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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa é investigar a formação inicial de professores de 

língua inglesa lançando um olhar crítico analítico tanto sobre a organização de um curso 

de Letras-Inglês de uma universidade particular da cidade de São Paulo como sobre a 

formação pedagógico-prática nele oferecida. A investigação foi feita a partir: (a) do 

estudo do currículo; (b) das aulas que puderam ser assistidas das disciplinas existentes 

no currículo; (c) dos programas destas disciplinas; (d) da visão dos alunos sobre o curso. 

Esta pesquisa me fez estudar e conhecer um curso de formação inicial de 

professores de língua inglesa. O que parece ser inovador neste estudo é o panorama que 

tento construir de um curso de formação inicial a partir de uma visão global do 

currículo, do currículo na prática e de como os alunos vêem o curso que fazem. 

Fundamentam teoricamente este estudo: (a) uma visão de formador e dos em 

formação como sujeitos engajados e comprometidos numa transformação (Freire, 

1996/2005); (b) uma visão de professor pesquisador autônomo e ligado à prática 

(Vygotsky 1979/ 2004); (c) a figura do formador como um pesquisador também 

autônomo (Wallace, 1991); (d) o currículo como instrumento da pesquisa da(s) 

realidade(s) de vida (Apple, 2006). 

Os dados foram coletados por meio de questionários, observação de aulas, 

análise do currículo da universidade assim como alguns programas de ensino. A análise 

dos resultados da pesquisa permitiu ter uma visão ampla de como está organizado esse 

curso de Letras-Inglês e de como os futuros professores se sentem ao receber essa 

formação. 

      

Palavras-chave: formação pré-serviço; currículo; cursos de Letras; licenciatura; 

formadores. 
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ABSTRACT 
 
The aim of this research is to investigate a pre-service English teacher education course 

in São Paulo by offering a critical-analytical view not only of its organization but also 

of the pedagogical-practical curriculum itself. The investigation was done by: (a) a 

study of the curriculum for the course; (b) class observation; (c) plans for some 

subjects; (d) the students’ view of the course.  

A panoramic view was built based on the curriculum, the curriculum in practice and on 

how the students see the course they have been doing. 

The theoretical basis for this research involves: (a) teacher educators and future teachers 

as engaged human beings involved in change (Freire, 1996/2005); (b) a view of an 

autonomous teacher-researcher involved in practice (Vygotsky 1979/ 2004); (c) the 

view of an educator as an autonomous researcher; (d) the curriculum as an instrument 

for research about reality (Apple, 2006). 

The data were collected using a questionnaire, observing classes in the undergraduate 

course and analyzing the curriculum for the course as well as the plans for some 

disciplines. This analysis allowed for a broad view of how the English Language Course 

is organized and of how the future teachers feel about the course. 

 

 

Key-words: pre-service course; curriculum; Letras; pedagogical education; educators        
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INTRODUÇÃO 

 

Na tentativa de investigar como os professores de língua inglesa vêm sendo 

formados em cursos superiores, considerei durante este trabalho algumas visões de 

Lingüística Aplicada.  

A primeira visão que considero nesta pesquisa é a de “... criar inteligibilidade 

sobre problemas sociais em que a linguagem tem um papel central...” (Moita Lopes, 

2006: 14), o que me leva a defender nesta dissertação uma formação inicial que esteja 

intrinsecamente ligada à sociedade, ao trabalho, à ética, ao poder e à política. 

O que me levou a desenvolver esta pesquisa voltada para uma realidade de 

formação inicial e que leve em consideração a voz dos sujeitos desta formação foi 

minha convicção, como pesquisadora, de que o mundo pode ser teorizado nas salas de 

aula quando são consideradas as práticas sociais e os interesses dos sujeitos inseridos na 

sociedade (Moita Lopes, 2006: 23). 

Também, como pesquisadora, acredito ser possível um curso de Letras que 

enfatize tanto “a relação entre ação, linguagem e pensamento; a intersecção entre as 

práticas sociais e as práticas individuais; o mecanismo de apropriação das práticas 

sociais por sujeitos em processo de constituição” (Moita Lopes, 2006: 262) como a 

construção de competências indispensáveis ao enfrentamento dos desafios sociais, 

formando intelectuais capazes de refletir sobre sua prática pedagógica e modificá-la 

com base no conhecimento teórico construído. 

Isto significa verificar como os objetivos do curso de formação inicial vêm 

respondendo “...às mudanças evidenciadas na vida contemporânea” (Moita Lopes, 

2006: 28), considerando nele temas atuais, buscando um conhecimento acadêmico 

engajado na realidade e formulando teorias embasadas na vida social de sujeitos – 

formadores e em formação – contraditórios e discursivos. 

Para isto cito neste trabalho, entre outros, Lucena e Pimenta (2004: 50) que 

defendem a necessidade de os cursos de formação inicial estarem abertos à “... reflexão 

coletiva e pesquisa por seus profissionais” e Moita Lopes (2006) que defende uma 

formação que dialogue com as diferentes realidades, abrindo espaço para outras 
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discussões acadêmicas como a segmentação do conhecimento em disciplinas e o caráter 

político existente nesta divisão. 

Nesta pesquisa, considero o futuro professor de língua inglesa um pesquisador 

da prática e na prática e pretendo, então, verificar se o curso de formação pré-serviço do 

professor de língua inglesa vem sendo “Um modo de pensar e fazer que está sempre 

questionando, sempre procurando novos esquemas de politização” (Moita Lopes, 2006: 

19). 

 Ao considerar a visão que Foucault (1979) tem de pesquisa como “modo de 

conhecer que implica o exercício de escutar a história,..., para compreender o processo 

de construção de nossas idéias e conceitos...” (Moita Lopes, 2006: 54), pretendo 

investigar a formação inicial de professores de língua inglesa “centrada no contexto 

aplicado onde as pessoas vivem e agem”, considerando “a compreensão das mudanças 

relacionadas à vida sociocultural, política e histórica que elas experienciam” (Moita 

Lopes, 2006: 21). 

A formação de um professor pesquisador precisa dar certa autonomia para que 

este professor se faça crítico e ir em busca de mudanças para as realidades de sala de 

aula. As aulas de graduação devem dar espaço para que as vozes surjam como 

“oportunidade de ensinar e aprender” (Moita Lopes, 2006: 40), fazendo da formação 

inicial um espaço de diálogo entre quem ensina e quem aprende com suas concepções 

de língua, de uso e de formas de construção de significados. 

A prática investigativa do professor pesquisador consiste em buscar a relação da 

linguagem com o mundo e do mundo com a ideologia presente nele (Jakobson, 1986: 

119). Na análise do currículo de formação das aulas da graduação, considero a 

linguagem “... inseparável das práticas sociais e discursivas que constroem, sustentam 

ou modificam as capacidades produtivas, cognitivas e desejantes dos atores sociais” 

(Moita Lopes, 2006: 48).  

Na formação inicial de professores de língua inglesa, isto significa fazer da 

linguagem não só um instrumento de reflexão mas um modo de ação (Benveniste, 1979: 

90), focalizando a linguagem como prática social e observando-a em uso (Moita Lopes, 

2006: 48).  
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Esta independência deve levar o futuro professor a ir além do conteúdo do curso 

de formação inicial, buscando fontes e meios para sua auto-formação e auto-

conhecimento. É função do curso de Letras colaborar com esta independência com um 

currículo de formação que tenha por finalidade educar pesquisadores para o pensamento 

de contextualização e globalização (Morin, 2006), instituindo uma contínua 

transformação no processo de ensino-aprendizagem.      

O currículo de formação inicial, por sua vez, deve abordar uma teoria moldada a 

partir da prática, considerando o futuro professor um pesquisador na prática e situando a 

língua na vida social e política. Consequentemente, os cursos de formação inicial teriam 

a possibilidade de construir uma nova visão de professor consciente e crítico (Wallace, 

1991), um pesquisador de realidades (Lantolf, 2006) e um mediador de conflitos e 

descobertas (Vygotsky, 2008).    

Para isso, a autonomia deve ser desenvolvida em sala de aula da formação 

transformando todas as esferas de formação pré-serviço do professor de língua inglesa 

em “... um espaço de relações pedagógicas, onde todos podem reconstruir o próprio 

conhecimento, buscar novas informações, sintetizar, criticar, fazer transposições, tirar 

conclusões...” (Pimenta & Lucena Lima, 2004: 158). Assim, os espaços de formação 

inicial tornam-se “uma expressão direta da atitude de quem fala em relação àquilo que 

está falando” (Jakobson, 1986: 123-24), ajudando o futuro professor a construir sua 

identidade ao longo de sua trajetória de formação. 

Essa identidade a ser construída deve se referir a um professor prático-reflexivo 

que se prepara adequadamente dominando todos os conhecimentos específicos da área 

de atuação como recursos metodológicos para a socialização dos conhecimentos, para 

que a formação inicial demonstre que é possível mudar uma parcela da realidade à sua 

volta (Freire, 1996: 112) , realizando a “docência ... no campo teórico do conhecimento 

e no âmbito da prática social” (Pimenta & Lucena Lima, 2004: 13). 

A fim de desenvolver uma pesquisa sobre a prática pedagógica de um curso de 

formação de professores de língua inglesa, sobre o currículo oferecido pela formação 

inicial, sobre a relevância da atuação de formadores e dos sujeitos em formação, 

estabeleci como objetivo da minha pesquisa: verificar a visão dos alunos sobre a sua 

formação em um curso de Letras-Inglês.  
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Para fazer esta investigação, levantei as seguintes perguntas de pesquisa:  

 

1. Como se dá a formação do professor de língua inglesa num curso de    

graduação de Letras? 

2. Como os alunos sentem essa formação? 

 

Como um dos instrumentos de coleta dos dados, utilizei-me de um questionário 

passado para os alunos da graduação que consistiu nas seguintes perguntas: 

 

1. Os conhecimentos adquiridos na sua formação acadêmica vão contribuir para 

a sua futura prática como professor de inglês? (   ) sim   (   ) não.  Explique 

2. O que você espera ou esperava de um curso de formação de professor como 

este? 

3. O que é essencial para você, futuro professor de língua inglesa, no currículo 

de Letras – curso por você realizado? 

 

Também observei aulas da graduação com notas de campo e algumas gravações 

o que vou explicitar no capítulo da metodologia.      

De modo que os objetivos da pesquisa sejam contemplados e diversos construtos 

teóricos que permeiam a análise dos dados coletados sejam discutidos, a presente 

dissertação se organiza em três capítulos. 

O primeiro capítulo tem por objetivo discutir os referenciais teóricos nos quais 

esta pesquisa está embasada, abordando a necessidade de uma formação fundamentada 

na realidade educacional, política e social que permeia o indivíduo em formação como 

também considerando visões de homem e de educação possíveis num curso de formação 

inicial de professores e discutindo a teoria do currículo para fundamentar a posterior 

análise do currículo oferecido pela universidade em estudo. 

O capítulo da Metodologia de Pesquisa apresenta como ocorreu o processo de 

coleta e de análise dos dados, apresenta também uma breve explicação das bases 

metodológicas nas quais me baseei como pesquisadora, meu histórico para mostrar 
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minha visão de mundo e de formação e uma explicação sobre a universidade em estudo 

para situar o leitor histórica e socialmente na época em que ocorreu a pesquisa. 

Por fim, apresento no capítulo de Análise e Discussão de Dados uma leitura e 

interpretação dos dados colhidos ao longo do curso de Letras em diferentes disciplinas 

oferecidas pelo currículo referente ao ano de 2008 que se realizaram durante os 

semestres em que a pesquisa de mestrado foi desenvolvida.        
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo tem por objetivo discutir os teóricos que embasam as discussões 

dessa pesquisa. Primeiramente, trago autores como Freire (1980/1996) e Vygotsky 

(1979/2004) para discutir as possibilidades de uma formação inicial humana e engajada 

na realidade ao mesmo tempo em que esteja partindo da realidade. 

Depois discuto a possibilidade de uma formação ética e que, acreditando no 

homem como sujeito de transformação, busque integrar os formadores neste processo 

de constante busca da reflexão crítica pela dialogicidade e curiosidade. 

Para me esclarecer um pouco mais sobre as posturas dos educadores na 

formação, trago Wallace (1991) e Perrenoud (2003) e tento abrir um diálogo com outros 

fundamentos trazidos por Gil & Vieira Abrahão (2008) e Lantolf (2000) como uma 

reeleitura de Vygotsky, assim como teóricos de currículo – Apple (2006) – entre outros.       

 

1.1. A Formação Político-Pedagógico do Futuro Professor de Língua Inglesa 

“... a educação é uma forma de intervenção 

no mundo.” (Freire, 1996: 98) 

“Não posso ser professor se não percebo  

cada vez melhor que, por não ser neutra,  

minha prática exige de mim uma definição” 

(Freire, 1996: 102)  

 

A formação pré-serviço do futuro professor de línguas deve estar “engajad[a] na 

prática” (Freire, 1980) a fim de que se evite construir teorias desconectadas da realidade 

da sala de aula, separar teoria da prática e atribuir ao professor o papel de realizador de 

tarefas. Por isso, o ensino-aprendizagem de línguas e a formação pré-serviço do futuro 

professor devem ter como “horizontes de expectativas” (Motta Roth & Marcuzzo, 2008: 

47): 

1º) a pedagogia como uma forma de transgressão; 

2º) uma educação lingüística interdisciplinar com produção de conhecimento em 

diferentes áreas temáticas; 

3º) a reflexividade do professor de línguas; 
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4º) uma didática voltada para o debate e crítica a textos e contextos; 

5º) os professores e alunos como autores de textos em geral; 

6º) uma visão de linguagem como uma prática social situada sócio-

historicamente; 

7º) o ensino da análise do discurso para a aprendizagem da linguagem; 

8º) a produção textual no dia-a-dia nos diferentes âmbitos sociais para a prática 

da cidadania. 

Tomando como pressuposto que o ensino-aprendizagem de língua inglesa deve 

legitimar uma pedagogia mais realista, com objetivos claros e atingíveis atrelados à 

função social da língua estrangeira que poderia ser a de construir cidadania e a de 

formar o indivíduo (Vygotsky, 1979/2004), é preciso que a educação contemporânea 

esteja voltada para a formação de cidadãos capazes de participar na construção de uma 

sociedade onde o ser humano se volte para as transformações da vida humana, engajado 

nas questões político-sociais. 

Em segundo lugar, a educação de futuros professores de língua estrangeira deve 

considerar a formação lingüística (Moita Lopes, 2006) como forma de levar este 

professor em formação pré-serviço a uma exposição não passiva à língua, a questionar 

os acontecimentos pedagógicos, lingüísticos e literários de dentro e de fora de sala de 

aula, assim como forma de abordar na sala de aula de formação inicial reflexões sobre a 

relação de ensino de língua com poder e privilégio (Pennycook, 1990). 

Segundo Lantolf (2000) cabe aos cursos de formação inicial dar uma formação 

humana que ajude o outro a se educar, a ser pessoa digna, apta a participar ativa e 

criticamente na vida política, social e cultural. Para isso, a formação deve constituir 

profissionais que acompanhem as transformações da vida humana, que estejam 

engajados nas questões político-sociais em consonância com as exigências de hoje e 

amanhã, cultivando no futuro professor o prazer da leitura e o deleite pela literatura seja 

ela na língua materna como na língua estrangeira e aumentando nele o interesse e a 

motivação para transformar percepções em teorias, fazendo da universidade um espaço 

destinado ao ensino, à pesquisa e a extensão; um lugar de reflexão, ação e participação. 

Busco entender como o aluno da graduação vê “... a prática de ensinar e 

aprender língua ... sendo efetivamente realizada em sala de aula, e pesquisas de 
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intervenção, cujo foco é a possibilidade de se modificar a situação existente em sala de 

aula” (Motta Roth & Marcuzzo, 2008: 38), tendo um currículo voltado à pesquisa, 

considerando o conflito como fonte de construção do conhecimento e mostrando “... o 

quanto as discussões e os conflitos interpessoais e intergrupais (...) são fundamentais 

para o progresso da ciência” (Apple, 2006: 135).   

Na expectativa de entender como o currículo de formação inicial de professores 

de língua estrangeira poderia ser formulado de forma a mostrar uma preocupação com a 

função social da profissão de professor como também dos conhecimentos adquiridos 

durante o curso de graduação, proporcionando aos futuros profissionais subsídios para 

que possam entender melhor o mundo em que vivem, desenvolvendo uma consciência 

crítico-reflexiva sobre possíveis formas de “colaborar na construção de uma sociedade 

mais humana, mais delicada com a natureza e com as pessoas.” (Moita Lopes, 2006: 

86).  

O currículo de formação pode ajudar o futuro professor a se reconhecer na 

profissão a partir de suas “experiências de aprendizagem” (Apple, 2006: 157), criando 

também condições para o aluno entrar na futura realidade profissional para se 

comprometer com a formação e organização de um projeto, intervindo na realidade 

social e questionando as práticas institucionalizadas  

... contribuindo assim para a construção coletiva da identidade 

docente. Nesse processo, a teoria ilumina sua ação, sendo também por 

esta ressignificada no movimento de ação-reflexão-ação. (Pimenta & 

Lucena Lima, 2010: 147) 

Como oposição direta à mera reprodução e execução de teorias, as aulas do 

curso de formação pré-serviço do professor devem proporcionar um ambiente de 

reflexão sobre a realidade política, econômica e social, ampliando o conhecimento de 

mundo do aluno e proporcionando uma melhor compreensão de seus processos sociais, 

políticos e econômicos, tecnológicos e culturais para interagir com as situações reais do 

cotidiano de forma crítico-reflexiva para que nele o futuro professor questione “... os 

conhecimentos... encontrados nos ambientes escolares...” e problematize-os “... de 

maneira que as ideologias sociais e econômicas e os significados... que estão por detrás 

deles possam ser examinados com cuidado” (Apple, 2006: 83).  
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Sujeitos questionadores, conscientes e reflexivos só podem ser construídos em 

cursos que mostrem a eles maneiras de entender como as escolhas e organizações das 

escolas estão dialeticamente relacionadas aos tipos de consciência e conceitos exigidos 

na sociedade.  Como a educação é uma atividade intrinsecamente ligada aos sistemas 

institucionais (Apple, 2006), os professores em formação pré-serviço devem ser 

preparados para tomarem consciência de que não existe neutralidade nas instituições de 

ensino e que, portanto, a cultura difundida por elas não é neutra mas sim uma 

reprodução de classe.  

Desta forma, os cursos de formação inicial seriam lugares para se formar 

educadores como seres políticos, mostrando-lhes maneiras de entender como as 

escolhas estão dialeticamente relacionadas aos tipos de consciência e conceitos exigidos 

na sociedade e considerando o futuro professor como um ser inacabado à medida que, 

durante o processo de formação inicial, vá se fazendo um “... corpo consciente, 

captador, empreendedor, transformador, criador de beleza” (Freire, 1996: 51). 

 A consciência de inacabamento (Freire, 1996: 50) deve ser desenvolvida no 

futuro profissional durante o curso de formação inicial, para que ele seja sempre um 

sujeito pesquisador a partir da apreensão da realidade (Freire, 1996: 68), 

desmistificando a escola com seu papel reprodutor de uma cultura, ideologia e 

economia de uma classe dominante.   

É mister que a formação inicial forneça em seu currículo conhecimentos úteis, 

habilidades de raciocínio, aptidões e valores para este futuro profissional mas também 

que ensine a pensar de um modo que permita “apreender em conjunto o texto e o 

contexto, o ser e o meio ambiente, o local e o global, o multidimensional, em suma, o 

complexo, isto é, as condições do comportamento humano” (Morin, 1921/2006: 100), 

tomando como pressuposto que ensinar exige não só segurança e competência 

profissional (Freire, 1996: 91) mas também criticidade, bom senso e reflexão crítica 

sobre a prática (Freire, 1996: 31, 38, 61).  

Para que esta criticidade se desenvolva durante o curso de formação e continue 

depois dele, pode se repensar a organização programática da formação pré-serviço do 

professor durante a prática formadora (Freire, 1996: 21-22), considerando os saberes 

fundamentais à prática educativo-crítica.  
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Se considerar a preocupação com o conceito de ensinar-aprender do formador e 

dos em formação inicial, o curso de formação pré-serviço deve criar possibilidades para 

a construção do conhecimento e formar um sujeito dialético-crítico, já que ensinar exige 

do professor uma organização de suas atitudes e de suas decisões o que Paulo Freire 

chamou de “rigorosidade metódica” (Freire, 1996: 26). 

Esta “rigorosidade metódica” pode vir a ser alcançada no ato de estudar para se 

fazer crítico, criar e recriar com humildade e tolerância (Freire, 1996: 66), alegria e 

esperança (Freire, 1996: 72). Estudar não como um ato automático mas uma busca pela 

compreensão dos saberes dos educandos (Freire, 1996: 30), das identidades culturais 

(Freire, 1996: 98) e como interferência ideológica no mundo (Freire, 1996: 125). 

Estudar como um ato de desvelar qualquer forma de discriminação (Freire, 1996: 35), 

fazendo com que os futuros professores intervenham no mundo como seres históricos, 

conhecendo-o. 

Freire (1996: 26-27) sublinha a necessidade de os formadores reforçarem “... a 

capacidade crítica..., curiosidade, insubmissão” daqueles em formação inicial, para que 

reconhecendo o ser condicionado (Freire, 1996: 53), eles ainda acreditem que “a 

mudança é possível” (Freire, 1996: 76). Também é preciso que os formadores 

promovam a produção de conhecimento (Freire, 1996: 28) pelos futuros professores, 

incentivando a curiosidade (Freire, 1996: 84), o comprometimento (Freire, 1996, 96), as 

decisões conscientes (Freire, 1996: 109) e o diálogo (Freire, 1996: 135). 

Quando Freire (1996) cita a insubmissão, ele quer dizer que o professor em 

formação embora “subordinado à prática bancária, mantenha vivo em si o gosto da 

rebeldia... estimulando sua capacidade de arriscar-se, de aventurar-se...” (Freire, 

1996: 25). Por sua vez, a curiosidade leva tanto formadores como os em formação a 

superarem o ingênuo, a serem pesquisadores para conhecerem e então ensinarem, a 

terem compromisso com a consciência crítica daquele em formação (Freire, 1996: 29). 

Por isso, é possível afirmar que 

“Nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se alheada, de um 

lado, do exercício da criticidade que implica a promoção da curiosidade  

epistemológica, e de outro, sem o reconhecimento do valor das emoções, 

da sensibilidade, da afetividade, da intuição...” (Freire, 1996: 45)  
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Os cursos de formação pré-serviço vêm a ser profícuos à medida que educarem 

um professor crítico, desafiador (Freire, 1996: 27) e oferecerem a este futuro professor 

uma ética no trabalho para que tenha a capacidade “... de comparar, de valorar, de 

intervir, de escolher, de decidir, de romper...” (Freire, 1996: 33) com suas atitudes no 

mundo proporcionando ao professor crítico, consciente e histórico “... a compreensão 

do valor dos sentimentos, das emoções, do desejo, da insegurança...” (Freire, 1996: 

45). 

Deste modo, a formação pré-serviço do professor de língua inglesa torna-se uma 

prática conscientizadora, libertadora e desalienante que se oponha à pedagogia da 

exclusão; uma educação capaz de promover a autoconfiança, de construir um futuro de 

possibilidades iguais para todos. 

Sendo assim, procura-se uma formação pré-serviço fundamentada numa reflexão 

sobre o papel atribuído ao educador de “disciplinar a entrada do mundo nos educandos, 

imitar o mundo (...) encher os educandos de conteúdos” (Freire, 2005: 72) e que tenha 

como produto educadores críticos que não tratem os problemas ingenuamente e não 

discutam os assuntos superficialmente. 

A formação pré-serviço do professor pode ser um espaço para a pesquisa, 

desenvolvendo no futuro profissional uma consciência crítica sobre o papel da escola 

como também sobre o atual processo educacional que se dá desvinculado da realidade. 

Para tal, faz-se necessário considerar a formação como um fazer social, político e 

antropológico que tome o sujeito sendo formado como ator de sua própria 

aprendizagem, de sua história e de seu pensamento assim como um pesquisador de 

realidades. 

O curso de formação inicial, sendo espaço para pesquisa, vai conscientizar o 

futuro professor de que, como ser inacabado, ele pode interferir na transformação de sua 

própria condição de vida e também, quando depois de formado, ele agirá sobre o mundo 

para mudá-lo e será transformado pela própria ação. 

Esta intervenção no mundo pede do futuro professor a ampliação da visão de 

mundo por um diálogo mediatizador com o outro, seja ele formador ou os pares em 

formação, a fim de proporcionar a união entre teoria e prática, a tomada de decisão, a 

responsabilidade social e política já que acredito como Freire (2005: 63) que “não há 
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outro caminho senão o da prática de uma pedagogia humanizadora...” para se atingir 

objetivos de formação inicial. 

Se, para Freire, o mundo é mediatizador dos sujeitos, a formação deve ser 

contrária à manutenção do status quo, desenvolvendo naqueles em formação uma 

consciência crítica que os leve a ser transformadores da “... realidade social... como 

produto da ação dos homens...” (Freire, 2005: 41). Baseada nele, defendo uma 

formação que desenvolva um trabalho de conscientização e politização, criando novos 

entendimentos dos futuros professores sobre os modos de fazer educação. 

Desta forma, a formação inicial se faria problematizadora, pois, ao contrário da 

educação institucionalizada, constituiria um espaço de partilha de experiências e de 

construção de seres críticos cujo “... pensar tem sua fonte geradora na ação sobre o 

mundo, o qual mediatiza as consciências em comunicação...” (Freire, 2005: 74). 

Além disto, a formação seria libertadora à medida que buscasse a humanização 

dos professores em formação inicial e se tornaria também um ato político quando 

desenvolvesse a consciência neles de que nenhuma atitude é neutra mas sim formadora 

de outros sujeitos reflexivos e engajados. 

Para isto, a formação consistiria na construção e reconstrução contínua de 

significados da realidade dinâmica – construída social e historicamente – e preveria uma 

ação do homem sobre essa realidade, começando pelos fatos concretos da educação e da 

sociedade através de um diálogo que faz do professor em formação inicial um ser não 

isolado, não adaptado, não ajustado que pensa autenticamente e que problematiza o 

conteúdo tanto do currículo como dos programas de ensino (Freire, 2005) a fim de 

formar “investigadores críticos, em diálogo com o educador, investigador crítico 

também” (Freire, 2005: 80). 

Já que o homem deve ser pensado como um ser político quando assume na 

formação inicial seu “direito e dever de optar, de decidir, de lutar, de fazer política” 

(Freire, 1996: 52), a formação inicial deveria ser espaço aberto às discussões sobre as 

políticas educacionais e as instituições que não podem servir a todos mas estarão 

sempre a favor de alguém e contra alguém. Também levaria a um pensamento reflexivo 

já que “... a reflexão, se realmente reflexão, conduz à prática” (Freire, 2005: 59) 
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Apoiada em Freire (2005), defendo uma formação inicial libertadora que 

construa investigadores do próprio pensar, professores que sejam instrumentos de 

libertação do ser humano da realidade à qual estão assujeitados; que proporcione a 

construção de um homem liberto de uma educação esmagadora, acomodante, dirigida 

pelas forças de poder. 

Para isso, a formação inicial abrangeria no seu currículo um espaço para 

discussão sobre políticas educacionais e as instituições que colocam homens e mulheres 

apenas como observadores e que falam da realidade “como algo parado, estático, 

compartimentado e bem-comportado” (Freire, 2005: 65) para então buscar “... a 

educação problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo... a emersão das 

consciências, de que resulte sua inserção crítica na realidade” (Freire, 2005: 80). 

Como conseqüência da reflexão com consciência nos cursos de formação inicial 

surge a impossibilidade da mera reprodução de conhecimento tanto por parte daqueles 

em formação quanto por parte da prática dos formadores. No entanto, por meio do 

diálogo, é possível estabelecer comunicação que os transforma em sujeitos de sua 

própria história, já que “... ninguém se conscientiza separadamente dos demais” 

(Freire, 2005: 15) 

A formação do professor deve se dar em duas dimensões: ação e reflexão; a 

prática para transformar o mundo. Consequentemente, a escolha de métodos, técnicas, 

materiais faz do professor um ser não neutro tanto durante sua formação como ao longo 

de sua carreira. Isso significa formar professores que se insiram no mundo e lutem para 

serem sujeitos da História, que estejam “no mundo, com o mundo e com os outros” 

(Freire, 1996: 77) não de forma descompromissada.  

Wallace também defende a reflexão com consciência quando diz que é 

necessário uma formação que vá além do discurso teórico, permitindo a discussão e 

revisão das realidades práticas, trazendo a vida real para o espaço da formação inicial e, 

desta forma, ser possível atingir nesta formação uma consciência crítica por meio de um 

trabalho educativo crítico que faça com que o professor exista na sala de aula de 

formação inicial e que esteja nela com o mundo e no mundo com sua prática. (Wallace, 

1991: 47) 
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 Esta colocação de Wallace na prática levaria os formadores a possibilitarem 

uma abertura dos professores em formação para as diferenças culturais existentes em 

sala de aula, desenvolvendo uma reflexão que levasse o futuro professor a alcançar um 

entendimento do que está subjacente no novo conhecimento para que fosse formado um 

professor crítico que dialogasse sobre as opções, num diálogo que não se esgotasse na 

“relação eu-tu” (Freire, 2005: 91) mas que tentasse convencer e converter seu oponente 

e que tivesse o dever de reagir à violência. 

Por isso, Wallace (1991) defende que é preciso abrir espaço para a prática nos 

cursos de formação inicial para que os futuros professores tenham nela a oportunidade 

de produzir sua própria experiência e de avaliá-la à luz das teorias educacionais. No 

entanto, para uma educação crítica, é necessária também a teoria desde que ela tenha 

uma implicação de inserção na realidade, levando o professor em formação inicial ao 

gosto pela pesquisa e pela ciência. Para isso, é necessário resgatar o passado, a história e 

enraizar o presente no processo de formação. Isso vem pedir que os cursos de formação 

inicial considerem a história individual de cada um, que resgatem a história da educação 

brasileira em todos os seus aspectos políticos para que se possa fundar as bases de uma 

educação atrelada às práticas culturais. Assim “O ser humano aprende o ser humano, 

aprendendo os significados que outros humanos dão à vida, à terra, ao amor, à 

opressão e à libertação...”  (Freire, 2005: 60). 

 

1.2. A Formação de um Professor pesquisador 

 

O futuro professor deve ser formado conscientemente nos pressupostos 

metodológicos de seus atos educativos como a escolha da metodologia a ser usada em 

sala de aula e do material didático a ser aplicado em diferentes realidades. Com esta 

forma de pensamento, é necessário oferecer uma formação pré-serviço que eduque um 

professor investigador que incorpore na sua prática as recentes investigações sobre 

modos de aprender e ensinar, sobre o papel mediador do formador na preparação dos 

futuros professores em formação para o pensar, sabendo pela interdisciplinaridade 

estimular as capacidades investigadoras deles sobre língua, comunicação, leitura e 

intertextualidade, metodologias, ensino-aprendizagem entre outros.     
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A formação inicial deve pensar também um futuro professor acima de tudo ético, 

autônomo, avaliador, inquietante que esteja sempre em transformação e em constante 

busca. Para isto, a formação incentivaria a curiosidade daquele em formação para torná-

lo um profissional livre, pesquisador, de espírito aventureiro. Neste caminho, a 

formação se humaniza e faz com que o indivíduo tome posse para ser sujeito da ação – 

uma formação inicial que “em primeiro lugar, sintetiza e unifica todos os objetos e, em 

segundo, dá-lhes inclinação prática e emprego e, em terceiro, revela o próprio processo 

de descoberta da verdade e o seu movimento...” (Vigotsky, 1934/2004: 274-75)   

Baseada nisto, defendo que a formação inicial precisa considerar os futuros 

professores como seres interacionais e culturais por natureza (Vigotsky, 2004), 

ajudando os responsáveis pela formação pré-serviço a verem os professores em 

formação como seres criativos e criadores de cultura, que criam instrumentos para 

transformar o meio e a si mesmo, gerando e transmitindo cultura.  

Por isso, o curso de formação inicial seria pensado como um espaço onde o 

profissional possa perceber as possibilidades de ação do homem sobre a realidade, 

possibilitando uma análise crítica da mesma, construída sócio-historicamente como 

também ações e reflexões para transformá-la – discussões e problematização da 

realidade para aguçar a curiosidade epistemológica. 

Assim, a formação inicial não perde a importante relação teoria-prática já que, 

como Vigotsky (1934/ 2004: 266), defendo um formação inicial ligada diretamente à 

prática e que possa vir a formar professores de uma “escola voltada para a vida” 

(Vigotsky 1934/ 2004) a partir de seus procedimentos didáticos. Para isso, o curso de 

formação inicial tomaria o conhecimento como algo não estático e nem automático, 

sempre em constante mudança a partir dos conflitos existentes dentro do sujeito do 

conhecimento: - entendido neste caso como o futuro profissional – aquele que pensa, 

compreende ativamente e age sobre o processo de formação.  

Também um curso que proporcione a interpretação da realidade, gerando a partir 

dos conhecimentos prévios, o conhecimento novo, vendo o indivíduo em formação 

inicial como sujeito agente do ato de conhecer que modifica, cria e recria o 

conhecimento instituído. Então, os cursos de formação inicial seriam responsáveis pelo 

processo de formação de pensamento a partir do momento que abririam espaço para as 
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relações sociais e a constante comunicação pela interação entre as vozes – sejam elas do 

formador ou de seus pares; e de todos os alunos em formação – com o intuito de criar 

oportunidades para reestruturarem sua percepção.    

Se o trabalho pedagógico de um curso de formação inicial tomar como ponto de 

partida o conhecimento da realidade, o desenvolvimento dos futuros professores e sua 

situação de vida, valorizando o esforço e a superação do futuro professor, a formação 

inicial virá a ser um processo dialético que implica tanto o nível de compreensão que o 

sujeito tem do objeto do conhecimento como a reconstrução do conhecimento já 

assimilado.   

Este trabalho pedagógico poderia fazer das aulas de língua inglesa dos cursos de 

formação inicial um espaço onde o futuro professor se eduque como sujeito de 

transformação e participação na sociedade, integrando o social com o cultural e 

construindo uma relação investigativa com a realidade. A partir de minha leitura 

bibliográfica, posso inferir que o trabalho pedagógico surtirá um conhecimento 

pedagógico que emergirá dos próprios professores em formação, de sua história, de seu 

discurso, de suas práticas (Kumaravadivelu, 2006: 173).  

Então, a formação inicial incluiria o que Freire (1996: 126) chamou de 

“preparação técnico-científica”, compreendendo também uma visão crítica da 

realidade local para se desenvolver uma prática pedagógica de formação a partir da 

observação dos atos e suas conseqüências (Kumaravadivelu, 2006: 172).  Para despertar 

a autonomia dos em formação como “... criadores, instigadores, rigorosamente 

curiosos, humildes e persistentes” (Freire, 1996: 26), os formadores respeitariam a 

curiosidade daqueles em formação, a sua inquietude, a sua linguagem e os princípios 

fundamentais da ética (Freire, 1996: 59-60).  

Considerando o futuro professor como um ser também avaliador, a formação 

inicial o incentivaria a fazer constantes avaliações de sua prática (Freire, 1996: 61), 

respeitando os conhecimentos prévios dos alunos (Freire, 1996: 64) e realizando uma 

“... prática docente crítica... o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar 

sobre o fazer” (Freire, 1996: 38). 

Da mesma forma, os formadores criariam condições de participação ativa e livre 

expressão daquele em formação, educando um sujeito ativo que compara, exclui, 
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ordena, categoriza, reformula, comprova, formula hipóteses, reorganiza o conhecimento 

a fim de apreender problemas globais para se reformar o pensamento sobre o ser 

humano, a ética, a educação, desenvolvendo o humano em sua autonomia, em suas 

responsabilidades comunitárias e em seu sentimento de pertencimento (Morin, 1921/ 

2006).  

Acreditando que o homem é um ser em transformação, busca-se um formador 

que contribua “positivamente para que o futuro professor vá sendo o artífice de sua 

formação com a ajuda necessária do educador” (Freire, 1996: 70), considerando que o 

homem é um ser que aprende no sentido de “construir, reconstruir, constatar para 

mudar...” (Freire, 1996: 69). 

O objetivo da formação inicial de professores seria o de promover a ampliação 

da visão de mundo mediatizada por uma atitude dialógica por parte do educador criando 

momentos de perturbação em que o conhecimento já assimilado se mostra insuficiente 

para responder a um novo conflito. 

Por isto, o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o 

encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de seus 

sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e 

humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar idéias 

de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca 

de idéias a serem consumidas pelos permutantes (Freire, 2005: 

91) 

A postura dos educadores deve ser “... dialógica, aberta, curiosa, indagadora e 

não apassivada...” (Freire, 1996: 86). A partir desta afirmação, é possível dizer que o 

curso de formação inicial deva abrir espaço para “a pergunta, a reflexão crítica sobre a 

própria pergunta...”, assim espera-se que o futuro professor saiba ao longo de sua 

prática, mais do que perguntar, “... o que se pretende com esta ou com aquela 

pergunta...” (Freire, 1996: 86). 

Já por parte daqueles em formação, a formação inicial deve considerar seu 

conhecimento prévio, partindo do universo deles para que seja possível um 

levantamento do repertório lingüístico. Desta forma, numa visão sócio-cultural da 

educação, o curso de formação inicial deve ser pensado de modo significativo tanto para 

formadores como para os em formação de forma a construir uma formação libertadora 
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que leve à pesquisa, evitando a linguagem artificial, o academicismo, a 

descontextualização e o estudo desvinculado de sua função social. Segundo Freire 

(1997: 32) 

Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino 

porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. 

Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo 

educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não 

conheço e comunicar ou anunciar a novidade. 

Em seguimento a esta forma de pensar, Lantolf (2000: 80-81) diz ser necessário 

para um curso de formação tornar-se significativo a construção de outros sujeitos 

pensantes e críticos, capazes de lidar com problemas da vida prática, de julgar e 

argumentar. 

A formação de professores deve ser veículo para uma aprendizagem pela prática, 

para uma reflexão na e sobre a ação, levando o professor em formação inicial a resolver 

problemas pela reflexão e, por conseguinte, desenvolver “saberes em ação” (Schön, 

1983: 49-50) para, com isso, construir suas competências profissionais. 

Essas competências compreendem as capacidades que o indivíduo tem de se 

desempenhar bem em situação real de produção, praticá-las num contexto social que dá 

significação a elas no mundo vivido. E os programas de formação devem trabalhar as 

competências a favor de uma postura crítico-reflexiva, estabelecendo bases de formação 

que articulem as contribuições das metodologias, das tecnologias em torno de situações 

complexas e de relatos de práticas. 

O curso de formação inicial deve levar o professor a superar permanentemente a 

própria ignorância, saber para ensinar, mostrar um discurso coerente com o exercício da 

prática (Freire, 1996: 95), o que pressupõe que o profissional esteja sempre em busca do 

conhecimento. 

 

1.3. A Postura do formador no processo de formação inicial 

 

O formador deve ter consciência primeiramente de que à sua frente há um futuro 

professor por inteiro Para tal, o formador deve respeitar a liberdade de expressão 
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daqueles em formação ao mesmo tempo em que se mostra aberto para mudanças 

(Wallace, 1991: 34). 

O formador deve se mostrar autêntico no seu caráter formador (Freire, 1996: 

92): não arrogante, mas generoso e humilde, respeitoso, justo e ético, que tenha 

“competência profissional” (Freire, 1996: 91) para poder firmar sua autoridade de 

professor. Segundo Freire, o formador deve “... deixar claro, com seu testemunho, que 

o fundamental no aprendizado do conteúdo é a construção da responsabilidade da 

liberdade que assume” (Freire, 1996: 94). 

Os formadores de professores devem ser sempre pesquisadores pois são 

necessários pesquisadores para se produzir um saber específico. Além disso, seu caráter 

formador também se revela na postura como gente que ensina e que dá testemunho de 

respeito, possibilitando uma formação ética destes futuros professores, tendo 

consciência de que todo ato de educação do formador revela para o futuro professor sua 

maneira de ser, sua postura política e ética, coerente entre o que se diz e o que se faz, 

entre teoria e prática (cf. Freire, 1996). Isto pode ser resumido em uma idéia colocada 

por Wallace (1991: 34): a necessidade de o formador ter segurança em si mesmo. 

Apoiada nesta idéia de Wallace (1991: 34), reforço a necessidade de os 

formadores assumirem uma postura consciente e comprometida com os valores 

ideológicos e epistemológicos que promovem quando assumem um determinado 

currículo para a formação inicial. Assim, os cursos de formação seriam orientados numa 

dimensão sócio-histórica e se tornariam espaço social de interação do sujeito (aquele em 

formação) com o objeto (o conhecimento) e com o outro (professores-formadores e em 

formação), numa dialética que, segundo Vigotsky (1979/2004), é intrínseca ao ser 

humano e natural em suas relações sociais. 

Os formadores devem levar este futuro professor a uma transformação que “... 

descreve um círculo e como resultado do trabalho retorna ao ponto de partida do seu 

movimento (...) esse retorno se dá em novo estado do aluno: ele vê as mesmas coisas 

com novos olhos enriquecido por sua nova experiência” (Vigotsky, 2004: 265). 

Também formadores devem mostrar o “valor educativo do trabalho” que leva o futuro 

professor em formação inicial a se libertar do círculo vicioso da educação formativa que 

“... se destina apenas a repetir e imitar o que já foi passado em aula” (Vigotsky, 2004: 
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251) para vir a ser um professor crítico às metodologias, aos materiais didáticos, um 

professor agente do processo de construção de teorias. 

Os responsáveis pela formação inicial devem buscar caminhos para um 

engajamento social numa educação voltada para a vida, para a prática, para a realidade, 

levando o professor em formação a se perguntar “qual o sentido que deve ter meu 

trabalho?” (Vigotsky, 2004: 266). Ao mesmo tempo, os conhecimentos do curso de 

formação inicial deveriam possibilitar ao futuro professor “... controlar a si próprio e 

avaliar seu próprio desempenho segundo resultados objetivos indiscutíveis desse 

trabalho”  (Vigotsky, 2004: 260).  

Também os programas de formação inicial devem ser ferramentas da busca de 

sentidos para a construção do conhecimento, objetivando a reflexão sobre o valor do 

conhecimento na sociedade atual e de sua aplicabilidade e valorizando a formulação do 

pensamento e a construção da subjetividade e da dialogicidade por parte do futuro 

professor em formação, podendo também “julgar se os seus esforços foram frutíferos 

ou infrutíferos” (Vigotsky, 2004: 261). 

O formador deveria também levar em consideração as experiências prévias dos 

futuros professores em formação inicial e não considerá-los “neutros”. Para tal, Wallace 

(1991) defende que é importante pensar e planejar o que vai ser abordado no curso de 

formação inicial como também prever que tipo de comportamento pretende-se gerar no 

aluno. Este trabalho começa com a elaboração de programas de ensino condizentes com 

a(s) realidade(s) dos futuros professores, deixando de se construir “... um aglomerado 

de disciplinas isoladas entre si, sem qualquer explicitação de seus nexos com a 

realidade...” (Pimenta & Lucena Lima, 2010: 33)  

Numa atualidade que requer cidadãos que saibam decidir o que e como aprender, 

os cursos de formação inicial deveriam desenvolver praticantes reflexivos que 

disponham de ferramentas conceituais para analisar sua prática como sujeito, como 

produto de uma cultura e de uma história de vida. Para isso, é preciso um formador 

“fomentador da autonomia” (Gil & Vieira Abrahão, 2008: 297) que assuma “diferentes 

formas para indivíduos diferentes e mesmo para o mesmo indivíduo em diferentes 

contextos e em diferentes épocas” (Gil & Vieira Abrahão, 2008: 298). 
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Isto significa que cabe ao educador buscar alternativas que articulem a educação 

com os demais processos de desenvolvimento sócio-político, cumprindo o papel de 

formador que é “localizar e contextualizar o conhecimento (...), as relações sociais que 

dominam a sala de aula, a escola como mecanismo de preservação e distribuição 

cultural e econômica” (Apple, 2006: 37).    

Para se ter um futuro professor engajado na prática, compete ao formador buscar 

ferramentas em outras áreas do conhecimento e integrar a universidade com a sociedade 

a fim de apreender e compreender as diferentes concepções e práticas pedagógicas para 

transformar o conhecimento produzido social e historicamente em saber escolar. 

Já para ser professor reflexivo, é essencial que se estabeleça uma relação entre o 

conhecimento teórico e o conhecimento surgido tanto a partir da prática como da 

reflexão sobre a ação que levam a competência profissional, o que Wallace (1991: 32) 

chamou de formação generalista e integral com objetivos que incluam tanto uma visão 

geral sobre os assuntos do curso de formação como também a pesquisa e seus achados 

com explicitação da base teórica, armando uma prática reflexiva e a lucidez profissional 

como também formando para pesquisa e dando acesso a uma cultura geral. 

Assim, configura-se trabalho do formador apropriar-se das diferentes formas de 

interpretação da realidade e intervir nas práticas para a transformação da realidade. 

Sendo esta realidade cada vez mais dinâmica, o formador deve ser, além de um produtor 

de conhecimentos pedagógicos, um ser social, político e produtivo de novas atitudes no 

exercício de suas funções. Para que isto seja possível, os cursos de formação devem 

trazer à tona o confronto entre uma educação fragmentada e o mundo contemporâneo 

cada vez mais transdisciplinar como também os formadores devem pensar os cursos 

como experiência na ação, instituindo disciplinas nos currículos que partam da realidade 

e que, quando articuladas, dêem ao futuro professor uma visão ampla e profunda da 

língua inglesa e dos processos de ensino-aprendizagem. Isto compreende desenvolver 

nos professores em formação uma compreensão dos princípios do ensino de língua, 

lingüística, pedagogia, sociologia e psicologia da educação, mostrando a eles como 

aplicar estes princípios na profissão, sendo produtores de informações, pesquisadores de 

processos de aprendizagem que articulem o mundo escolar com o mundo do trabalho, a 

teoria com a prática, a reflexão com a ação. 
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Segundo Wallace (1991), é aconselhável que os formadores proporcionem 

durante o curso de formação uma variedade de atividades para que o futuro professor 

pense a língua inglesa – seu objeto de trabalho. Ou ainda que saiba fazer um trabalho 

acadêmico independente desenvolvendo a clareza e o encadeamento das idéias com 

objetivos. 

Para o autor, é necessário autonomia para que, através de feedbacks do 

formador, o futuro professor reflita sobre suas atitudes e avalie o que deu e o que não 

deu certo no processo de formação a partir de uma auto-avaliação. Perrenoud (2003: 

223-24) também defende que “...já não basta formar, é preciso profissionalizar os 

trabalhadores, levando-os a assumir mais sua subjetividade, a mobilizar sua 

inteligência criativa e a tomar decisões...”. 

Assim, o futuro professor se torna autônomo à medida que o curso de formação 

vá se desenvolvendo e ele vá tomando conhecimento das metodologias de ensino e do 

sistema da língua inglesa; ele vá desenvolvendo a habilidade de planejar; de apreciar 

textos literários sabendo justificar suas escolhas e razões; de analisar os contextos de 

ensino-aprendizagem tanto no âmbito social como psicológico e educacional. 

Todos estes futuros profissionais, pesquisadores da prática e na prática, devem 

surgir do meio em questão para produzir conhecimentos que visem o uso nas práticas 

sociais para que os futuros profissionais desenvolvam competências de compreender a 

nova realidade, de produzir ciência pedagógica, de trabalhar com os processos 

educacionais, de transformar a teoria pedagógica em prática pedagógica, buscando a 

articulação entre as instituições educacionais e o mundo. 

Todas estas idéias colocadas sobre o formador podem ser expressas com o 

pensamento de Perrenoud (2003: 149) sobre o formador de professores: “... ao mesmo 

tempo um professor, um profissional, um formador de adultos, um especialista (...) e, 

em toda complexidade, uma pessoa”.                     
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1.4. Uma reflexão sobre currículo 

Education ought to help the young learn how to create  

their own meanings through these forms (of representation). 

Schools cannot accomplish these aims unless the  

curriculum they provide offers students opportunities 

to become (...) multiliterate. (Null, 1973: 3) 

 

O excerto acima (Null, 1973: 3) mostra que, na formação inicial de professores, 

cada sujeito em formação dará sentido ao currículo de forma diferente. Aos formadores 

cabe encorajar os futuros professores a compartilharem sua aprendizagem e suas 

experiências, construindo junto com eles uma conexão. Se cada sujeito atribui um 

sentido ao currículo de acordo com suas histórias de vida e visões pessoais, os 

currículos não devem ser “construídos de forma definitiva” mas sim pensados de forma 

a se adaptarem às realidades locais (Null, 1973: 76) e se cada sujeito é pesquisador, eles 

devem se conscientizar ao longo do processo de formação que suas pesquisas são 

influenciadas por suas histórias de vida e interpretações pessoais.       

Para Null (1973), o currículo é o cerne da educação. Ao se compor um currículo, 

faz-se necessário desenvolver um estudo sobre determinado assunto tentando ver 

conhecimento, realidade e prática como um todo, combinando pensamento – ação – 

objetivos e determinando por que e para que os assuntos devem ser ensinados. 

A confecção de um currículo compreende três dimensões essenciais (Null, 1973: 

32): a prática está relacionada às ações dos organizadores do currículo; a razão refere-se 

aos propósitos da instituição e a integração que colabora com a construção de um 

currículo coeso em todas as disciplinas que o compõe.  

Segundo Macalister (2010), o currículo deve ser desenhado levando em 

consideração: 

a) análise do ambiente (Environment analysis, 2010: 197): Macalister defende 

que o conteúdo selecionado para o currículo deve considerar a situação e o ambiente em 

que o processo educativo se faz. Null (1973: 31) também diz que todo currículo deve 

estar em contato com a realidade local, tendo em sua organização uma reflexão sobre a 

história do local e as pessoas que fazem parte deste local. 
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b) análise das necessidades (Needs analysis, 2010: 198): Macalister explica que 

um currículo deve considerar o que os sujeitos da educação sabem, o que precisam 

saber e o que querem saber para então apresentar atividades e materiais compatíveis 

com os objetivos da formação.   

c) os princípios (Principles, 2010: 199): Focando no que os alunos precisam 

aprender, deve-se propor pesquisas, conferências e workshops que provenha 

informações sobre ensino-aprendizagem e que colaborem na realização dos objetivos de 

formação     

d) os objetivos (Goals, 2010: 200): Saber o porquê e para que o aluno quer 

aprender permite desenvolver quais técnicas serão propícias para cada situação.  

e) o conteúdo e sua organização (Content and Sequencing, 2010: 202): O 

currículo deve focar no tópico e no uso de língua que interessem os alunos. Null (1973: 

3) complementa esta idéia dizendo que os formadores devem dar especial atenção ao 

que está acontecendo em outras áreas que integram teoria e prática.  

f) o formato e a apresentação (Format and presentation, 2010: 203): Null (1973) 

defende que existem algumas tradições que têm determinado as formas de currículo 

adotadas pelas instituições ao longo da história. Como este será um dos aspectos 

importantes no capítulo de análise, vou resumí-las no subitem 1.6.1apresentado a seguir. 

g) a avaliação (Evaluation, 2010: 205): O currículo deve proporcionar um 

espaço para que seja avaliado se o curso é bom ou não, levantando questionamentos 

como “o curso cria oportunidades de aprendizagem?”, “é notável o progresso dos 

alunos?”, “o curso ajuda os alunos a se tornarem independentes no processo de 

educação?”.   

 

1.4.1. O Formato e a Apresentação 

 

Segundo Null (1973), existem algumas tradições que têm determinado as formas 

de currículo adotadas pelas instituições ao longo da história. Entre elas, estão: 

a) o currículo sistemático; 

b) o currículo existencialista (Kohn e Greene); 

c) o currículo radical (Apple); 
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d) o currículo pragmático (Dewey); 

e) o currículo deliberativo (Reid, 1970). 

O currículo sistemático estabelece o que os alunos devem saber e serem capazes 

de fazer (Null, 1973: 43). É composto de uma lista de disciplinas disponível para o 

aluno, no entanto, este conhecimento disponível nas disciplinas oferecidas não 

necessariamente faz dos alunos cidadãos. (Null, 1973: 59).    

O currículo existencialista tem por objetivo se concentrar nas características 

individuais dos alunos e nos processos pessoais de aprendizagem (Null, 1973: 67). Isto 

significa que o centro do currículo está nas necessidades pessoais dos alunos e não nas 

responsabilidades institucionais. As aulas estão voltadas para o desenvolvimento de 

projetos que satisfaçam estas necessidades pessoais dos alunos e os professores acabam 

sendo guias que direcionam esta aprendizagem. 

Como os homens são vistos como produto do seu meio, o currículo 

existencialista se faz a partir do meio que rodeia os alunos ignorando o que os alunos 

devem se tornar.  

Até aqui, percebe-se que a elaboração de currículos está voltada para a figura do 

aluno. Apple (2006) traz uma proposta de currículo – o currículo radical – onde o aluno 

tem necessidades sociais e o professor passa a ter um papel transformador no processo 

educacional. O ensino-aprendizagem de uma nova língua deve se combinar com uma 

visão política revolucionária para ser uma prática da liberdade.  O contexto é primordial 

para se entender como as relações de classe são reproduzidas. Para isso, o currículo 

deve propor um estudo das ações pedagógicas, dos livros didáticos e da história local.  

O currículo vai se transformando à medida que o aluno começa a ser visto como 

um conjunto de possibilidades e como ser capaz de vir a desenvolver uma ação 

significativa no mundo. O papel do professor também se transforma: ele passa a ter o 

papel de desenvolver no aluno habilidades para todas as escolhas que tiverem que fazer 

na vida. Assim, cada disciplina do currículo não é mais uma parte avulsa do 

conhecimento mas um conjunto de informações, habilidades e experiências a serem 

aplicadas para a solução de problemas (Null, 1973: 145) – o que Dewey chamou de 

currículo pragmático. 
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O currículo chega a um objetivo de impactar os alunos em cada aspecto de seu 

caráter – moral, intelectual, físico, civil e espiritual – por isso, a aprendizagem também 

deixa de ser o objetivo final do currículo para se tornar um meio para se alcançar seres 

humanos na sua completude (Null, 1973: 176-177) – o que Dewey chamou por 

currículo deliberativo.       

 

1.4.2. O Currículo Radical 

"Ser Radical é tomar as coisas pela raiz" (Karl Marx) 

Na análise de dados, priorizei a Teoria Crítica do Currículo (Apple, 2006) por 

ser um currículo que escuta o aluno em suas necessidades, seus anseios, suas 

perspectivas de trabalho, de participação na sociedade; que considera a consciência que 

já existe nele como sujeito de transformação, visando aumentar o interesse do aluno, 

atendendo aos seus desejos e o estimulando. 

O papel do aluno então é ativo. Ele é autor do seu próprio currículo trazendo as 

necessidades de vida pessoal e profissional para as salas de aula.   

O currículo radical propõe uma pedagogia dialógica e dialética que ouve o aluno 

fazendo um levantamento do que mais o interessa aprender, dando voz aos futuros 

professores para que discutam questões sobre a convivência entre eles e que tenham 

possibilidades de mudanças; dando voz aos estudantes o que exige também professores 

preparados às críticas.  

O currículo radical é proposto a partir de um estudo da conjuntura da sociedade 

na qual ele está inserido. O papel do professor é ser um orientador no processo de 

formação da consciência do indivíduo sobre como funciona a sociedade, quais as 

classes sociais e suas ideologias e como elas perpassam os processos educacionais e as 

escolas.   

Toda essa discussão da teoria me levou a sentir que a formação do profissional 

de Letras pode se fazer a partir de um diálogo entre teorias e práticas iluminadas pelo 

estudo da(s) realidade(s) com objetivos claros de construção de um sujeito consciente e 

autônomo que desvele ideologias, um profissional engajado na sua realidade a fim de 

questioná-la e/ou transformá-la e um professor-leitor que veja o mundo com outros 

olhos. 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGIA DE PESQUISA 

Este capítulo tem por objetivo apresentar as vertentes metodológicas escolhidas 

por mim, pesquisadora, para a realização da pesquisa. De acordo com Brandão (2000), é 

importante o pesquisador optar pela alternativa metodológica que mais cabe à análise do 

objeto de pesquisa. Por isso, relatar procedimentos de pesquisa oferece aos leitores do 

trabalho a possibilidade de refazer o caminho e poder avaliar seguramente as afirmações 

feitas pelo pesquisador. 

Primeiramente, apresento uma breve conceituação de pesquisa e pesquisa 

qualitativa interpretativista sempre considerando o meu campo de pesquisa. Em 

seguida, disserto brevemente sobre o estudo de caso como minha estratégia de pesquisa 

baseando-me em Stake (1994), Hamel (1993) e Yin (2001). Depois meu contexto de 

pesquisa é apresentado levando em conta a organização da instituição pesquisada, os 

participantes da pesquisa e as convicções da pesquisadora. Por fim, são descritos os 

procedimentos de coleta e análise de dados.  

 

2.1. A Pesquisa Qualitativa 

Segundo Menezes & Silva (2001: 19), o ato de pesquisar é um ato de procurar 

respostas para indagações, uma atitude de constante busca, um processo inacabado e 

permanente como também uma atividade cotidiana, uma atitude questionadora, crítica e 

criadora o que me faz considerar que a pesquisa pressupõe teorias e visões de mundo 

que moldam a atividade investigativa e auxiliam no modo de conhecer a realidade e de 

explorá-la. 

Duarte (2002) afirma que uma pesquisa não tem nada de original mas torna-se 

bem pessoal quando apresenta o olhar do sujeito pesquisador sobre uma determinada 

realidade a partir da experiência e da apropriação do conhecimento bastante pessoais. 

Segundo Cumming (1994) não existe apenas a pesquisa quantitativa e qualitativa, existe 

uma variedade de orientações para pesquisa que apontam diferentes metodologias e 

técnicas de planejamento. 

Visto que estas orientações têm por objetivo mostrar diferentes tipos de 

conhecimento e suas contribuições para as práticas de educação, optei por realizar 

minha investigação sobre a formação inicial de professores de língua inglesa dentro de 
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um padrão de pesquisa qualitativa já que, segundo Cumming (1994), ela deve ter como 

objetivo a transformação das relações sociais dos participantes da educação de língua, 

utilizando-se da pesquisa para alcançar resultados políticos tais como a criticidade dos 

posicionamentos em sociedade e a redistribuição do poder cultural. 

A pesquisa qualitativa, como um campo interdisciplinar de questionamentos, 

está intrinsecamente relacionada a meu foco de pesquisa, nos fatores humanos, sociais e 

políticos presentes na formação e no significado dela para as vidas destes futuros 

professores de língua inglesa e formadores de outros sujeitos, à medida que “... uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, ... a interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significados são básicas no processo...” (Menezes & Silva, 2001: 20). 

A pesquisa qualitativa que pretendo realizar neste trabalho propõe uma 

compreensão das aulas de graduação do curso de formação inicial de professores de 

língua inglesa. Nestas observações, faço uma análise crítica dos currículos do curso de 

Letras e dos programas de disciplinas, dos métodos de pesquisa, das visões de língua e 

das teorias de ensino-aprendizagem assumidos pelo curso na universidade privada em 

estudo. 

Esta pesquisa é de cunho interpretativista com o objetivo de descrever os 

comportamentos dos alunos e dos formadores frente aos programas de ensino para, a 

partir disto, encontrar formas de melhorar as condições de ensino-aprendizagem de 

língua estrangeira. Também é uma pesquisa de cunho interpretativista porque os dados 

são analisados em sua natureza social de construção da realidade atual e também porque 

as minhas perguntas de pesquisa me levaram, como pesquisadora, a uma rica descrição 

dos parâmetros do mundo social e das minhas concepções e valores de formação. Nela 

descrevo as posturas de formadores e dos em formação e faço uma análise dos 

programas de ensino e dos padrões de comportamento deles frente às situações de 

ensino-aprendizagem estabelecidas. 

O estudo das interações nas salas de aula da formação inicial possibilitou que, 

como pesquisadora, eu conseguisse informações valiosas sobre o que realmente 

acontece em termos de atividades, comunicação e interação verbal entre formadores e 

em formação. A partir daí, minha análise destes dados se dá de forma interpretativista 

porque é guiada por minhas crenças e sentimentos sobre o universo estudado (Denzin & 
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Lincoln, 2007: 26) – no caso, o curso de graduação para formação de professores de 

inglês. 

Esta é uma pesquisa interpretativista também por estar aberta às outras pessoas 

que se constituem ou não participantes dela. Como pesquisa, pretende apresentar uma 

interpretação possível dos eventos de formação inicial de professores que são as 

disciplinas componentes do currículo. Também pretende apresentar uma visão da 

pesquisadora sobre as teorias de ensino-aprendizagem presentes nos objetivos dos 

programas de ensino e nas atividades realizadas durantes as disciplinas. 

Como pesquisadora, assumo as interpretações construídas dos dados revelados 

tanto nas observações de aulas como nos questionários respondidos pelos alunos da 

graduação e também nas interações humanas e sociais ocorridas no espaço de sala de 

aula da graduação, tirando deles dados acerca do tipo de ser humano que está sendo 

construído, da natureza da realidade assumida no curso, da relação construída entre o já 

sabido e o que vai se saber e da busca de conhecimento a partir do mundo (Denzin & 

Lincoln, 2007: 26) 

 

2.1.1. O Estudo de Caso 

O estudo de caso não visa generalizações mas um caso pode revelar realidades 

universais já que não é isolado das relações sociais onde ocorre. É uma estratégia de 

pesquisa que visa reunir dados relevantes sobre um fato social contemporâneo 

complexo num contexto específico de modo a alcançar um conhecimento mais amplo 

sobre este objeto. 

Chizzotti (2008: 135), baseado em Stake (1994: 236) diz que o estudo de caso 

“não é uma escolha metodológica, mas a escolha de um objeto de estudo definido pelo 

interesse em casos individuais e não pelo método de pesquisa usado”. Ainda segundo 

Chizzotti, é uma coleta sistemática de informações sobre uma pessoa particular, um 

evento, uma atividade ou um conjunto de relações ou processo social para melhor 

conhecer como são ou como operam em um contexto real. 

Os estudos de caso visam a explorar um caso situado na vida real 

contemporânea, aprofundando-o no cotidiano na interação de seus membros, nos 

comportamentos para “compreendê-l(o) o mais amplamente possível, descrevê-lo 
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pormenorizadamente, avaliar resultados de ações, transmitir essa compreensão a 

outros e instruir decisões”. (Chizzotti, 2008: 136) 

Yin (1993) considera três formas diferentes de estudo de caso: 

a) o estudo de caso exploratório 

b) o estudo de caso explicativo  

c) o estudo de caso descritivo 

Stake (1995) traz dois tipos de estudo de caso  

a) o estudo de caso intrínseco cujo objetivo é compreender os aspectos inerentes 

a um caso particular (um currículo, por exemplo);  

b) o estudo de caso instrumental cujo objetivo é esclarecer uma questão ou 

refinar uma teoria; 

Chizotti (2008: 137) explica que o estudo de caso pode ser coletivo quando visa 

abranger diversos casos instrumentais para ampliar a compreensão ou teorização. 

Segundo ele, o estudo de caso não significa uma leitura única da realidade, ao contrário 

supõe que pode haver diversidade de percepções.  

 

2.2. Contexto e Participantes 

 

2.2.1. O curso de Letras 

A instituição privada de ensino superior, local desta pesquisa, está situada na 

cidade de São Paulo. Como universidade tem 9 faculdades, 47 departamentos, 47 cursos 

de graduação e 27 programas de pós graduação – sendo 27 mestrados acadêmicos, 1 

mestrado profissional e 19 doutorados. 

O curso de Letras com habilitação licenciatura em Língua Inglesa e Língua 

Portuguesa em estudo tem como projeto educacional “buscar garantir aos alunos uma 

formação lingüística moldada e modulada por valores humanísticos e por uma 

concepção sólida de língua” (Projeto Letras-Inglês, 2006/ 2007: 5). 

A instituição foi escolhida por mim, pesquisadora, por sua história na área da 

educação e por sua atividade contínua na sociedade. Também por ter sido palco da 

minha graduação e ter influenciado de maneira positiva minha formação profissional e 

humana. 
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A formação do curso de Letras- Licenciatura Língua Inglesa/ Língua Portuguesa 

da instituição, objeto de estudo, tem por objetivo “formar profissionais 

interculturalmente competentes, capazes de lidar, de forma crítica, com as linguagens, 

especialmente a verbal, nos contextos oral e escrito, e conscientes de sua inserção na 

sociedade e das relações com o outro” (Projeto Letras-Inglês, 2006/ 2007: 93). 

A composição humana-pedagógica do curso se dá com uma média de 30 

professores e uma coordenadora que também leciona. O currículo está organizado em 8 

períodos que contemplam disciplinas de língua, literatura, lingüística e formação 

pedagógica (v. anexo quadros 2, 3, 4, 5, 6). 

O documento PIFPEB que regulamenta toda a nova organização do curso de 

Letras da universidade em estudo afirma que “até 2005, [o curso de Letras] ... permite 

ao aluno realizar o curso nos moldes do que se denominou modelo 3 mais 1, por meio 

do qual, para atuar como professor, o estudante deveria cursar as disciplinas do 

Programa Geral de Licenciatura da universidade em estudo (ou seja, Psicologia da 

Educação, Filosofia da Educação, Estrutura e Funcionamento da Educação Básica e 

Prática de Ensino...” e atribui as mudanças atuais do currículo e do curso a uma “crise 

da graduação em Letras” (PIFPEB, 2007: 7) 

 

2.2.1.1. O Currículo 

 

Abaixo apresento os objetivos do curso de Letras, retirados do documento 

“Projeto Pedagógico do Curso de Letras Licenciatura em Língua Inglesa/ Língua 

Portuguesa com Bacharelado em Tradução Inglês/Português Vinculado” (São Paulo 

2006/2007)1:  

Objetivo geral 1 
 
Propiciar a compreensão fundada na reflexão-crítica dos meios de produção, 
armazenagem e veiculação de informações nas civilizações oral e escrita, bem como 
sobre suas práticas discursivas que, em conseqüência das vivências experienciadas 
pela humanidade, implicam a criação de variados e diferenciados tipos de texto e/ou 
gêneros que se recontextualizam e se transformam pelo uso de novos/outros suportes 
e modelos de interação. 
 

                                                 
1 Foi observada a mesma formatação 
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Objetivo específico 
 

 compreender o uso de recursos léxico-gramaticais e iconográficos, para 
avaliar e diferenciar, no fluxo do tempo, o seu uso, a fim de: 

 
a) organizar de forma estruturada o plano da expressão de textos coesos e 

coerentes, de modo a socializar conhecimentos científicos e não científicos, 
por meio de diferentes ou novas tecnologias – por um lado, bens culturais 
materiais, que são a expressão de avanços no campo dos conhecimentos 
humanos, e, por outro lado, bens culturais não materiais, de que resultam 
modelos diferenciados de interação, como, por exemplo, face a face, mediada 
e/ou quase mediada; 

b) precisar procedimentos analítico-explicativos, fundamentados em 
conhecimentos teóricos, de sorte a dominar, ampliar e fazer uso estratégico e 
flexível de recursos léxico-gramaticais e iconográficos, em consonância com 
aqueles das tecnologias selecionadas, para funcionarem de modo adequado 
como meios de comunicação, conforme modelo de interação por elas 
configurado, em virtude do contexto de situação; 

c) aprender a adequar o plano de expressão enunciativa àquele do conteúdo 
enunciado, organizando-os de modo a estruturar de forma clara, coesa e 
coerente, conforme o modelo de contexto situacional, o perfil dos 
interlocutores, a referência tematizada e os modelos de superestruturas 
textuais formalizadoras de diferentes gêneros e discursos constitutivos das 
práticas discursivas. 

 
Objetivo geral 2 

 
Potencializar o desenvolvimento de competências e habilidades dos educandos do 
curso de Letras, por meio da reflexão crítica, de modo a facultar-lhes domínio da 
complexidade dos processos de caráter antropo-sócio-culturais e psico-ideológicos 
que permeiam e perpassam o exercício de variadas e diferentes práticas discursivas, 
mediadas pelo uso da língua (oral e escrita), com a produção de textos coesos e 
coerentes, em cujos registros se inscreve a construção de representações de 
conhecimentos textualizadores referentes a versões variadas e diferentes do mundo. 

 
Objetivos específicos 

 
 compreender os textos produzidos no exercício de diferentes práticas 

discursivas em variados contextos – artísticos, socioculturais etc. – que 
configuram representações de versões de mundo e instituem diferentes 
modelos de interação comunicativa pelos quais os conhecimentos são 
recontextualizados e expressos para se adequarem aos recursos ou 
repertórios culturais veiculados em espaços socioculturais; 

 aprender e interpretar, pela compreensão do exercício de papéis 
sociais, modelos de formação de personalidades que facultam o 
exercício desses papéis, de forma a assumi-los, refutá-los ou 
recontextualizá-los para os adequar às exigências de contextos sócio-
culturais-políticos e ideológicos diferenciados resultantes das 
contingências que, implicados na dinâmica comunitária social, 
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respondem pelo movimento transformador dos modelos de formação 
sócio-humanos; 

 compreender significativamente processos de produção textual-
discursiva que demandam o uso e o domínio de: 
a) recursos léxico-gramaticais qualificados por graus variados de 

formalidade, adequados a contextos situacionais que emergem de 
modelos de interações comunicativas fundados na norma padrão – 
discurso literário, científico ou de especificidades; 

b) recursos léxico-gramaticais qualificados por graus variáveis de 
informalidade, adequados a contextos situacionais que emergem de 
modelos de interação comunicativa fundada na norma coloquial;  

c) variedades da língua falada e escrita, no fluxo de diferentes tempos 
históricos, relativas aos diferentes graus de formalidade, 
diferenciando textos atualizados em gêneros que qualificam as 
práticas discursivas, às quais se incorporam aquelas do mundo de 
trabalho, sem que isso signifique que essas últimas se 
sobreponham às outras práticas discursivas; 

 ter conhecimento e domínio dos processos analíticos e explicativos, 
propostos por modelos dos diferentes quadros teóricos construídos pela 
ciência da linguagem e que favorecem a compreensão das estruturas e 
do funcionamento das línguas, quer na dimensão das teorias dos 
sistemas de codificação, quer na dimensão das teorias fundadas ou 
fundamentadas na filosofia pragmática.  

 
 
Objetivo geral 3 

 
Desenvolver – por meio de procedimentos didático-metodológicos adequados ao 
tratamento da língua em situações de uso, em relação às variações e variedades seja 
da norma padrão, seja da coloquial – a competência comunicativa do aluno que, em 
essência, associa-se à competência cultural, no fluxo dos processos de socialização. 

 
Objetivos específicos 

 
 compreender a competência comunicativa pela complexidade das 

competências textual-discursiva, sócio-cultural-ideológica e lingüística (essa 
última implicando, por exemplo, as competências léxico-gramatical, 
estilística, retórica, semântico-pragmática), as quais facultam o domínio de 
estratégias cognitivo-interativas adequadas aos diversos e variados usos 
dos elementos e regras das línguas, em diferentes contextos de situações 
comunicativas e interacionais; 

 desenvolver habilidades para reconhecer e avaliar o uso adequado de 
estratégias de produção textual-discursivas, em relação às posições sociais 
assumidas pelos interlocutores para o exercício de papéis sociais, 
referentes aos lugares ocupados nas práticas de docência: o papel do 
professor, o do aluno, o do aluno estagiário e aquele do aluno-assistente do 
professor, de modo a aprender a proceder no mundo, sobretudo 
profissionalmente, por haver aprendido a ocupar e a falar de diferentes 
lugares socialmente instituídos; 
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 reconhecer e qualificar, por procedimentos avaliativos fundados na reflexão 
crítica, estratégias de seletividade de conteúdos e modelos de práticas de 
docência que, colocados em ação, contribuem para satisfazer 
necessidades ou sanar impropriedades de usos lingüísticos que dificultam 
ou impedem a comunicação eficiente no campo do ensino-aprendizagem 
de línguas; 

 selecionar e articular conteúdos de diferentes áreas do saber enciclopédico 
necessários à formação lingüística de alunos da Educação Básica, de sorte 
a propor didáticas e metodologias que facultem o desenvolvimento da 
competência comunicativa; 

 dominar fundamentos e pressupostos teóricos de modelos propostos pela 
Lingüística capazes de viabilizar procedimentos e metodologias de análises 
de questões referentes à estrutura e funcionamento da(s) língua(s), a fim 
de transpô-los, eficiente e adequadamente, para o campo do ensino-
aprendizagem, diferenciando as singularidades do discurso científico em 
relação àquelas do pedagógico, bem como os procedimentos didático-
metodológicos que qualificam a prática discursiva do pesquisador e do 
docente. 

 

É importante ressaltar o perfil dos egressos que o documento apresenta (Projeto 

Pedagógico Letras Inglês/ Português, 2006/2007: 25-26) 

PERFIL DOS EGRESSOS2 

 

profissionais interculturalmente competentes, capazes de lidar, de forma crítica, 
com as linguagens, especialmente a verbal, nos contextos oral e escrito, e 
conscientes de sua inserção na sociedade e das relações com o outro. 

Independentemente da modalidade escolhida, o profissional em Letras deve ter 
domínio do uso da língua ou das línguas que sejam objeto de seus estudos, em 
termos de sua estrutura, funcionamento e manifestações culturais, além de ter 
consciência das variedades lingüísticas e culturais. Deve ser capaz de refletir 
teoricamente sobre a linguagem, de fazer uso de novas tecnologias e de 
compreender sua formação profissional como processo contínuo, autônomo e 
permanente. A pesquisa e a extensão, além do ensino, devem articular-se neste 
processo. O profissional deve, ainda, ter capacidade de reflexão crítica sobre 
temas e questões relativas aos conhecimentos lingüísticos e literários. 
 

Considerando a formação do aluno que iremos oferecer e as competências e 
habilidades que serão desenvolvidas, pretende-se formar, no curso de Letras – 
Licenciatura em Língua Inglesa/ Língua Portuguesa, um professor de Inglês e de 
Português que:   
 

 reflita de modo amplo sobre a língua como instrumento de comunicação 
e interlocução cotidiana, de modo a compreender o homem, o mundo e 
suas relações; 

                                                 
2 Foi observada mesma formatação 
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 reflita analítica e criticamente sobre a língua e a linguagem como 
fenômeno psicológico, educacional, social, histórico, cultural, político e 
ideológico; 

 desenvolva pesquisas, que envolvam capacidade de aplicação de 
teorias em questões de ensino, pesquisa e aprendizagem de língua 
inglesa (ou língua inglesa/ portuguesa); 

 desenvolva uma visão crítica das perspectivas teóricas adotadas nas 
investigações lingüísticas e literárias que fundamentam sua formação 
profissional; 

 use a língua materna e a língua inglesa nas suas manifestações oral e 
escrita, inclusive em relação à compreensão e produção de textos em 
geral; 

 use a língua portuguesa e a língua inglesa como instrumento de ação e 
de reflexão e para adequá-la às circunstâncias e ao contexto; 

 articule de maneira crítica os conteúdos de língua inglesa (ou língua 
inglesa e língua portuguesa) com os de outras disciplinas: 

 conheça diferentes contextos interculturais e compreenda a 
complexidade dos fenômenos sociais, culturais e científicos; 

 conheça as diferentes concepções de língua e diferentes contextos 
escolares bem como diferentes contextos interculturais, para se 
posicionar criticamente em relação a eles e tomar decisões 
competentes no exercício da profissão 

 atue de maneira adequada em contextos digitais de ensino e de 
comunicação, apropriando-se das inovações tecnológicas de modo 
constante para fazer uso das vantagens que elas oferecem; 

 conquiste progressivamente autonomia em formação continuada e 
atuação profissional; 

 atue como professor de língua inglesa/ língua portuguesa 
comprometido com o seu papel de formador de leitores críticos e 
produtores competentes de textos orais, escritos e eletrônicos que se 
atualizam em gêneros textuais; 

 analise diferentes realidades educacionais do ensino fundamental e do 
ensino médio e refletir sobre o papel do educador nesse cenário, 
desenvolvendo postura crítica e tornando-se participante nos processos 
necessários de mudança; 

 compartilhe com outros docentes de áreas diversas seus saberes e 
articule a sua atuação de modo a assimilar contribuições dessas outras 
áreas e a fornecer as suas próprias contribuições a elas, segundo 
estabelece o PIFPEB; 

 (re)conheça a diversidade dos alunos, em seus aspectos sociais, 
culturais e físicos, respeitando-a e combatendo todas as formas de 
discriminação. 

 utilize os conhecimentos sobre a realidade econômica, cultural,  política 
e social, para compreender o contexto e as relações em que está 
inserida a prática educativa; 

 tenha discernimento para orientar suas escolhas e decisões 
metodológicas e didáticas por valores democráticos e por pressupostos 
epistemológicos coerentes; 
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 identifique, analise e produza materiais e recursos para utilização 
didática, diversificando as possíveis atividades e potencializando seu 
uso em diferentes situações; 

 participe coletiva e cooperativamente da elaboração, gestão, 
desenvolvimento e avaliação do projeto educativo e curricular da 
escola, atuando em diferentes contextos da prática profissional, além da 
sala de aula; 

 seja proficiente no uso da língua portuguesa nas tarefas, atividades e 
situações sociais que foram relevantes para seu exercício profissional; 

 seja proficiente no uso da língua inglesa nas tarefas, atividades e 
situações sociais que foram relevantes para seu exercício profissional; 

 comprometa-se com os valores da sociedade democrática, traduzidos 
em princípios da ética, dignidade, justiça, respeito, participação, 
responsabilidade, diálogo e solidariedade, para atuação como 
profissional e como cidadão, segundo preconiza o PIFPEB. 

 

As disciplinas que foram analisadas do currículo estão organizadas no quadro 

abaixo: 

Quadro nº 01: Disciplinas analisadas de cada período do currículo  

 

3º período 

Didática e Metodologia de Ensino 

Língua Inglesa: Língua e Cultura 

Lingüística: fonética e fonologia do Inglês 

Seminários de Pesquisa: ensino de língua inglesa 

 

5º período 

Língua Inglesa: Oficina de Escrita criativa 

Língua Inglesa: Seminários Culturais 

Projeto Pedagógico e Gestão Educacional 

 

1º período 

Língua Inglesa: Língua e Cotidiano 

Língua Inglesa: Oficina de Prática Oral 

Fundamentos da Educação: Desafios da Escola Brasileira 
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6º período 

Literatura Inglesa: Dos primórdios à era Vitoriana 

Língua Inglesa: Seminários de Pesquisa 

Língua Inglesa: Língua e Pontos de Vista     

 

2.2.2. Participantes 

Esta pesquisa foi realizada com 30 alunos da graduação do curso de Letras 

Licenciatura Inglês/ Português que estavam cursando os seguintes períodos: 

 

Quadro nº 02: Número de alunos que responderam o questionário e seus respectivos períodos 

Nº de alunos que responderam o 

questionário  

Período que estavam cursando 

10 1º período/ 1º ano 

13 3º período/ 2º ano 

2 4º período/ 2º ano 

1 5º periodo/ 3º ano 

1 9º período/ 5º ano  

 

Tanto os 27 alunos que aceitaram responder ao questionário da pesquisa como 

os outros que não o responderam também aceitaram minha presença como observadora 

na sala de aula. (Aprovada em 30/11/2009 pelo protocolo nº 290/ 2009 do Comitê de 

Ética e Pesquisa) 

Estes alunos da graduação, em sua grande maioria, querem ser professores de 

língua inglesa ou já exercem a função tanto em escolas de língua como em escolas 

públicas e particulares e procuraram o curso para aprimoramento de conhecimentos. 

As aulas assistidas e gravadas foram de 11 (onze) professores da graduação 

sendo que 8 (oito) forneceram seus programas de ensino no período de maio de 2009 a 

novembro de 2010.  

A maior parte dos dados provém das minhas notas de campo como pesquisadora, 

algum material em Power Point utilizado por alguns dos formadores em aula, gravações 
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de algumas aulas, perguntas passadas para os alunos responderem sobre apresentações 

feitas na disciplina Seminário de Pesquisa. 

     

2.2.3. Pesquisadora 

Eu, Luciana, me graduei em 2002 no curso de Letras, habilitação tradução e 

licenciatura em língua inglesa. Comecei a trabalhar em escolas de língua, lecionando 

língua inglesa no início de 2003 até que comecei a perceber quais práticas da teoria 

“aprendida” eram possíveis nos contextos de trabalho e senti falta de uma teorização da 

minha prática naquela época. 

Então procurei cursos de extensão que atendessem às minhas necessidades de 

aprofundamento dos meus conhecimentos e reflexão da minha prática. Em um destes 

cursos, descobri um caminho para uma possível pesquisa de mestrado: estudar a 

formação do professor. 

No entanto, este caminho ainda era longo e largo. Era preciso estreitá-lo para 

que a pesquisa pudesse se desenvolver. Tudo para mim neste universo de pós-graduação 

stricto sensu era novo e, portanto, um desafio. Como o pré-projeto teve que ser 

esquematizado “da noite para o dia”, o projeto precisou de muito trabalho, muitas 

conversas com minha orientadora para se tornar uma pesquisa sobre a formação inicial 

de professores de língua inglesa com a certeza de que um professor começa a se 

desenvolver de acordo com os cuidados atenciosos com sua semente e raiz.    

Depois de decidir o assunto, era preciso levantar o problema para minha 

pesquisa o que fiz baseando-me nas minhas próprias convicções. A primeira é a de que 

o sistema educacional atual não leva em consideração o sujeito como ser histórico, 

político e social. Então é preciso investigar se a formação inicial de professores colabora 

para educar profissionais para este sistema. A segunda é a de que a atual formação 

inicial não supre a necessidade de um profissional interdisciplinar que forme outros 

sujeitos numa sociedade informacional e tão diversificada. A terceira é a de que a 

realidade atual necessita que seja formado um professor pesquisador, um mediador de 

idéias e um facilitador na construção subjetiva do conhecimento; um professor que 

considere a língua numa visão política como instrumento para a “análise da 

organização social, dos significados sociais do poder e da consciência do indivíduo” 
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(Moita Lopes, 2006: 77); um profissional sendo formado como sujeito de sua história 

acadêmica e a língua sendo estudada diretamente ligada à vida social e política que 

suscita temas atuais. 

Acredito que uma formação inicial de professores de língua inglesa deva se 

basear no tripé Lingüística – Língua – Formação Pedagógica tendo as formações 

humana, política e social perpassando todas estas bases. Devido ao tempo insuficiente 

para observar todas as disciplinas do currículo de Letras estudado, a coleta de dados foi 

realizada dando prioridade às disciplinas de língua e literatura inglesa e formação 

pedagógica que compõem o currículo de formação da universidade.  

 

2.3. Procedimentos de Coleta de Dados 

A coleta de dados se constituiu em 3 etapas: a) preparação de documentos 

exigidos pela universidade, local da pesquisa, para o início da coleta de dados com 

observações de aulas e com questionários aplicados aos graduandos; b) pesquisa 

documental baseada na análise do Projeto Institucional da Universidade em estudo e em 

7 (sete) programas de ensino referentes às disciplinas do currículo com sete ementas 

(uma em cada programa); c) aplicação de um questionário aos alunos das disciplinas 

assistidas.   

Em seguida, devido ao reduzido tempo disponível para observação, estabeleci 

um critério de escolha das disciplinas a serem observadas a partir de um estudo do 

currículo junto à orientadora da pesquisa. Foram observadas algumas aulas das 

disciplinas que faziam parte da formação do professor de língua inglesa, sendo deixadas 

de lado as disciplinas de língua portuguesa e literaturas portuguesa e brasileira. 

Eu assisti aulas, seguindo o currículo da faculdade de Letras dentro do meu 

cronograma de coleta de dados da pesquisa e tive uma boa colaboração dos graduandos 

e dos professores das disciplinas.  

 

2.3.1. Os questionários 

 

Para coletar dados provenientes da visão dos alunos sobre as aulas a que assisti 

das disciplinas do currículo, elaborei um questionário principal que foi passado a todos 
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os alunos que aceitaram respondê-lo com a finalidade de obter dados sobre a relevância 

do curso de Letras para os futuros professores, suas expectativas ao entrarem no curso e 

seus sentimentos de contentamento ou descontentamento ao saírem dele e a visão do 

aluno/ futuro professor sobre o currículo da sua formação. Abaixo mostro as questões 

que foram respondidas pelos alunos da graduação.   

 

Quadro nº 03: Questionário de Pesquisa 

 

1. Os conhecimentos adquiridos na sua formação acadêmica vão contribuir para 

a sua futura prática como professor de inglês? (    ) sim          (     ) não          Especifique 

2. O que você espera ou esperava de um curso de formação de professores como 

este? 

3. O que é essencial para você, futuro professor de língua inglesa, no currículo 

de Letras – curso por você realizado?   

     

 

Na primeira pergunta do questionário, meu objetivo foi conseguir informações 

que esclarecessem a que ponto o curso de letras pesquisado estava colaborando para o 

futuro professor se desenvolver na sua profissão. 

Na segunda questão, eu gostaria de coletar dos futuros professores suas 

expectativas tanto ao entrarem no curso (alunos do 1º ano) com ao estarem terminando 

o curso (alunos do 3º e 5º ano). 

A terceira questão tinha por objetivo conseguir a visão do aluno sobre o 

currículo proposto e que estavam cursando.  

Outro tipo de pergunta também foi passada para os alunos integrantes da 

Disciplina “Seminário de Pesquisa” no 1º semestre de 2009 com o intuito de obter qual 

foi a aprendizagem ocorrida nas apresentações tanto por aqueles que as prepararam 

como por aqueles que as assistiram. A pergunta “O que você acha que aprendeu na 

preparação e apresentação do seminário?” aparece no capítulo da apresentação e 

discussão dos resultados da pesquisa juntamente com a discussão que suas respostas 

trouxeram como contribuição. 
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Esta pergunta em especial foi distribuída para cada grupo enquanto estavam 

reunidos em sala de aula preparando algumas das apresentações. Cada grupo colocou o 

título do seminário apresentado e suas considerações que aparecerão no capítulo 3. 

 

2.3.2. As observações de aulas 

 

Já as observações de aulas foram feitas em sua grande maioria com notas de 

campo por mim pesquisadora, sendo que 4 destas aulas foram gravadas em K7 e 

transcritas em sua íntegra. As outras aulas foram analisadas pelo material utilizado pelo 

professor da disciplina e pelo material utilizado nas apresentações que os alunos faziam 

em aula. Este material estava em Power Point e foi gravado com o consentimento deles 

no meu pendrive. 

   

2.4. Procedimentos de análise de dados 

 

A discussão dos dados se dá pelos conteúdos temáticos (Bronckart, 2003) que 

emergem das observações das aulas da graduação, das respostas dos participantes ao 

questionário, da análise do currículo e dos programas de ensino das disciplinas que 

compõem o currículo. 

  

2.4.1. Análise do currículo 

 

Considerando a Teoria Crítica do Currículo (Apple, 2006), faço uma análise do 

currículo de Letras da Universidade abordada neste estudo para descobrir se este 

permite que sejam formados em curso de graduação professores intelectuais 

transformadores, construtores de sujeitos autônomos. 

Pela análise do currículo do curso de Letras, eu pesquisadora desejava obter 

informação se a graduação estaria apenas transmitindo conteúdos destituídos de 

fundamentação teórica, ideológica e política ou fornecendo teorias para trabalhar o 

conhecimento e a formação de novos professores cientes de seu trabalho na sociedade. 

Se o currículo em questão promove a aprendizagem de competências e habilidades, será 
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perceptível nas observações que a atuação do formador e os conteúdos propostos, as 

metodologias utilizadas nas aulas e a aprendizagem dos futuros professores compõem 

um sistema comprometido com a formação de futuros professores de língua inglesa 

responsáveis com o trabalho, com a família e com a colaboração produtiva da 

sociedade. 

Assim, lancei um olhar sobre o curso de formação inicial para entender como a 

organização do currículo e sua prática colaboram na formação das consciências a ponto 

de manterem o controle social ou assumirem um compromisso com a construção da 

igualdade econômica, social e educacional em detrimento da acumulação de bens, 

lucros e créditos.  

Para esta análise, baseie-me em alguns critérios colocados por Malicaster (2010: 

40-50) 

1º) Um curso de língua deveria oferecer a melhor cobertura possível de língua 

em uso pela inclusão de itens que nela ocorre frequentemente. (2010: 40).3   

Considerando este primeiro critério, analiso qual o foco das disciplinas de língua inglesa 

oferecidas no currículo de formação em estudo; 

2º) Um curso de língua deve dar ferramentas para o aluno aprender a língua de 

forma a se tornar um aprendiz efetivo e independente. (2010: 42).4 Baseada neste 

segundo critério, pretendo verificar se o currículo em estudo promove a autonomia dos 

futuros professores em formação inicial, trazendo para as aulas de língua uma reflexão 

sobre processos de ensino-aprendizagem; 

3º) O foco da língua num curso precisa estar nos aspectos gerais do sistema de 

língua (2010: 43)5. Este terceiro critério me leva a perceber se os aspectos estudados da 

língua inglesa possibilitam aos futuros professores fazer um uso criativo dela e se os 

levam a serem profissionais diretamente conectados ao futuro. Entre os aspectos 

estudados deve estar vocabulário, estruturas freqüentes e análise do discurso; 

                                                 
3 A language course should provide the best possible coverage of language in use through the inclusion of 
items that occur frequently in the language (Macalister, 2010: 40) 
4 A language course should train learners in how to learn a language, so that they can become effective 
and independent language learners (2010: 42) 
5 The language focus of a course needs to be on generalisable features of language system (2010: 43). 
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4º) O curso deveria ajudar os alunos a fazerem um uso o mais efetivo possível 

do conhecimento prévio (2010: 47)6. Em aulas de língua inglesa da graduação com uso 

de textos, é estimulada a produção de conhecimento relevante? 

5º) Os itens de um curso de língua deveriam ter uma seqüência de modo que os 

itens aprendidos juntos terem um efeito positivo na aprendizagem. (2010: 48)7 O 

conteúdo disposto no currículo de formação em estudo tem uma seqüência lógica e 

interligada?          

Nesta análise, considero também alguns pontos fundamentais já defendidos por 

Redden & Rian (1967: 340-341) e por Pimenta & Lucena Lima (2010: 51): 

1º) o currículo analisa as necessidades sociais? Este ponto pretende esclarecer se 

o currículo em estudo considera a realidade social do aluno 

2º) o currículo carrega conteúdo importante para atender às necessidades dos 

alunos em formação com teoria e prática? 

3º) o conteúdo do currículo está organizado de forma a facilitar a aprendizagem 

e alcançar os objetivos propostos? 

4º) os programas de ensino revelam uma reflexão sobre o currículo por parte dos 

professores? 

5º) essa reflexão incorpora um processo de consciência das implicações sociais, 

econômicas e políticas da atividade de ensinar? 

6º) o currículo proporciona a pesquisa? 

Além de Apple (2006), Redden & Rian (1967), utilizei os princípios de 

Malicaster (2010) e os tipos de currículo apresentados por Null (1973) que reapresento 

de forma suscinta e esquemática nos quadros nº 04 e nº 05 na página seguinte: 

 

 

 

 

 

 
                                                 
6 The course should help the learners to make the most effective use of previous knowledge (2010: 47) 
7 The items in a language course should be sequenced so that items which are learned together have a 
positive effect on each other for learning. (2010: 48). 
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Quadro nº 04: Esquema proposto por Macalister para a apresentação de um currículo  

 

 

 

 

Quadro nº 05: Classificação de currículos apresentada por Null em 1973: 

   

CURRÍCULO 

  análise do ambiente 

 análise das necessidades 

o que os alunos precisam aprender 

o porquê e para que aprender 

o conteúdo e sua organização 

o formato e a apresentação 

 a avaliação 

 
currículo 

existencialista 
 

(Kohn e Greene) 

 
currículo deliberativo

 
Reid (1970) 

  
currículo radical 

 
Apple (2006) 

 
currículo pragmático

 
(Dewey) 

 
 

currículo sistemático

 
CURRÍCULO 

 
 

Null (1973) 
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Além do currículo, fizeram parte dos procedimentos de análise um olhar sobre as 

ementas apresentadas nos programas de ensino coletados e os objetivos gerais e 

específicos das disciplinas a fim de verificar qual formação inicial propunham. Estes 

programas de ensino foram obtidos com os próprios professores responsáveis pelas 

disciplinas no respectivo semestre. 

 

2.4.2. Análise das respostas do questionário 

 

Primeiramente, organizei os questionários respondidos por semestre do curso. 

Constatei que tinha 10 do 1º ano, 15 do 2º ano e 01 do 3º ano do curso de Letras nos 

anos 2009/2010. Como a pesquisa foi aprovada pelo CEP (Comitê de Ética e Pesquisa) 

sob o número de protocolo 290/2009, os questionários foram respondidos 

voluntariamente e por isso foi possível retirar apenas uma amostragem de respostas dos 

20 a 30 alunos presentes por sala. 

Depois levantei os pontos apresentados nas respostas que refletiam informações 

valiosas sobre a formação inicial. Em seguida, com estes dados pré-organizados 

comecei a desenvolver uma análise tendo como ponto de partida a minha pergunta de 

pesquisa: como se dá a formação inicial do professor de inglês? Para isso, eu organizei 

todos os dados que falavam sobre o currículo, todos que falavam sobre o curso e outros 

que complementavam meus dados coletados nas observações. 

Então, levantei as seguintes categorias de análise: 

a) Os conhecimentos adquiridos no curso; 

b) As expectativas dos alunos; 

c) Os conhecimentos fundamentais para a formação; 

Estes dados serão apresentados seguindo uma organização que se segue no 

quadro abaixo: 

Quadro nº 06: Forma de organização da análise das respostas do questionário 

Perguntas Conhecimentos Expectativas O que é essencial 

1.     

2.    

3.    
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2.4.3. Análise dos dados coletados nas observações de aulas 

 

Minha análise das observações de sala de aula se baseou nas atividades 

desenvolvidas durante as aulas das diferentes disciplinas. Analisei os objetivos e a 

metodologia do formador nas aulas, os recursos utilizados, as formas de apresentações 

dos conteúdos, os trabalhos em grupo desenvolvidos, as abordagens de língua e 

linguagem contidas nas apresentações dos alunos do curso, as teorias abordadas pelos 

alunos nos trabalhos desenvolvidos e o estudo da literatura assim como da cultura. 

Como houve muita dificuldade de analisar as aulas gravadas já que não 

apresentavam objetivo, seqüência, motivação e materiais pedagógicos, esta “falta” 

acabou sendo também um dado para análise.  Considerando a prática em sala de aula de 

língua inglesa, me perguntei durante as observações que tipo de prática pedagógica e 

humana o futuro professor estava tendo no curso de formação inicial observado. 

As observações serão apresentadas junto com uma análise dialogada com o que 

está prescrito nos documentos da Universidade em estudo (PIFPEB e o Projeto 

Pedagógico Letras Inglês/ Português, 2006/2007), num quadro que mostrará lado a lado 

o que está prescrito no documento e o que foi realizado de acordo com minhas 

observações de aula: 

 

Quadro nº 07: Esquema comparativo para a análise dos dados colhidos nas observações de aula 

e nos documentos PIFPEB e PPI 

O QUE FOI REALIZADO (observação) O QUE ESTÁ PRESCRITO (Documentos) 

  

  

  

 

A presente pesquisa mostra a visão dos alunos de um curso de graduação de 

Letras sobre sua organização e a relevância da formação lingüística e pedagógica 

oferecida nele. No entanto, ela não deixa de ter a influência do meu olhar como 

pesquisadora sobre o currículo, sobre a prática do mesmo como também sobre a visão 

do aluno em relação ao currículo e sua prática. 
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A coleta deste estudo de caso intrínseco foi feita através de observações de aula, 

questionário para os alunos e do estudo de documentos que regem o curso assim como 

dos programas de ensino das disciplinas das quais observei as aulas. 

Todos os procedimentos foram descritos pela pesquisadora e aprovado pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) sob o número de protocolo 290/2009.        
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CAPÍTULO 3: APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA 

PESQUISA 

 

Este capítulo tem por objetivo discutir os pontos relevantes na formação inicial 

do professor e também discutir os dados coletados a partir das observações das aulas da 

graduação do curso de Letras de uma universidade particular da cidade de São Paulo 

durantes alguns meses dos anos de 2009 e 2010. 

 
3.1. Os Dados do Questionário dialogam com os Dados das Observações 
 

Baseada nos documentos oficiais da universidade em estudo e nos dados 

coletados por meio do questionário (anexo nº 01), constatei que os objetivos do curso de 

formação ficam perdidos entre disciplinas formativas e culturais, como mostrado no 

trecho retirado do documento oficial PPI (Projeto Pedagógico Institucional):  

  
… a graduação passa a ser considerada formação básica, que capacita o 
estudante para o diagnóstico e para a resolução de problemas frente aos desafios 
da ação profissional, mas que o prepara, simultaneamente, para a importância da 
formação continuada em um contexto de profundas e rápidas mudanças. 
 

Esta descrição no documento não reflete a falta que os alunos da graduação 

sentem durante o curso de formação de um conhecimento teórico e uma formação 

metodológico-prática mais aprofundados, mais críticos e com mais seriedade, voltados 

para as necessidades do trabalho. Os futuros professores esperam que a formação 

metodológico-prática dê conhecimentos, táticas, prática de sala de aula e didática do 

ensino como também acreditam que conhecimentos “gramaticais” ainda são essenciais 

para sua formação como se pode perceber nas respostas à pergunta do questionário: “O 

que você espera ou esperava de um curso de formação de professores de inglês como 

este?” 

1. “Esperava que o curso fosse mais forte. Acredito que temos poucas aulas de 

língua inglesa” (aluno do 1º semestre) 

2. “Espero saber sobre a língua como um todo (história, literatura, interpretação, 

vocabulário)” (aluno do 1º semestre) 
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3. “Esperava a língua aplicada em situações do dia-a-dia, para poder aplicar com 

meus alunos” (aluno do 1º semestre) 

4.“Esperava adquirir maiores conhecimentos de gramática, literatura, lingüística, 

em suma, conhecimentos prático para poder utilizá-los em sala de aula...” (aluno do 3º 

semestre).  

5. “Eu esperava que aprendêssemos mais sobre a estrutura da língua, fonética, 

fonologia e pontos importantes e que fazem a diferença para um profissional quando 

está em sala de aula, pois falar inglês pode ser fácil para muitos só que poucos tem um 

contato mais aprofundado sobre a língua, cultura e origens” (aluno do 3º semestre)   

6. “Eu esperava que ensinasse gramática da Língua Inglesa, o que não ocorre, é 

preciso que o aluno já tenha esse conhecimento. O único aprendizado da língua é a 

pronúncia das palavras. Portanto, o curso de inglês é vazio quanto ao conteúdo, e por 

isso não ajudará de forma eficiente minha formação” (aluno do 3º semestre) 

7. “Conteúdos sobre a própria língua, como a história da língua e características 

específicas e como essas informações são valiosas e ajudariam os alunos a 

compreenderem a língua. Fonética e fonologia da língua” (aluno do 3º semestre) 

A formação deixa de ter uma “pedagogia de descobertas”, fundada na didática 

da renovação e ordenada por metodologias que facultem o exercício crítico-reflexivo 

que, por seu turno, é promotor de rupturas e de novas propostas interpretativas para 

questões de ordem social, capazes de renovar o homem por processos de 

recontextualização de seus conhecimentos de mundo e, conseqüentemente, da vida em 

comunidade a partir do momento que não oferece “...leituras múltiplas da realidade 

social” (PIFPEB, 2007: 6) com “programas de formação voltados para os saberes e 

competências referentes à compreensão do papel social da escola na sociedade; 

domínio do conhecimento pedagógico; aperfeiçoamento da prática pedagógica; 

articulação interdisciplinar e a viabilização da relação ensino-aprendizagem, a partir 

do eixo temático que dá identidade e especificidade à sua formação profissional” 

(PIFPEB, 2007: 45), o que, segundo Freire (1996: 68), significa “como professor... [se] 

mover com clareza na [sua] prática (...) conhecer as diferentes dimensões que 

caracterizam a essência da prática...”. 
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Esquematizo no quadro abaixo o que nas respostas acima é conhecimento 

teórico, formação metodológico-prática e formação voltada para as necessidades dos 

alunos 

Quadro nº 08: Esquematização de dados das respostas dos questionários 

CONHECIMENTO 

TEÓRICO 

FORMAÇÃO 

METODOLÓGICO-

PRÁTICA 

FORMAÇÃO VOLTADA 

PARA AS 

NECESSIDADES DOS 

ALUNOS 

Gramática  

            Estrutura da língua 

Disciplinas da faculdade de 

educação 

Cultura da língua inglesa 

Literatura 

                     interpretação 

A língua aplicada em 

situações do dia-a-dia  

 

Lingüística   

                        fonética 

                fonologia 

          história da língua 

  

 

 

Esta falta de leitura de realidade e de exercício da reflexão crítica está presente 

nas respostas dos alunos do curso de Letras do 1º ao 3º ano (correspondente aos 1º, 3º e 

5º semestres) à pergunta “O que é essencial para você, futuro professor de língua 

inglesa, no currículo de Letras – curso por você realizado?” o curso está muito mais 

voltado para uma formação teórica e não prática: 

“Esperava ser preparado de forma mais eficaz, mas isso não está acontecendo na 

prática, temos inúmeras reflexões teóricas, mas prática nem comentamos” (aluno do 3º 

semestre/ 2º ano) 

“... conhecimento prático para poder utiliza-lo em sala de aula, não 30% em 

média de disciplinas teóricas de educação. Hoje eu me pergunto: o que vou ensinar? 

Piaget? Vigotski? Vou ser obrigado a trabalhar com EAD? Gostaria de mais 

conhecimento e menos educação” (aluno do 1º semestre/ 1º ano)    
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Se no documento oficial PPI está escrito que no curso de Letras da instituição 

pesquisada ... 

privilegia-se a educação para a vida, incorporando também a educação para o 

mundo do trabalho, sem, contudo, reduzir uma à outra, sob pena de se construir uma 

sociedade alijada da formação humanística, o que inviabilizaria a existência em 

comunidade dos seres humanos, idéia para a qual apontam os PCN1: “A formação não 

pode ser tratada como um acúmulo de cursos e técnicas, mas sim como um processo 

reflexivo e crítico sobre a prática educativa. Investir no desenvolvimento profissional 

dos professores é também intervir em suas reais condições de trabalho”. 

... as respostas à pergunta do questionário  “Os conhecimentos adquiridos na sua 

formação acadêmica vão contribuir para a sua futura prática como professor de inglês?” 

contradizem o que está escrito no documento oficial PPI já que: 

1. segundo os alunos que responderam ao questionário, as disciplinas de língua 

inglesa no currículo estão longe de atender aos interesses do professor em formação 

tanto em carga horária como em qualidade, justamente por não estarem ligadas à prática 

de sala de aula, como se verifica nas respostas da página anterior.  

2. os graduandos não conseguem perceber a utilidade daquilo que aprendem nas 

disciplinas o que reforça a tese das observações de aulas realizadas de que a formação 

prática do professor é desligada da formação teórica; a relação teoria/ prática não é 

apresentada nem nos objetivos e atividades propostos nos programas de ensino nem na 

prática destes programas o que para Freire (2005: 41) faz com que a formação “[negue 

ao sujeito] a importância que tem no processo de transformação do mundo, da 

história...”. 

Se observarmos as respostas ao questionário transcritas abaixo... 

“É essencial que a língua seja detalhada e a fluência seja alcançada” (aluno do 

1º ano) 

“Que houvesse mais aulas de inglês, especialmente no que diz respeito à 

literatura e à fonologia, e menos aulas de pedagogia muitas vezes repetitivas” (aluno 

do 3º semestre). 

                                                 
1Parâmetros curriculares nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais, vol. 1/ Secretaria de Educação 
Fundamental. 2ª ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000, p. 30-1. 
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“... esperava mais aulas de inglês por semana, que não tivessem apenas dois 

créditos cada (...) e que tivéssemos mais aulas de Lingüística e Literatura...” (aluno do  

3º semestre).  

 

... é visível que há uma necessidade de aumentar a carga horária de língua 

inglesa como também sua qualidade com programas de ensino e práticas em sala de aula 

que priorizem o aprofundamento dos aspectos da língua inglesa, da oralidade até as 

estruturas mais complexas, em número suficiente para se preparar o professor que 

precisa de uma “competência lingüística... modelada por meio de um processo de 

socialização...” (Moita Lopes, 2006: 112) ou ainda que precisa “... ver o uso da 

linguagem... como um conjunto de convenções sociais e estruturas mentais... como um 

processo de fazer inferências no aqui e agora...” (Moita Lopes, 2006: 117)  já que “A 

língua... é, antes de qualquer coisa, uma das principais marcas da identidade de uma 

nação, um povo. Ela é uma bandeira política.” (Rajagopalan, 2003: 93).  

Essa necessidade do aumento da quantidade de aulas de língua inglesa expressa 

no questionário é perceptível quando se olha para o currículo do curso e percebe-se que 

as disciplinas de língua inglesa no currículo não constroem um diálogo entre elas, o que 

faz com que o futuro professor sinta uma formação que não prepara para a prática [ver. 

anexo nº 02]. 

 

Quadro nº 09: Comparação entre as expectativas dos alunos do 1º ano com os alunos do 2º e 3º 

anos 

1º ANO DE LETRAS OUTROS ANOS 

Um curso mais forte O currículo não prepara para a profissão  

Boa fluência na língua Aumento da carga horária destinada a 

língua inglesa 

Aulas de língua inglesa que ajudem na 

pesquisa 

Investir mais nas práticas orais de ensino 

Saber sobre a língua como um todo Bom conhecimento lingüístico, literário e 

prático 
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Maior carga horária de lingüística e 

literatura 

Aplicação da língua no dia-a-dia  Haver mais troca de informações 

culturais, históricas e mais prática  

Conteúdo com dinâmica, maior 

interação em sala de aula, teorias de 

ensino durante todo o curso 

Mais conhecimento aplicável à sala de 

aula 

 

Um outro dado que aparece no questionário é sobre a questão do planejamento 

de aulas: os alunos não percebem que o formador tenha preparado as aulas, planejado 

uma seqüência de formação. Baseada em Lucena Lima & Pimenta (2010: 178-79), é 

possível analisar que alguns motivos para esta percepção dos alunos podem ser o de o 

currículo não apresentar uma seqüência lógica, o de os planos de ensino apresentados 

não serem planejados pelo próprio professor que dará a disciplina no semestre, as 

referências bibliográficas e de autores nem sempre serem levadas em consideração 

durante as aulas do curso.     

A partir destes dados, reafirmo que o curso de formação inicial deveria ser uma 

prática que, ao invés de “se sobrepor aos oprimidos e continuar mantendo-os com quase 

coisas, com eles estabelece uma relação dialógica permanente” (Freire, 2005: 63) 

Os futuros professores não são impelidos a argumentar nem mesmo numa 

disciplina cujo objetivo educacional/ formativo é o de “desenvolver a capacidade de 

expressão oral e escrita em situações diversas que focalizem a capacidade do aluno de 

expressar opiniões e argumentos, desejos e intenções, hipóteses e probabilidades, 

acordo e desacordo e avaliações...”  

Além disto, os objetivos específicos da disciplina – ou seja, aqueles que 

mostram O QUE o aluno vai aprender – apresentam verbos que, na minha interpretação, 

não comprometem os futuros professores com seu futuro acadêmico e profissional. São 

verbos efêmeros: o formador desenvolve no futuro professor uma habilidade, uma 

compreensão, mas não o faz se comprometer com sua formação contínua, com seu 

desenvolvimento como pesquisador. Perceba nos exemplos abaixo dois objetivos 

específicos do programa da disciplina “Língua e Pontos de Vista”: 
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1. Desenvolver a produção oral/escrita do aluno em uma perspectiva de reflexão 

sobre a aprendizagem; 

2. Desenvolver a compreensão oral/escrita em uma perspectiva de reflexão sobre 

o processo estratégico da compreensão;  

Abaixo descrevo uma aula da disciplina “Língua e Pontos de Vista” observada e 

gravada em 21/09/2009 para demonstrar como o objetivo de argumentação proposto no 

programa da disciplina mostra-se falho: 

 

Esta aula consistiu na apresentação de notícias retiradas de sites da Internet em 

que os grupos deveriam apresentar oralmente o título da notícia e um resumo de seu 

conteúdo. A professora diz que o foco da discussão é língua – cultura – comunidades de 

fala. 

O primeiro grupo traz duas notícias – uma em inglês e outra em português 

sobre o assunto (na época em voga) “Breatori – caso Renault”. Uma das componentes 

do grupo lê o título da notícia retirada do site da CNN (em inglês) e depois do site da 

UOL (em português). 

A aluna então compara as duas versões (título em inglês x título em português), 

dizendo: “the title in Portuguese is much more [trecho incompreensível] than the title in 

English because in Portuguese is “anuncia desligamento”. Then it is not so clear if the 

person was dismissed or... the person just left the company (...) And in English the word 

quits – the person really gave up from the gossip that were being done by Nelsinho 

Piquet. I can say by the textual organization that the title in Portuguese is [trecho 

imcompreensível] than the title in English” 

Depois de comentar sobre o título, o grupo continua dando seu ponto de vista 

sobre o contexto daquela situação: “I think it hás to do with that máfia Italian thing I 

don’t know... it’s an Italian [palavra incompreensível] involved. So they do whatever 

they think it’s necessary to win a race. (...) Everything started when Nelsinho Piquet 

was fired from Renault. If he was still there, it was fine, OK. It could be based on ethics 

they wouldn’t make agreement with any one” 
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O que percebo neste primeiro grupo é que o objetivo apresentado pela professora 

de argumentar se perdeu em meio à descrição da notícia. Analisando esta aula transcrita, 

questiono como esta disciplina do currículo dá ferramentas ao futuro professor para 

teorizar a língua inglesa, pensar a língua inglesa nos possíveis e reais contextos de 

atuação.      

O segundo grupo compara diferentes figuras para discutirem sobre “American 

Habits”. Uma figura mostra pessoas obesas e outras pessoas passando fome. A partir 

destas figuras começam a discutir hábitos alimentares de diferentes países. No entanto, 

em nenhum momento se discute as implicações destas diferentes situações a fim de vir a 

se realizar o que o programa de ensino estabelece como foco dos objetivos específicos: 

• a expressão oral/escrita em diferentes situações de controvérsia; 

• a identificação, a análise e reflexão sobre estratégias para produção 

oral/escrita; 

• a sistematização do conhecimento linguístico dos documentos orais/ escritos 

estudados;    

Para complementar a idéia de que os alunos do curso de formação inicial 

percebem a baixa carga horária de formação em língua inglesa e em lingüística, mostro 

outras respostas do questionário revelando o que estes futuros professores de língua 

inglesa sentem falta no curso de formação inicial:  

 “Didática” (aluno do 1º ano)  

“Conteúdos sobre a língua aliados com estudos sobre o ensino...” (aluno do 2º 

ano) 

“Bom conhecimento lingüístico, literário e prático para poder ensinar bem 

meus alunos” (aluno do 1º ano) 

“É essencial aulas de literatura, lingüística, pronúncia e também aulas 

relacionadas à cultura” (aluno do 2º ano). 

Segundo minhas observações de aulas, posso inferir que os alunos sentem falta 

não necessariamente porque as disciplinas são ausentes mas porque, muitas vezes, os 

alunos não percebem a importância de estudar disciplinas como didática e literatura e 

não percebem os objetivos delas.  
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Outro ponto importante: nota-se que nenhuma disciplina de língua inglesa do 

currículo oferece uma reflexão do cunho político da língua uma vez que  

“... a linguagem se constitui em importante palco de intervenção 

política, onde se manifestam as injustiças sociais... A consciência 

crítica começa quando se dá conta do fato de que é intervindo na 

linguagem que se faz valer suas reivindicações e suas aspirações 

políticas. (...) toma-se consciência de que trabalhar com a linguagem 

é necessariamente agir politicamente, com toda responsabilidade 

ética que isto acarreta” (Rajagopalan, 2003: 125).      

Para ilustrar a falta de visão política da língua inglesa durante o curso, elenco no 

quadro abaixo as visões de língua e de linguagem imbricadas nas discussões em sala de 

aula da disciplina “Língua e Pontos de Vista”. Abaixo, transcrevo algumas destas visões 

como apareceram nas falas durante as aulas: 

Quadro nº 10: Visões de Língua abordadas na disciplina/ Minha análise como observadora 

VISÕES DE LÍNGUA MINHA ANÁLISE DE OBSERVADORA/PESQUISADORA 

A linguagem não dá para 

ser pensada no abstrato, 

só no contexto social. 

Tenho que pensar em 

função do meu aluno 

Baseando-me na citação acima de Rajagopalan, faltou nesta visão 

apresentada pela formadora do curso analisado uma reflexão de 

linguagem engajada num contexto político, que prevê uma 

posição política por parte do formador e do currículo de 

formação e um conseqüente compromisso daqueles em formação. 

Vygotsky (um dos 

teóricos citados durante as 

aulas): a capacidade de 

descolar do mundo 

concreto – funções 

mentais superiores: 

comparação, abstração – é 

o que nos difere dos 

animais;  

Baseando-me também na minha discussão teórica de Vygotsky, 

faltou um aprofundamento destes conceitos apresentados pelo 

autor em relação à formação inicial do professor: qual o papel 

que o futuro professor pode assumir se considerar estes conceitos 

de Vygotsky?  

Como ajudar o aluno de língua inglesa a comparar e abstrair 

durante as aulas de língua? O que se discutir nos bancos da 

universidade para atingir as funções mentais superiores?   

A língua é o instrumento 

principal da construção 

humana 

Faltou discutir como isto se faz. A disciplina e as discussões 

realizadas nela não oferecem ferramentas para o futuro professor 

desenvolver a prática. Faltou discutir qual aula desenvolveria esta 

visão da língua.  
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A língua é instrumento 

para a vida social e uma 

ferramenta psicológica 

Faltou desenvolverem uma pesquisa de como a língua se faz 

como ferramenta psicológica, mediante um aprofundamento da 

teoria de Vygotsky   

a língua muda com o 

tempo 

E o que isto afeta o desenvolvimento da profissão do futuro 

professor? Quais comportamentos humanos e profissionais 

podem ser gerados a partir desta visão?  

 

Nas discussões realizadas a partir das respostas aos questionários, observei que a 

formação inicial estudada revela um abismo entre seus objetivos mostrados nos 

documentos oficiais e as práticas das aulas da graduação. Também parece ser ignorada a 

voz dos alunos tanto na composição do currículo como nos conteúdos dos programas. O 

aluno da graduação não percebe uma coerência e uma coesão no currículo oferecido.  

    

3.2. Análise do currículo 

Não é perceptível para os futuros professores um conteúdo de currículo de 

formação que os leve a ter segurança no desempenho de sua profissão como Paulo 

Freire (1996: 135) coloca quando diz que “Como professor não devo poupar 

oportunidade para testemunhar aos alunos a segurança com que me comporto ao 

discutir um tema, ao analisar um fato...”.  

Isto pode ser observado no currículo com a ausência da disciplina “Prática de 

Ensino” que, segundo a coordenadora do curso, está diluída nas demais disciplinas. 

Então, é possível questionar como estes futuros professores estão desenvolvendo um 

conhecimento prático se este “... só pode ser adquirido através do contato contínuo, 

isto é, se praticado por um longo período”? (Rajagopalan, 2003: 108). Também 

existem outras disciplinas de formação pedagógica que estão ausentes no currículo 

como Filosofia da Educação, Psicologia da Educação o que não proporciona uma 

formação pedagógica integral ao futuro professor de inglês. 

            O currículo apresentado pela universidade traz muitas oportunidades de se 

formar professores autônomos, pesquisadores reflexivos da prática e na prática. Como 

se pode observar nos períodos do currículo abaixo [anexo nº 2], os estágios 

supervisionados parecem fazer uso das oportunidades de prática à medida que “Sua 
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finalidade é colaborar no processo de formação dos educadores, para que estes, ao 

compreender e analisar os espaços de atuação, possam proceder a uma inserção 

profissional crítica, transformadora e criativa” (Pimenta & Lucena Lima, 2010: 219). 

 Projeto de Estágio: Língua Portuguesa: intervenção no ensino médio  

6th period: 

 Projeto de Estágio: Contextos de atuação específicos   
 Projeto de estágio de Língua Portuguesa: intervenção no ensino fundamental  

8th period: 

 Projeto de Estágio: Literatura e ensino  

400 horas de estágio 

 

Outro exemplo de que o currículo na prática não dá oportunidade de se formar 

um professor pesquisador é a disciplina “Seminários de Pesquisa” (3º período) cujos 

objetivos são: [Programa de Ensino 1º semestre 2009] 

1. desenvolver habilidades de pesquisa em áreas relativas a ensino-aprendizagem 

de língua inglesa; 

2. reconhecer diferentes concepções e metodologias de ensino de língua 

estrangeira; 

3. analisar planos de ensino, utilizando os referenciais teórico-práticos 

pesquisados; 

4. refletir sobre o lugar das diferentes competências e habilidades lingüísticas no 

exercício da atividade docente de língua inglesa; 

5. reconhecer os diferentes paradigmas de pesquisa e sua relação com as 

concepções teóricas que embasam o ensino-aprendizagem;  

 

No entanto, a prática destes objetivos não leva o futuro professor a desenvolver a 

prática de sala de aula, a ser um pesquisador da prática e a questionar estas práticas. 

Consequentemente, esta disciplina também fica no âmbito teórico, o que leva a 

formação a ficar desvinculada da realidade como já afirma Rajagopalan (2003: 109) 
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Quando o conhecimento técnico é visto como autônomo e totalmente 

desvinculado da vida vivida no mundo real, nasce a ilusão de um 

saber contido em si, autossuficiente, insulado de todos os demais 

campos do saber – e, ..., aparentemente segregado do conhecimento 

prático ao qual ele está a rigor inseparavelmente ligado.    

 

Independente da prática das disciplinas, elas, no currículo, não demonstram uma 

preocupação com a função social do profissional de Letras e acabam gerando no futuro 

professor uma insegurança no desempenho de sua profissão desde que ignorando a 

“...atividade humana, na qual participam indivíduos com seus laços sociais, seus 

direitos e suas obrigações, e sobretudo seus anseios e interesses, que variam de acordo 

com o momento histórico em que se encontram” (Rajagopalan, 2003: 44) não 

estimulam para a prática do professor, para a criatividade e para uma visão do outro. A 

prática, que se presume nesta pesquisa, é aquela que se constitui “objeto de análise” do 

professor, aquela que “vai preparando o novato, ratificando alguns (...) saberes, 

retificando outros” (Freire, 1996: 22). Esta “prática docente crítica” que leva o 

professor “a superar a consciência ingênua e construir uma reflexão crítica sobre a 

prática” (Freire, 1996: 39) não foi encontrada nas observações das aulas da graduação. 

Para isso, o currículo deveria proporcionar maior espaço à leitura da realidade da 

profissão o que não acontece. É possível observar que no currículo de Letras não se 

encontra com freqüência a palavra PRÁTICA e em nenhum lugar lê-se a palavra 

REFLEXÃO ou REFLEXIVO. (ver. anexo nº 02). Segundo Rajagopalan (2003: 42), “o 

que precisa ser repensado urgentemente é a tendência que se observa (...) de se fechar, 

de se recolher dentro de si, pouco se preocupando com o que se passa no mundo lá 

fora...”   

Por exemplo, observe a seguir a ementa do Programa de Ensino da disciplina 

“Seminário de Pesquisa: Ensino de Língua Inglesa”: 

desenvolvimento de pesquisas vinculadas ao estudo de diferentes concepções, 

planos de ensino e projetos que enfoquem questões metodológicas, questões teórico-

práticas relacionadas às competências e habilidades no ensino de língua inglesa, tendo 

por base os documentos oficiais já estudados (Programa de Ensino do 1º sem/ 2009) 
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Uma interpretação deste texto me leva a pensar uma disciplina ligada à análise 

dos documentos oficiais da educação e a uma re-leitura crítica deles buscando fazer um 

estudo das metodologias propostas nos documentos e daquelas aplicadas nas salas de 

aula das escolas, o que exigiria dos professores em formação inicial observações de 

aulas, diários reflexivos e o desenvolvimento de uma consciência da realidade de ensino 

brasileira. 

No entanto, as aulas desta disciplina são baseadas em seminários que não trazem 

nada da realidade de educação para as discussões e apresentações. Abaixo descrevo uma 

aula assistida no dia 18 de maio de 2009: 

 

Objetivo da aula: Desenvolver em grupos atividades de língua inglesa para 

escola pública que atendam às habilidades de reading, speaking, writing 

Atividade proposta pela professora: Get together in small groups. Share your 

ideas and write a document to hand in and a 10 minute-presentation about what you 

have discussed. 

Procedimentos: A atividade foi desenvolvida em grupos que escolhiam o ano 

do ensino médio para o qual destinariam a atividade. Assim, os grupos se organizaram 

da seguinte forma: 

1º grupo: escolheu o 3º ano do Ensino Médio e um texto sobre SOCCER. 

Prepararam uma atividade de leitura com as seguintes etapas: 

- Pre-reading 

- Reading: leitura oralmente e explicação de cada parágrafo no qual os alunos 

grifariam palavras e usariam o dicionário para procurar a tradução 

- Questões sobre o texto 

- Leitura em voz alta 

-Post-reading: desenvolvido em casa com uma redação feita pelos alunos em 

português sobre o tópico. 

 

Alguns pontos na preparação desta aula são questionáveis na minha 

interpretação. Primeiro, não fica claro que tipo de atividade vai se desenvolver como 

“pre-reading”. Seria uma leitura de mundo sobre o futebol no Brasil? Seria uma 



 71

investigação do que os alunos sabem sobre o assunto? Depois na atividade de leitura 

não há uma preocupação de como desenvolver nos alunos uma leitura crítica do texto 

utilizado, a atividade se limita ao âmbito lexical do texto e em uma atividade de 

“compreensão do texto” com perguntas conteudísticas, sem mostrar preocupação 

também com o público a quem a atividade seria aplicada, com uma avaliação da 

aplicação e com uma reelaboração da atividade a partir da aplicação.       

 

2º grupo: escolheu o 1º ano do Ensino Médio e um gênero textual “Movie 

Review”. A atividade proposta é um levantamento das idéias principais do texto e uma 

leitura em voz alta pelo professor, o que, segundo o grupo, dá oportunidade para que os 

alunos ouçam a pronúncia. Depois seriam dadas questões para o entendimento do texto 

e como tarefa de casa os alunos opinariam sobre cada parágrafo da review. 

 

Nesta proposta de atividade também existem pontos relevantes para serem 

refletidos. Primeiro, o grupo não trabalha com o gênero textual “Movie Review” mas 

sim com a compreensão do conteúdo de um texto sobre um filme. Segundo, o grupo 

propõe uma leitura pelo professor e pressupõe que esta leitura fará com que os alunos 

pratiquem a pronúncia. No entanto, questiono: qual é a função social de se aplicar este 

gênero? Como vai praticar “pronúncia” se a leitura é feita pelo professor? Qual é a 

“pronúncia” que vai ser “praticada”? Qual seria o objetivo de se opinar sobre cada 

parágrafo de uma review já escrita: escrever um artigo de opinião? Escrever uma crítica 

jornalística? Escrever para um site da Internet voltado para este assunto? Se assim fosse, 

qual(is) a(s) escolha(s) lexical(is) para estes textos? 

 

3º grupo: escolheu o 2º ano do Ensino Médio e também preparou uma atividade 

de revisão de filme. O grupo sugeriu que fossem aplicadas atividades de pré-leitura, de 

leitura com o livro aberto e de pós-leitura.  

 

Mais uma vez, notei na observação que o foco de toda a atividade está no 

conteúdo (vocabulário, atividade de V ou F...). Também este grupo propõe o pre-

reading com livro fechado o que me faz interpretar que o texto para a “atividade” vem 
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de um livro didático. Se assim o for, o grupo não especificou se era um texto ‘autêntico’ 

ou ‘adaptado’. Se não fosse ‘autêntico’, qual o valor social desta análise? E também 

como analisar os “aspectos culturais” (atividade proposta pelo grupo como pós-leitura) 

se não se considerou de onde foi tirado o texto? 

É interessante frisar que nos outros dois grupos que apresentaram, o formador 

em sala de aula percebeu que faltava uma contextualização e elementos situacionais 

para se trabalhar as atividades. Os grupos, segundo o formador, não criaram um 

propósito nem para ler o texto e nem para escrevê-lo. Esta observação do formador é 

muito válida num curso de formação, no entanto, resta para mim, pesquisadora, uma 

dúvida: como criar um propósito, uma contextualização se não há uma aplicação real da 

atividade? Deveria se criar “alunos fictícios”?          

Durante este trabalho em grupos, não foi desenvolvido um estudo de realidade, 

de clientela para aplicação da atividade e nem a possibilidade de se aplicar esta 

atividade num “contexto real” e de, voltando para a sala de aula da graduação, fazerem 

uma avaliação de como aconteceu esta atividade, o que deu certo na atividade e quais as 

mudanças necessárias. 

Também observei a dificuldade dos futuros professores em elaborarem 

atividades que conduzam a uma interação com o outro e com o mundo. Além disto, não 

houve a preocupação de se estabelecer um objetivo para esta atividade de leitura – por 

que ler este texto? Para quem vou ler este texto?    

 Um outro ponto perceptível na análise do currículo é que o Estágio 

Supervisionado, parte tão importante na formação “teórico-metodológic[a]” do 

professor, como utiliza-se do termo Lucena Lima & Pimenta (2010), parece não fazer 

parte do currículo porque é apenas citado o número de horas obrigatórias por lei ao fim 

do currículo o que dá a impressão de não ter nenhuma relação com o conjunto formativo 

do futuro professor. No entanto, Lucena Lima & Pimenta (2010: 219) afirmam o 

contrário, que deveria  

compreende-lo como um dos componentes curriculares dos cursos de 

formação de educadores, como um campo de conhecimento próprio e 

um método investigativo que envolve a reflexão e a intervenção na 
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vida da escola, dos professores, dos alunos e da sociedade na qual 

estão inseridos     

 

3.3. Análise de Algumas Atividades realizadas no Curso de Formação Inicial 

 

Nas minhas observações ficou clara a preocupação maior do curso de formação 

inicial em desenvolver as habilidades de prática oral no futuro professor de língua 

inglesa, sem se preocupar muito com uma análise da sociedade em que o curso está 

inserido e muitas vezes esquecendo de criar condições para que os futuros professores 

construam um discurso analítico sobre os processos de interação na sala de aula e de 

criar formas de exposição destes futuros profissionais a uma pedagogia da 

possibilidade, ajudando-os a se engajar criticamente sobre poder/política; 

idéias/ideologias que perpassam o ensino-aprendizagem de língua estrangeira 

(Kumaravadivelu, 2006: 185).  

Constato que falta um aprofundamento durante as discussões em sala de aula, 

levando estes assuntos para a realidade da escola, da profissão do professor, o que faz 

com que o curso de graduação perca a oportunidade de problematizar a realidade. 

Por exemplo, na aula do dia 18 de maio de 2009 da disciplina “Seminário de 

Pesquisa”, enquanto os alunos desenvolviam os trabalhos em grupos, passei uma 

pergunta para aqueles que aceitaram responder sobre a apresentação de cada grupo. A 

pergunta era: O que você acha que aprendeu na preparação e apresentação do 

seminário? 

Algumas das respostas foram: 

a) “Além do conteúdo dos próprios trabalhos, aprendemos a selecionar e ler 

artigos científicos, resumí-los e disponibilizarmos visualmente para apresentação” 

(resposta relacionada ao seminário As dinâmicas e organização em sala de aula) 

b) “Fundamentos teóricos de ensino”.  (resposta relacionada ao seminário 

Learning Strategies) “Novas tecnologias (como digitais) são importantes e eficazes no 

ensino de uma língua estrangeira” (resposta relacionada ao seminário As Novas 

tecnologias no ensino de Língua Inglesa) 
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c) “Nós aprendemos que existem diferentes formas de avaliar alunos, referentes 

sempre à finalidade do teste. Se o fim é classificar o aluno de acordo com seu nível de 

inglês, haverá uma prova de proficiência. Se é testar o conteúdo aprendido ao longo de 

um semestre de aula, será necessário uma avaliação que dê conta de identificar tal 

conteúdo. E assim por diante”  (resposta relacionada ao seminário Tipos de Avaliação e 

Elaboração de Provas) 

 

Na primeira resposta selecionada para esta análise, percebo que houve 

aprendizagem importante para um professor pesquisador. No entanto, a proposta do 

assunto do seminário não parece ter muito significado para o aluno em formação. Este 

sujeito em formação não ressaltou nada de significativo sobre dinâmicas e organização 

em sala de aula e também não mostrou em sua resposta nenhum olhar crítico sobre 

alguma realidade atual. 

Outro aluno colocou que aprendeu “teoria” num seminário sobre “estratégias de 

aprendizagem” o que me parece que os objetivos das apresentações não são discutidos e 

colocados claramente. Quanto às novas tecnologias, trabalhou-se realmente conceitos 

mas sem ligação com a realidade de ensino a ser aplicada   

O trabalho com conceitos desconexos sem ligação com a realidade de formação 

é um dado presente em todas as disciplinas observadas para esta pesquisa. Não existe 

um aprofundamento nem dos conceitos teóricos, nem uma construção de uma análise 

cultural consistente à formação de professores de língua inglesa como Rajagopalan 

(2003: 70) defende quando diz que “...o verdadeiro propósito do ensino de línguas 

estrangeiras é formar indivíduos capazes de interagir com pessoas de outras culturas e 

modos de pensar e agir. Significa transformar-se em cidadãos do mundo”. 

Por exemplo, na disciplina de “Literatura Inglesa: Desde os Primórdios à Era 

Pré-Vitoriana” que tem por objetivo geral, entre outros: “Enfocar obras de autores 

representativos da Literatura Inglesa...” e por objetivo específico, entre outros: “destacar 

autores e obras que determinam de maneira exemplar o traçado da evolução histórico-

literária...”, aborda-se em aula “The Canteburry Tales” de Geoffrey Chaucer porque, 

segundo o professor da disciplina, em aula introdutória: 



 75

Sometimes he is called the father of English Literature. Because he is credited to 

be the first author to demonstrate the artistic legitimacy of the vernacular English 

language. He was the first author to demonstrate that there was artistic legitimacy in 

the language used by English people   

Pergunto-me como dar uma formação coerente e coesa aos futuros professores 

sendo que não é possível encontrar coerência e coesão entre os objetivos propostos nos 

programas de ensino e o que é realizado em sala de aula? Quer se dar uma visão 

panorâmica da Literatura Inglesa ou destacar autores relevantes em determinadas épocas 

da Literatura Inglesa?  

Na continuação da aula sobre Canteburry Tales, o professor diz “It is said to 

have an influence by the structure of Boccacio’s Decameron. (...) But the author 

preferred to ordinary people, people from the country, all different social levels, 

different background, instead of Boccacio’s nobles”    

Continuo me perguntando como atingir o propósito sugerido por Rajagopalan 

(2003) se não se leva em consideração verdadeiramente os aspectos culturais durante as 

discussões? Ao invés de apenas constatar que o autor dá preferência às pessoas simples 

de diferentes níveis sociais, poderia se problematizar a razão desta escolha, o contexto 

político-econômico em que viveu o autor e também como transferir esta atitude para a 

sala de aula como professores de língua inglesa, como as salas de aula de inglês 

apresentam alunos de diferentes classes sociais, de diferentes culturas e saberes.           

Outra constatação que fiz durante a observação das aulas da graduação é que os 

formadores não proporcionam oportunidades para o professor em formação inicial 

relacionar a teoria discutida na graduação com o que acontece nas salas de aula dos 

cursos de língua inglesa. Assim, é possível afirmar, baseada na fundamentação teórica 

da pesquisa que o curso de formação não forma sujeitos visto que  

ensinar, nos termos de Freire, não é simplesmente estar na sala de 

aula, mas estar na história, na esfera mais ampla de um imaginário 

político que oferece aos educadores a oportunidade de uma enorme 

coleção de campos para mobilizar conhecimentos e desejos que 

podem levar a mudanças significativas na minimalização do grau de 

opressão ma vida das pessoas (Rajagopalan, 2003: 105)  
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Baseada na fundamentação teórica da pesquisa, percebo que falta autonomia 

para os professores em formação inicial e que isto pode ser resultado de um curso de 

graduação em que falta pesquisa, trabalhos em grupo e debates nas aulas. Assim, 

baseada em Wallace (1991), digo que a falta de autonomia durante a formação inicial 

atrapalha a formação de um professor reflexivo que saiba avaliar e de um professor 

autônomo que saiba planejar e justificar suas escolhas. Como diz Wallace (1991: 27) 

If it is the aim of the teacher education course to develop ‘reflective 

practitioners’ then there might be a good case for getting the trainees 

to reflect on what I have elsewhere called study process (Wallace 

1982). The basic idea of this approach relates to an understanding, on 

the part of the trainees, on why their learning is organized the way it 

is(...) 

Durante minhas observações, percebi que nas aulas muitos conceitos teóricos 

são citados durante discussões e apresentações mas não são pesquisados e 

aprofundados, dando-se uma formação superficial que ensina conteúdos, transfere-os 

aos professores em formação inicial que depois operam por si mesmos (cf. Freire, 1996: 

31). É possível chegar à análise de que no curso de graduação trabalha-se muito a teoria 

e renega-se a prática ou a teoria trabalhada na graduação não parte da prática de sala de 

aula, dos contextos sociais o que faz com que, segundo os futuros professores, os 

assuntos se tornem repetitivos e as aulas desestimulantes, como se pode observar na 

aula transcrita abaixo: 

 

Aula assistida e gravada no dia 21/09/2009 [“Língua e Pontos de Vista – 6º 

período] 

“We say something or we write something that is always with an intended 

(incompreensível). I have to know where I am, who I am talking to, the purpose of what 

I do so that I know the language that I have to use. So these are the criteria...”  

A professora continua dizendo os critérios que devem ser utilizados para o 

comentário das notícias: 

- how they are going to talk about the topic; 

- how is the linguistic part treated 
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- how is the textual part treated 

- at the end we say our point of view that is very personal 

A discussão da aula foi baseada no tópico: língua e cultura 

A atividade da aula: os grupos apresentam textos trazidos da Internet e cometam 

dando seu ponto de vista 

Eles devem apresentar o título da notícia e um resumo do conteúdo da notícia 

O site de pesquisa foi o da CNN        

 

O encaminhamento da aula não corresponde à introdução dada pela professora 

no início. Esta aula seria, no meu ponto de vista de pesquisadora e professora, muito 

mais ligada à formação inicial se os futuros professores realizassem uma atividade 

prática em sala de aula como por exemplo: cada um com seu texto trazido da Internet 

elaboraria uma aula de língua inglesa com objetivos e atividades relacionadas ao texto, 

fazendo uma leitura de realidade e explorando os aspectos semânticos, sintáticos e as 

escolhas do autor do texto para transmitir sua intenção com o texto.    

Após meu olhar sobre estes dados, cheguei ao mesmo questionamento que 

Rajagopalan (2003: 121): como num curso de formação inicial de professores de língua 

inglesa lida-se “... com a questão da ideologia...” de uma forma “que, ao meu ver, 

pouco contribui para uma melhor compreensão de como a ideologia funciona, 

influencia os nossos modos de pensar e agir... Trata-se do esforço de identificar a 

ideologia com o ponto de vista”  

Quanto à formação de um professor-leitor autônomo, as aulas de literatura 

deixam de discutir textos com o desvelamento do subtexto e de promover leitura e 

análise de obras literárias (como Canterbury Tales, obras de Shakespeare...) em sua 

integra como se pode observar na aula de Literatura Inglesa gravada em 21/09/2009 e 

transcrita a seguir:  

Objetivo da aula: “Making the understanding of the tales themselves and not the 

work as a whole” 

O professor apresenta o slide que mostro na página seguinte:  
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The Canterbury TalesThe  Canterbury Tales

Geoffrey ChaucerGeoffrey Chaucer

 

...e faz o seguinte comentário 

“The image that you have there is [incompreensível] of the second edition of the 

Canterbury Tales written in 1483 so that’s 526 years old” 

  No entanto, não acontece uma leitura de imagem baseada numa leitura de 

realidade da época histórica, política e social.  Assim, o curso perde a oportunidade de 

formar um professor-leitor consciente de seu papel social, político e educativo que 

considere a época política, histórica, social e econômica em que a obra está inserida, 

como se pode observar na continuidade do comentário do professor da disciplina: 

“The Canterbury Tales are written in Middle English. Ok? These tales are 

considered to be Chaucer’s magnificent works, that means the most influent work”  

 Então, o professor da disciplina não problematiza o que ocorria na Inglaterra de 

1483, na sociedade de Chaucer. Apesar de os programas de ensino trazerem a intenção 

de se trabalhar a literatura “a partir de uma visão diacrônica, com um articulação 

dialética a um enfoque sincrônico”, o estudo é feito apenas diacronicamente dando 

muito mais enfoque à estética que à história, sociedade, cultura e política que 

permeavam a época em que a obra foi escrita. 

Aliás, o conceito de cultura e as conseqüências das interferências culturais são 

muito pouco discutidas ao longo das disciplinas da graduação. Para Freire (2005: 134-
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35), “o conceito antropológico de cultura é um [dos temas] que prendem a concepção 

geral do mundo que o povo esteja tendo ao resto do programa”. Se os cursos de 

formação inicial discutissem mais as questões culturais, iriam explicitar “seu nível de 

consciência da realidade (...) referindo-se a outros aspectos da realidade (...) em uma 

visão crescentemente crítica” (Freire, 2005: 138). Não percebi nas observações das 

aulas, os formadores como contribuintes na formação de uma consciência crítica. Eles 

deixam de ser interventores quando há possibilidade de um aprofundamento no 

conhecimento durante as aulas. Eles não encaram as “inquietações na sala de aula” 

como “um autêntico espelho das contradições e tensões que marcam a realidade que se 

verifica fora da escola” (Rajagopalan, 2003: 105). 

Isso pode ser percebido na transcrição de aula de Literatura Inglesa abaixo:  

[aula gravada em 28/09/2009] 

O professor da disciplina começa a apresentar slides referentes ao trabalho de 

William Shakespeare: “So, I prepared something (pausa) a small presentation to you to 

help you getting to the works of Shakespeare. So, what do we know about the author? 

We don’t know when he was born, we have a record of his baptism”   

 BBaptisedaptised 26 April 156426 April 1564
 Died 23 April 1616Died 23 April 1616

 

Então, um aluno interrompe o professor para falar algo que leu: 

“I was reading a biography about Shakespeare and they noticed that the father of 

Shakespeare... at the moment that the taxes collector noticed that there was so much 

garbage in the front of their houses that he was registered in the law because of that 

and... they noticed that it was near the date of the baptism” 
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O professor, no entanto, não valoriza esta informação trazida pelo aluno, não 

pergunta aos outros o que sabem sobre isto, não pergunta ao aluno o autor do livro que 

leu, já que foi muito mais significativo a interferência do aluno com seu conhecimento 

prévio e com a informação extra do que a simples informação das datas.    

Baseada nestes dados, posso dizer que o curso não tem um engajamento político 

e não leva os futuros professores a ele já que, como falantes de uma língua e como parte 

de uma atividade lingüística, os futuros professores estariam se “... comprometendo 

politicamente e participando de uma atividade eminentemente política” (Rajagopalan, 

2003: 33)   

Ao mesmo tempo, durante as aulas, os professores das disciplinas fazem 

questionamentos aos alunos mas não oferecem um tempo para pesquisa; não há o 

exercício de escutar o outro nem por parte dos formadores, nem por parte dos em 

formação, não há comprometimento com a comunicação, com o pensamento do outro e 

não há formação de idéias, filosofias de pensamento como Freire diz (1996: 117), o 

curso de formação inicial “... ao escutar, como sujeito e não como objeto, a fala 

comunicante de alguém, procure entrar no movimento interno de seu pensamento, 

virando linguagem; (...) torna possível a quem fala, realmente comprometido com 

comunicar..., escutar a indagação, a dúvida, a criação de quem escutou”  

Algumas disciplinas abrem espaço para pesquisa de assuntos, mas não orientam 

previamente para que se pesquise assuntos relevantes e aspectos relacionados aos 

conhecimentos exigidos de um professor de língua inglesa; não há exigência de que se 

traga para as apresentações em aula uma reflexão crítica sobre o ensino-aprendizagem 

de língua inglesa, as conseqüências das diferenças sociais, culturais e econômicas 

existentes no contexto local para o ensino-aprendizagem de língua estrangeira.     

   

Com estes dados da observação, é possível confirmar a necessidade retratada nas 

respostas ao questionário de se trabalhar mais profundamente a literatura da língua 

inglesa, de discussões mais fundamentadas em pesquisa prévia. Deste modo, é possível 

dizer que “apresenta-se a eles [professores em formação] não só uma visão de ciência 

patentemente irreal, mas (...) uma visão que não mostra o quanto as discussões e os 

conflitos interpessoais e intergrupais (...) são fundamentais...” (Apple, 2006: 135). 
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3.3.1. Descrição de aulas relacionadas à formação pedagógica 

Descrevo abaixo duas aulas, uma de cada disciplina diferente. 

A primeira descrita é uma aula da disciplina “Fundamentos de Educação – 

Desafios da Escola Brasileira” (1º período/ 1º ano). A aula assistida refere-se a uma 

avaliação com os alunos da visita que eles fizeram ao Centro de Referência Mario 

Covas depois de terem discutido a História do Sistema Educacional Brasileiro. 

Primeiramente, percebo logo no início a preocupação da professora que 

ministrou a disciplina no semestre assistido em não ficar apenas na história passada mas 

de ajudar os alunos a verem e relacionarem esta história com o presente da educação. A 

professora da disciplina abre um grande círculo para que os alunos expressem o que 

viram de mais importante. 

Foi uma aula de questionamentos, de expressão das visões política e educacional 

tanto do formador como dos futuros professores. Abaixo elenco alguns comentários 

feitos pelos alunos: 

a) os alunos enfatizaram que as escolas antigamente prezavam valores que hoje 

são dadas à competência da família;  

b) observaram a história das cartilhas na educação – o conteúdo ideológico que 

elas carregavam e que marca pré-conceitos da nossa sociedade como, por exemplo, a 

empregada sempre ser negra, o pai ser o chefe da família, ... 

A professora da disciplina reforça que os problemas que vemos na escola hoje 

estão articulados aos problemas sociais. A partir desta observação, a professora pede 

que os alunos façam um levantamento de temas importantes a serem trabalhados na 

continuação da disciplina no semestre seguinte. Os alunos começam a expressar suas 

preocupações e interesses e a professora os ajuda a transformá-los em tópicos: 

1) um aluno fala sobre avaliação – a professora questiona a avaliação é um 

desafio na escola brasileira atual? 

2) outro quer saber como passar conteúdo – a professora traduz para 

metodologia do professor 

3) outro aluno levanta o problema da estrutura da escola pública e o abuso de 

autoridade por parte do governo 

4) outro ponto levantado é a relação escola-família/ escola-comunidade 
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A segunda aula é da disciplina “Língua Inglesa – Oficina de Prática Oral” (1º 

semestre/ 1º ano) 

Na aula observada, os alunos vão fazer apresentações em grupos de análise de 

filmes que escolheram a fim de analisar neles as atitudes do professor, as atitudes dos 

alunos, o ponto de vista de educação oferecida pelo filme escolhido e as mudanças 

ocorridas nos personagens a partir do processo educacional. 

A aula é bem organizada pela professora e pelos alunos, sendo feito um 

levantamento do que será analisado nas apresentações em relação à língua inglesa. 

O primeiro grupo analisou partes do filme “Vem Dançar” (Título original: Take 

the Lead). Eles fizeram um levantamento ao longo do filme das atitudes do professor 

(personagem) que levaram seus alunos a mudanças. O grupo ofereceu uma visão 

positiva da educação e do papel do professor, segundo ele: 

a) tudo é possível se você tem objetivos; 

b) o professor do filme não faz diferenças de classes sociais; 

c) o filme traz o valor do aluno; 

d) o professor precisa acreditar nas habilidades do aluno; 

e) o professor enxerga as potencialidades dos alunos e as valoriza 

Os grupos 2 e 3 analisaram o mesmo filme “Escritores da Liberdade” (Título 

original: “Freedom Writers”). O grupo 2 focou nos problemas sociais e no 

desenvolvimento das múltiplas inteligências. O grupo 3 citou o Diário de Anne Frank e 

porque este diário é importante num processo de ensino-aprendizagem de língua 

estrangeira como também o papel do diário no processo de mudança coletiva dos alunos 

do filme. 

O grupo 4 analisou o filme “Mentes Perigosas” (Título original: “Dangerous 

Minds”) e levantou a pergunta “Como atitudes podem mudar as mentalidades?”. 

Estas aulas acima descritas empolgaram tanto os alunos que delas participaram 

como a mim pesquisadora/observadora. Constatei que os dados que aparecem no 

questionário são verdadeiros à medida que trazem esta realidade do curso de formação 

inicial estudado: os alunos em formação inicial começam o curso muito animados, 

cheios de expectativas e esperanças, são verdadeiros questionadores. No entanto, os 
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formadores não parecem fomentar estes sujeitos com seus questionamentos e 

inconformidades ao longo do curso, a partir do 3º semestre do curso.     

                      

3.4. Análise dos programas de ensino 

A primeira informação trazida nos programas de ensino é reveladora da 

organização do curso de formação: os programas são dos núcleos Atividades Exclusivas 

de Formação de Professores (AEFP), Atividades Conjuntas da Formação de professores 

(ACFP) e Núcleo de Área (NA). Segundo o documento oficial da universidade em 

questão (PIFPEB), o NFP (Núcleo de Formação de Professores) tem o objetivo de 

desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão dirigida à formação profissional 

docente e terá por finalidades: (PIFPEB, 2007: 45) 

a) propor e justificar, epistemológica e pedagogicamente, os componentes 

curriculares do Núcleo; 

b) programar, oferecer e gerir as atividades concernentes aos componentes 

curriculares do núcleo, tanto para os alunos do curso de Licenciatura, quanto para os do 

Bacharelado vinculado; 

c) desenvolver programas de formação voltados para os saberes e competências 

referentes a: compreensão do papel social da escola na sociedade; domínio do 

conhecimento pedagógico; aperfeiçoamento da prática pedagógica; articulação 

interdisciplinar; e à viabilização da relação ensino-aprendizagem, a partir do eixo 

temático que dá identidade e especificidade à sua formação profissional. 

O Núcleo de Área (NA) tem por finalidade: (PIFPEB, 2007: 44) 

a) propor e justificar, epistemológica e pedagogicamente, os componentes 

curriculares do Núcleo; 

            b) programar, oferecer e gerir as atividades concernentes aos componentes 

curriculares do núcleo, tanto para os alunos do curso de Licenciatura, quanto para os do 

Bacharelado vinculado; 

               c) promover programas de formação voltados para o desenvolvimento das 

competências e saberes necessários à vida acadêmica. 
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Entende-se por Núcleo de Área (NA) aquele que reúne os professores 

responsáveis pelo desenvolvimento de disciplinas e atividades que objetivem oferecer, 

aos alunos de Licenciatura e do Bacharelado (vinculado) de uma área específica, os 

fundamentos teórico-metodológicos que identificam sua especificidade epistemológica. 

(PIFPEB, 2007: 27) 

As Atividades Exclusivas da Formação de Professores (AEFP) são aquelas 

que deverão ser oferecidas somente aos alunos da Licenciatura e que possam contribuir 

na formação do profissional (...). Trata-se, portanto, de se buscar o compartilhamento 

dos conhecimentos disponibilizados pela Universidade com vistas ao objetivo 

específico da Licenciatura em uma determinada área do conhecimento. (PIFPEB, 2007: 

28-29) 

As Atividades Conjuntas da Formação de Professores (ACFP) são aquelas 

que deverão ser oferecidas, também aos alunos do Bacharelado elaboradas e 

desenvolvidas sob a responsabilidade do NFP. O objetivo de tais atividades é 

proporcionar a convivência dos dois campos de formação profissional, demonstrando 

que ambos podem se tornar referência de enriquecimento mútuo. Não se pressupõe, no 

presente caso, que os alunos de Bacharelado deverão, necessariamente, desenvolver 

atividades de caráter pedagógico. O que se objetiva, operacionalmente, é oferecer ao 

bacharelando a possibilidade de contribuir com seus conhecimentos para o 

aprimoramento do sistema escolar, convivendo com os licenciandos os dilemas e as 

possibilidades de trabalho no interior do sistema educacional. (PIFPEB, 2007: 29) 

Observe as ementas dos programas de ensino transcritas abaixo: 

Programa de Ensino da Disciplina “Seminário de Pesquisa – Ensino de Língua 

Inglesa”: desenvolvimento de pesquisas vinculadas ao estudo de diferentes concepções, 

planos de ensino e projetos que enfoquem questões metodológicas, questões teórico-

práticas relacionadas às competências e habilidades no ensino de língua inglesa, tendo 

por base os documentos oficiais já estudados. 

Programa de Ensino da Disciplina “Literatura Inglesa Desde os Primórdios à Era 

Vitoriana”: introdução a obras de autores representativos da Literatura Inglesa desde os 

Primórdios até a Era Vitoriana a partir de uma visão diacrônica, com uma articulação 
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dialética a um enfoque sincrônico. Forma e a função estética. Comparação de diferentes 

autores 

É possível perceber que a formação está voltada para a adequação às situações 

sociais, deixando de se preocupar com a promoção de sujeitos conscientes. Um segundo 

ponto importante é perceber que as pesquisas presentes nos programas de ensino não 

retornam como interpretação crítica da realidade e uma valorização da experiência. 

Noto que os formadores do curso de Letras não conseguem “... criar 

oportunidades para uma construção dialógica de sentido de onde possa surgir uma 

identidade ou voz” (Allwright, 1991: 182), de forma a levar os “professores pré-serviço 

a reconhecerem as desigualdades dos programas de formação que consideram os 

formadores como produtores de conhecimento e os em formação consumidores de 

conhecimento” (Allwright, 1991: 183).  

Nos programas de ensino adquiridos durante as observações notei que os 

objetivos gerais se confundem com os objetivos específicos. Não há objetivos 

formativos de um sujeito pesquisador como se pode notar a seguir: 

1. desenvolver habilidades de pesquisa em áreas relativas a ensino-

aprendizagem de língua inglesa não revela um objetivo de formação do indivíduo, de 

consciência crítica do futuro professor de língua inglesa, questionador da realidade 

vigente; (Programa de Ensino da Disciplina “Seminário de Pesquisa: Ensino de Língua 

Inglesa”)  

2. reconhecer diferentes concepções e metodologias de ensino de língua 

estrangeira é insuficiente para se formar um futuro professor de Língua Inglesa que 

transforme a realidade de ensino em que vai trabalhar; (Programa de Ensino da 

Disciplina “Seminário de Pesquisa: Ensino de Língua Inglesa”) 

3. desenvolver a capacidade de expressão oral e escrita é um objetivo que 

pressupõe uma formação que depende de um OUTRO e não constrói a AUTONOMIA 

do sujeito em formação; (Programa de Ensino da Disciplina “Língua e Pontos de 

Vista”) 

4. fornecer subsídios para uma comunicação fluente também não é formativo à 

medida que, além de não desenvolver a autonomia do sujeito em formação, utiliza-se do 
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termo “fluência” que não está bem explicada ao longo do programa de ensino. 

(Programa de Ensino da Disciplina “Língua e Pontos de Vista”) 

Percebo que a visão dada da literatura não é a de um instrumento de intervenção 

na realidade. Ela parece estar desvinculada do contexto social – não há leitura de 

realidade já que a “Literatura” se reduz a um estudo estético e de autores conforme 

observado nas aulas assistidas. Não se mostra objetivos formativos de desenvolvimento 

de leitura crítico-analítica no futuro professor. 

Também observei que tanto no programa de ensino como nas aulas o estudo dos 

autores é panorâmico: uma visão geral que não leva o futuro professor a LER nenhuma 

obra na íntegra.   

5. aperfeiçoamento da argumentação oral e escrita. Organização do discurso de 

forma adequada à participação de debates e produção de ensaios (Programa de Ensino 

da Disciplina “Língua Inglesa: Língua e Pontos de Vista”). 

Interpreto que a aprendizagem é tomada como processo individual e o 

desenvolvimento da prática oral independe das relações sociais já que os aspectos 

situacionais e discursivos da argumentação propostos nos programas de ensino são 

estudados em “reportagens escritas”.    

Neste capítulo, ficou notável que o curso de formação inicial do professor de 

língua inglesa da universidade pesquisada tem um currículo com disciplinas importantes 

para a formação inicial e com outras disciplinas que não são tão relevantes. Mesmo 

assim, a importância destas disciplinas não se revela nos objetivos dos seus respectivos 

programas de ensino. 

Os documentos estudados e que regem o curso de formação inicial (PIFPEB e 

PPI) mostram objetivos voltados para análise social e pedagógico-prática da educação. 

No entanto, estes objetivos nem sempre são realizados na prática da sala de aula de 

formação. 

O que percebi durante a análise dos dados é que existe uma distância entre o que 

o curso de formação inicial se propõe e o que realmente é realizado nas salas de aula. As 

aulas ficam muito aquém do que os documentos oficiais propõem como formação 

inicial no curso de Letras. Notei nas observações de aula que não existe uma relação 

teoria/prática que leve os futuros professores a conhecerem qual seu papel profissional 
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na sociedade, apesar de este diálogo com a realidade ser exatamente o que os futuros 

professores pedem para o curso. 

Como os alunos parecem não ser ouvidos na construção do currículo, foi 

perceptível durante esta pesquisa que a formação oferecida durante os 8 semestres do 

curso não mantém o entusiasmo dos alunos já que, segundo minhas observações, as 

disciplinas oferecidas no 1º ano de curso oferecem discussões muito mais conscientes e 

aprofundadas do que as disciplinas dos semestres seguintes. 

O currículo não é organizado de forma a se perceber os objetivos formativos das 

disciplinas oferecidas e estes objetivos poucas vezes aparecem explícitos nos programas 

de ensino. Além disto, as disciplinas do currículo não mantêm um diálogo entre elas o 

que possibilitaria ao aluno perceber um currículo de formação conexo e coeso. 

A observação de aulas me fez notar que existe pouca interferência dos 

formadores na maioria das aulas o que acarreta uma pobreza de conteúdo e uma 

reflexão superficial por parte dos futuros professores. O que marcou muito nesta análise 

foi a questão de os programas de ensino não trazerem um autor, mas serem feitos por 

uma equipe de professores e depois serem praticados por um professor. Isto mostra uma 

falta de identidade na formação que acaba se refletindo também nas aulas da graduação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nesta última parte do trabalho, registro as dificuldades encontradas para a 

realização da pesquisa bem como as possíveis contribuições para o desenvolvimento de 

trabalhos futuros que envolvam discussões sobre a formação inicial de professores de 

língua inglesa. 

No que tange às dificuldades encontradas para a realização deste trabalho, 

destaco o período que precisei dispor para elaboração e assinatura de diferentes 

documentos pedidos pela coordenação do curso de Letras da universidade em estudo. A 

pesquisa se abriu aos diferentes ramos da formação inicial, ficando impossível funilar o 

trabalho à apenas aulas de língua inglesa. Além de focalizar as aulas de língua inglesa, 

precisei contemplar as aulas de literatura inglesa e de lingüística, além de algumas 

disciplinas voltadas à formação pedagógica. 

Também, os semestres do curso de letras se encerravam, muitas vezes, com um 

mês de antecedência o que prejudicou muito a coleta de dados por falta de número de 

alunos na sala de aula suficientes para responderem ao questionário e número 

insuficiente de disciplinas ainda em atividades para que a observação fosse possível. 

Acredito também que a parte do curso relacionada à disciplina Prática de Ensino 

e Estágio Supervisionado ficou com uma análise superficial por falta de tempo hábil da 

pesquisadora em realizar entrevistas com o(s) professor(es) da disciplina e pela 

disciplina se realizar em um dia da semana impossível para eu assistir às aulas. 

No que tange a contribuições, acredito que este trabalho pôde contribuir para 

meu objetivo pessoal que era ter uma visão, pelo menos global, da formação inicial de 

um professor de língua inglesa e pode vir a contribuir para um novo olhar sobre a 

formação inicial oferecida ao futuro professor de língua inglesa pela universidade 

estudada. 

É importante ressaltar que, como meu intuito era pesquisar a formação inicial do 

professor de língua inglesa, foi necessário fazer um grande recorte no currículo já que 

por ser um currículo de licenciatura dupla estava dividido entre disciplinas de língua 

portuguesa e língua inglesa: sendo 19 disciplinas específicas para a formação do 

professor de língua inglesa e 19 específicas para a formação do professor de língua 

portuguesa. Isto acarretou uma diminuição de oportunidades de estudo da língua inglesa 
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para o futuro professor, além de não dar opção para o graduando escolher outra opção 

de formação a não ser o Bacharelado em Tradução Inglês/ Português e/ou Dupla 

Licenciatura Inglês/ Português.           
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Anexo nº 1 
 
Nome (opcional):__________________________________________________ 
Semestre/ano: _________________________________________________ 
 
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
 
1. Os conhecimentos adquiridos na sua formação acadêmica vão contribuir para a sua 
futura prática como professor de inglês? (   ) sim                           (    ) não 
     Especifique: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  
2. O que você espera ou esperava de um curso de formação de professores de inglês 
como este?  
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
3. O que é essencial para você, futuro professor de língua inglesa, no currículo de Letras 
– curso por você realizado? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Anexo 2: English/ Portuguese Languages Course 

Curriculum - 2008 [English and Portuguese Languages] 

1st period: 

 Língua Portuguesa: Modalidades oral e escrita  
 Teoria Linguistica: a constituição de uma ciência  
 Língua Inglesa: Língua e Cotidiano  
 Língua Inglesa: Oficina de Prática Oral  
 Oficina Literária: A formação do leitor  
 Língua Portuguesa: oficina de leitura e produção [Gêneros acadêmicos]  
 Fundamentos da Educação: Desafios da escola brasileira  
 Projetos de Linguagem e Cultura  
 Tecnologias Digitais [semipresencial]  

2nd period: 

 Língua Portuguesa: história, funcionamento e estrutura  
 Teoria Linguistica: Abordagens sintáticas e semânticas  
 Currículos de Língua: dos documentos oficiais aos planos de ensino  
 Língua Inglesa: Língua e Histórias de vida  
 Romance na Literatura Brasileira  
 Teoria Literária: natureza e função da Literatura  
 Fundamentos da Educação: Concepções teóricas  
 Projetos de Linguagem e Cultura  
 Língua Inglesa: Língua e Internet [semipresencial]  

3rd period: 

 Didática e Metodologia de Ensino  
 Estudos sobre Discurso, enunciação, gênero e texto  
 Práticas de Linguagem na escola  
 Teoria Literária: conto e romance  
 Língua Portuguesa: oficina de resolução de problemas gramaticais  
 Língua inglesa: Língua e Cultura  
 Linguistica: Fonética e fonologia do inglês  
 Literatura Brasileira: poesia brasileira  
 Seminários de Pesquisa: ensino de língua inglesa  
 Estudos sobre escrita e letramento  
 Língua inglesa: Língua e documentos [semipresencial]  

4th period: 

 Conhecimento pedagógico e docência  
 Teoria Literária: poesia  
 Gêneros do discurso: ensino e pesquisa  
 Literatura Brasileira: barroco  
 Língua Portuguesa: seminários de pesquisa - texto e variação linguística  
 Língua inglesa: oficina de apresentações orais  
 Linguistica: Sintaxe do inglês  
 Fundamentos da Educação: Princípios teóricos da produção do conhecimento 

em Educação  
 Introdução ao Pensamento Teológico  
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 Ensino-Aprendizagem de Língua Inglesa  
 Língua Portuguesa: Laboratório de práticas de produção textual 

[semipresencial]  

5th period: 

 Literatura Brasileira: Traços de nacionalidade  
 Língua Inglesa: oficina de escrita criativa  
 Língua Portuguesa: oficina de formação do leitor crítico  
 Língua inglesa: Seminários Culturais  
 Projeto pedagógico e gestão educacional  
 Introdução ao Pensamento Teológico  
 Projeto de Estágio: Língua Portuguesa: intervenção no ensino médio  
 História da Leitura e da Escrita [semipresencial]  

6th period: 

 Literatura Inglesa: Dos primórdios à era Vitoriana  
 Língua Inglesa: Seminários de pesquisa  
 Língua Inglesa: Língua e pontos de vista  
 Projeto de Estágio: Contextos de atuação específicos  
 Educação Inclusiva  
 Libras - Língua Brasileira de Sinais  
 Novas Tecnologias em Educação: Diferentes espaços pedagógicos  
 Questões étnico-raciais  
 Projeto de estágio de Língua Portuguesa: intervenção no ensino fundamental  
 Literatura brasileira: romantismo  
 Formação de professores no/para o contexto digital [semipresencial]  

7th period: 

 Literatura Portuguesa: romance no século XX  
 Literatura Inglesa: Do romantismo à contemporaneidade  
 Língua Portuguesa: Seminários de pesquisa -Língua e identidade nacional  
 Oficina: Temas em Linguística do Português  
 Língua inglesa: Língua e perspectivas  
 Introdução à competência tradutória  
 Língua Portuguesa: Gêneros do cotidiano e práticas sociais  
 Linguística: Semântica do inglês  
 Literatura Norte-Americana: Dos primórdios ao realismo  
 Língua Portuguesa: Projetos pedagógicos de gêneros midiáticos 

[semipresencial]  

8th period: 

 Seminários de Pesquisa: Tópicos em sociolinguística  
 Aquisição de linguagem  
 Projeto de Estágio: Literatura e ensino  
 Língua Portuguesa: Estudos morfossintáticos  
 Literatura Portuguesa: Poesia moderna  
 Latim  
 Língua Portuguesa: Aspectos estilísticos, semânticos e produção textual  
 Literaturas de Expressão Inglesa e sua cultura  
 Literatura Norte-Americana: Do século XX ao XXI  
 Oficina de Tradução: Língua e Cultura  
 Língua Inglesa: Oficina de textos acadêmicos [semipresencial]  
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200 horas de Atividades Acadêmico-Científico Culturais 
Trabalho de Conclusão de Curso 
400 horas de estágio 

http://pucingles.wikidot.com/curriculum  
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