos epistemológicos para a formação 
contínua de professores de inglês na atualidade. Para tanto, partiu da investigação 
bibliográfica de estudos relativos a projetos e programas de capacitação contínua de 
professores de inglês no país, e teve como suporte 18 textos, dentre estes, um livro, 14 
capítulos de livros e três artigos publicados em periódicos nacionais de dois Programas de 
Pós-Graduação, a saber: o Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, da 
Pontifícia Universidade de São Paulo (PUC-SP) e o Programa de Pós-Graduação em Letras e 
Linguística da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás (UFG). Objetivou-se 
apreender o que a ênfase na ação do professor de língua inglesa postulada pela epistemologia 
da prática revela sobre a relação teoria e prática na sua formação contínua? Ou mais 
precisamente, em que medida o procedimento racional operado por uma epistemologia da 
prática referenciaria o conhecimento teórico do professor de inglês? Fundamentando-se no 
materialismo dialético e na Teoria Crítica da Escola de Frankfurt verificou-se que a não 
compreensão dos aspectos sócio-históricos que permeiam a realidade implica uma limitação 
na formação do professor e na possibilidade de produção de conhecimento. A atual 
fundamentação para a formação docente se insere na perspectiva da epistemologia da prática, 
que propõe uma formação com base na prática, cujos resultados são dados a partir de 
narrativas, discursos e argumentações. A análise empreendida evidenciou que a formação 
contínua de professores de inglês baseada na racionalidade prática expressa uma 
racionalidade instrumental que opera de modo a prescrever a ação dos professores, o 
momento de refletir, o tipo de investigação a adotar, a intervenção de um pesquisador com 
reconhecido domínio do conhecimento consubstanciando numa visão praticista e tecnicista de 
formação contínua de professores. A racionalidade instrumental exposta revela uma ruptura e 
uma continuidade com o paradigma da racionalidade técnica. Na impossibilidade de a 
racionalidade técnica vir a qualificar os professores, a prática reflexiva crítica propõe uma 
mudança, que passou da técnica à reflexão sobre e na prática. 
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