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RESUMO 
_______________________________________________________________ 

 
 Autora: Paola Gonçalves Nogueira 
Título: Sentidos atribuídos ao currículo de curso de Letras-Inglês 
 

 

Esta pesquisa tem o objetivo de compreender os sentidos e significados 
atribuídos ao currículo de Letras-Inglês de uma Universidade Federal da região 
Sudeste por professores do curso. Quatro professoras da instituição em foco 
foram participantes desta pesquisa, que está fundamentada nos estudos de 
Vygotsky (1930/1934) quanto à constituição da consciência humana em 
atividade sócio-histórico-cultural, isto é, na relação dialógica e dialética com 
outros, por meio de suas experiências.  São enfocados, como centrais para 
esta pesquisa, os  conceitos de linguagem; sentido e significado; ensino-
aprendizagem, desenvolvimento e ZPD. Alicerçam também este trabalho as 
teorias de currículo como práxis, como prática e como produto (APPLE, 2006; 
GIROUX, 1997; PACHECO, 2001 SACRISTÁN, 2000) e ainda os documentos 
oficiais nacionais e institucionais (BRASIL 1996, 2001), que regem o currículo 
investigado. Com base na abordagem crítica de pesquisa, os dados foram 
produzidos por meio de entrevistas semiestruturadas (RIZZINI,1999) que foram 
gravadas em áudio, transcritas e analisadas. A fim de compreender os sentidos 
atribuídos pelas professoras ao currículo da Universidade em foco e sua 
relação com os documentos oficiais coletados, foram analisadas as escolhas 
lexicais que organizam o conteúdo temático (BRONCKART 1997/2007), os 
mecanismos enunciativos nas formas das modalizações (BRONCKART 
1997/2007, KOCH, 2006) e os marcadores argumentativos (KOCH,2006) nas 
categorias de análise dos dados. Os resultados encontrados apontam que os 
sentidos das professoras participantes pode estar embasado na Teoria Crítica 
de Currículo e em grande consonância com os documentos oficiais. Todavia, 
discussões devem ser fomentadas na Universidade pesquisada, visando maior 
compreensão deste currículo. 
 

 

Palavras-chave: Teoria Sócio-histórico-cultural. Sentido e Significado. Teorias 
de Currículo. Documentos Oficiais. 

 

 

 

 

 
 



 

 

ABSTRACT 
_______________________________________________________________ 

 
 

This research aims to understand the meanings attributed to the Curriculum of 
an English Teaching major program, from a University of the Southeast, by 
professors of the course. Four professors, from this institution participated in 
this research, which is based on studies of Vygotsky (1930/2007;1934/2008) 
regarding the constitution of the human consciousness in the sociocultural 
activity perspective, that is, the dialectical and dialogical relationship with 
others, through their experiences. It is focused, as central to this research, the 
concepts of language, meaning, teaching and learning, development and 
ZPD.Underpin this investigation also the theories of curriculum as praxis, as a 
practice and as a product (APPLE,2006; 
GIROUX,1997;PACHECO,2001;SACRISTÁN,2000) as well the  national and 
institutional official documents (BRASIL 1996,2001; UFES 2005,2006), which 
rule the curriculum investigated. Based on a critical research perspective, the 
data were produced by means of semi-structured interviews (RIZZINI, 1999) 
which were audio recorded, transcribed and analyzed. In order to understand 
the meanings assigned by the professors  in the curriculum of the University 
and its relationship to the official documents, the lexical choices were collected, 
analyzed and organized according to the thematic content (BRONCKART 
1997/2007) the enunciative mechanisms, modalization forms (BRONCKART 
1997/2007; KOCH,2006) and argumentative markers (KOCH,2006) in the 
categorization of the data analysis. The results show that the meaning of the 
participating teachers may be grounded in the Critical Theory of Curriculum and 
largely aligned with the official documents. However, discussions should be 
encouraged at the University researched, seeking greater understanding of this 
curriculum. 

 

Key words: Sociocultural Theory, meaning, Curriculum Theories, Official 
Documents. 
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INTRODUÇÃO 
_______________________________________________________________ 
 

Esta dissertação discute os sentidos e significados atribuídos ao 

currículo de Letras-Inglês de uma Universidade Federal da região Sudeste, por 

professores do curso. Aponto, nesta seção, a relevância do tema da pesquisa 

para a Linguística Aplicada, os estudos já realizados na área, os objetivos 

específicos e perguntas de pesquisa que conduzirão esta investigação. 

Inserida no Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e 

Estudos da Linguagem – LAEL, da PUC-SP, este trabalho faz parte das 

pesquisas desenvolvidas no Grupo de Pesquisa Linguagem em Atividades no 

Contexto Escolar (LACE), liderado pelas professoras Drª. Maria Cecília 

Camargo Magalhães e Drª. Fernanda Coelho Liberali.  

Está apoiada em uma perspectiva de Linguística Aplicada (LA) crítica, 

transgressiva, ―engajada em práticas problematizadoras‖ (PENNYCOOK, 

2006:83) e performativa, em que ―as identidades são formadas na 

performance‖ (IBID., 2006:83)  e não apenas na aplicação de conhecimentos 

linguísticos.   Isto é, enfoca compreensão e transformação de contextos, de 

realidades e almeja ser, mesmo que utopicamente, um lugar de ensaio para a 

esperança. (MOITA LOPES, 2006). 

Esse conceito de LA a caracteriza como uma prática problematizadora 

que questiona o modus operandi da sociedade, em que a linguagem é 

reconhecida por seu viés ideológico, não havendo neutralidade na produção de 

conhecimento. Trata-se, assim, de uma postura epistemológica que não visa 

respostas únicas e universais, pois cada investigação se relaciona a um 

contexto sócio-historicamente situado, como aponta Fabrício (2006:60-61). 

Nesse quadro, como salienta Pennycook (2006:68), o sentido de crítico está 

em ―ser relevante socialmente [...], seguindo a tradição neomarxista de 

pesquisa [...], como prática pós-moderna problematizadora.‖                                                    

Essa compreensão de LA apoia a discussão e compreensão de 

questões referentes ao currículo do curso de Letras, foco desta dissertação, o 

que está relacionado à minha trajetória acadêmica e profissional. Dessa forma, 

para entender o objeto da atividade de pesquisa em foco, é necessário saber 

que seu início deu-se no ano de 2005, quando estava no último ano do curso 
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de Letras-Inglês da Universidade foco da pesquisa. Naquele momento, o curso 

estava sendo reorganizado com base em uma proposta que incluiria, no ano de 

2006, por exemplo, monografia ou trabalho de conclusão de curso (TCC). 

Havia, até então, a obrigatoriedade dos alunos escreverem um artigo em 

grupos de três ou quatro alunos para a disciplina Tópicos especiais em ensino 

Letras-Inglês, cujo objetivo era possibilitar que os alunos refletissem sobre 

algum assunto abordado durante o curso. A escolha era livre, e os grupos 

decidiam qual seria o tema apresentado. 

Para esse projeto, participei de um grupo com quatro integrantes e 

nosso artigo foi uma discussão acerca da formação profissional docente na 

graduação, em que um dos pontos abordados foi o currículo do curso. A 

proposta era um trabalho breve, mas ali foi plantada uma pequena semente 

quanto ao interesse no currículo a ser implantado, que, naquele momento, já 

era conhecido. Daí surgiu o meu interesse, como aluna da instituição, em 

entender mais profundamente qual o tipo de aluno esta Universidade e seus 

professores têm por objetivo formar. Pesquisas sobre a formação inicial do 

professor apontam a centralidade dos currículos para a constituição do futuro 

profissional. Por exemplo, Zeichner (1998) aponta tendência das pesquisas 

sobre a formação do professor de Língua Estrangeira (LE) nos Estados Unidos, 

afirma que há uma grande propensão paras as pesquisas que visam 

―compreender a contribuição dos programas formais de formação no preparo 

de futuros professores.‖ (ZEICHNER, 1998:92).  

Nessa direção, em contexto brasileiro dos cursos de licenciatura em 

Letras-Inglês e Português-Inglês, há diversos estudos que buscam investigar 

os diferentes aspectos que colaboraram para a compreensão e 

aprofundamento dos sentidos e significados que embasam os cursos e seus 

aspectos relacionados. Por exemplo, o trabalho de Fernandes (2004) buscou, 

por meio de uma pesquisa documental, compreender o projeto pedagógico e 

os conteúdos programáticos de Língua Inglesa do curso de Licenciatura em 

Letras de uma Instituição de Ensino Superior (IES), com foco na formação de 

alunos-professores cidadãos. Em um segundo momento da pesquisa, 

Fernandes (2004) buscou averiguar, por meio da contribuição de doze 

professores de Inglês experientes, as situações de ação de linguagem que 
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professores de Inglês vivenciavam, em contextos sociais e profissionais e, de 

que forma essas práticas poderiam fomentar uma posterior revisão curricular 

no curso de Licenciatura em Letras.  

Assim como Fernandes (2004), Nascimento (2010) também realizou 

uma pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa visou analisar a formação 

inicial em Letras Inglês frente aos documentos oficiais que a amparam. O 

contexto investigado foi o curso de Letras-Inglês da Universidade Federal de 

Sergipe. Nascimento (2010) discutiu a conjuntura social, econômica, política e 

educacional a partir das mudanças do capitalismo além do ensino superior 

nesse contexto de mudanças. O pesquisador fez uma análise das políticas 

públicas de formação de professores, em especial, os de Inglês em face dos 

documentos oficiais e do contexto investigado.  

Outro estudo que tem como contexto um curso de licenciatura em Letras 

Português-Inglês foi realizado por Silva (2010). A investigação, que consistiu 

em uma Pesquisa-Ação, teve por objetivo revelar o que os alunos do curso 

conheciam acerca dos Documentos Oficiais e como as informações 

apresentadas poderiam dar subsídios para uma proposta de novo 

planejamento para a disciplina Prática de Ensino de Língua Inglesa.  

Também com foco no currículo do curso de Letras-Inglês, Mello (2005) 

relata e interpreta criticamente, por meio da Pesquisa Narrativa, a 

implementação de uma proposta de currículo no qual se trabalha com a 

possibilidade do ensino de língua inglesa, a partir de uma proposta de material 

didático que provoque reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem e 

sobre a formação inicial do professor de língua inglesa.   

Com foco diferente, Rios-Registro (2010) investigou a relação entre 

prescrição, representações e agir docente em um curso de Letras Inglês-

Português de uma Universidade Estadual do Paraná. A partir desse objetivo, a 

pesquisadora buscou compreender o que se espera do aluno de Língua 

Inglesa acerca do seu agir docente, nas prescrições com base no Projeto 

Político Pedagógico da Instituição, com ênfase nas orientações das disciplinas 

Língua Inglesa, Literatura de Língua Inglesa, Metodologia de Ensino de Língua 

Inglesa, Literatura e Estágio Supervisionado. A pesquisa também objetivou 

identificar as representações, construídas por professores e alunos, sobre as 
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prescrições. Por fim, foram verificadas quais prescrições estão subjacentes aos 

trabalhos das disciplinas mencionadas anteriormente.  

Esta pesquisa compartilha com as investigações de Fernandes (2004), 

Mello (2005), Rios-Registro (2010), Silva (2010) e Nascimento (2010) a 

necessidade do desenvolvimento de pesquisas sobre o currículo dos cursos de 

Letras-Inglês e da formação inicial de professores de Inglês. Entretanto, 

apresenta diferenças em relação às anteriores quanto à:  

 opção pela análise do ponto de vista de professores da instituição 

pesquisada ao enfocar os sentidos e significados de professores do curso de 

Letras e, em criar um espaço de discussão, por meio de entrevistas sobre o 

currículo do curso e do embasamento teórico dos documentos oficiais que o 

alicerçam.   

 investigação da relação entre os sentidos dos professores dos cursos de 

Letras português-inglês com as propostas dos Documentos Oficiais Nacionais 

e Institucionais. 

São objetivos específicos desta pesquisa; compreender os sentidos e 

significados atribuídos ao currículo de Letras-Inglês por professores do curso, 

as teorias que as apoiam e a relação aos significados colocados pelos 

documento oficiais e institucionais  orientados pelas perguntas: 

1.   Quais são os sentidos atribuídos, pelos professores participantes ao 

currículo do curso? Quais são as teorias subjacentes? 

2.  Os sentidos atribuídos pelos professores estão relacionados aos 

significados presentes nas propostas do MEC e da Instituição? Como? 

Para que as perguntas de pesquisa sejam respondidas, esta pesquisa 

está organizada em quatro capítulos:  

 O Capítulo 1 detalha o contexto em que esta pesquisa foi desenvolvida e 

todos os elementos relevantes que definem o panorama desta investigação; 

 O Capítulo 2 aborda os pressupostos teóricos desta pesquisa. Discorro 

sobre a Teoria Sócio-Histórico Cultural (TSHC) e os conceitos centrais que a 

embasam (VYGOTSKY 1930/2007,1934/2008); Teorias de  Currículo  (APPLE, 
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2006; GIROUX, 1997; PACHECO,2001 SACRISTÁN, 2000), além das 

Diretrizes Nacionais e Institucionais para os cursos de Letras (BRASIL 1996/ 

2001). 

 O Capítulo 3 traz as escolhas e organização Teórico-Metodológica 

adotadas na Pesquisa, com base nos pressupostos teóricos; os procedimentos 

de coleta e produção de dados e as categorias de análise e interpretação que 

serão implementadas na análise de dados. 

 O Capítulo 4 discute de forma interpretativa os dados e resultados da 

análise. 

 Finalizo esta pesquisa com as Considerações Finais sobre o trabalho 

desenvolvido, retomando as perguntas de pesquisa com base na análise 

apresentada no capítulo anterior. Aponto as contribuições do trabalho para a 

área e seus limites, além de propostas para futuras. 
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CAPÍTULO 1: O CONTEXTO DE PESQUISA 

_______________________________________________________________ 

   

Este capítulo descreve o panorama do desenvolvimento da pesquisa. 

Primeiramente, faço uma breve apresentação de meu currículo como 

pesquisadora e como se deu o início da pesquisa. Em seguida, serão descritos 

a Universidade e o curso de Letras-Inglês, que é o foco da pesquisa, além do 

processo de seleção para o curso. O capítulo é finalizado, com a descrição dos 

professores que foram participantes da pesquisa. 

 

1.1 A pesquisadora e o início da pesquisa 

Sou formada em Letras-Inglês e concluí no ano de 2005, na 

Universidade em foco nesta pesquisa.  Em 2008, concluí um curso de 

Especialização Lato Sensu em Ensino de Inglês na Universidade Federal de 

Minas Gerais. Trabalhei em escolas públicas e particulares do Ensino 

Fundamental e Médio e também lecionei Inglês Instrumental para cursos 

técnicos. Desde 2008 atuo em um Instituto de idiomas como Coordenadora 

Pedagógica e Professora de Inglês. 

Como já mencionado na introdução, minha intenção de pesquisa teve 

início ainda na graduação, mas em 2009 mais um motivo me incentivou. Isto é, 

em meados de 2009, fui aprovada em um processo seletivo para professora 

substituta da Universidade por até dois anos. Com isso a pesquisa me ajudaria 

a compreender como era esperado o desempenho de meu trabalho, como 

professora, na Universidade. 

Fui convocada, e quando estava na iminência de assinar o contrato, 

descobriu-se que eu não poderia firmar contrato temporário com nenhuma 

instituição federal em âmbito nacional, pois havia sido professora substituta de 

outra instituição federal de nível técnico de janeiro de 2006 a janeiro de 2008. 

Pela lei, eu não poderia prestar processo seletivo em um prazo de dois anos, o 

que inviabilizaria minha contratação até fevereiro de 2010. Apesar de não ter 

podido assumir a vaga por motivos burocráticos, os professores do 

departamento de Letras da Universidade com quem mantinha contato e tinham 
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conhecimento da pesquisa que desenvolvia, me incentivaram a continuá-la. De 

forma que, o conhecimento produzido fosse retornado para discussões quanto 

a transformações para a organização do currículo de letras, ao término da 

pesquisa. 

 

1.2  A Universidade  
 

 

Esta Universidade foi criada em 1953, a partir de escolas isoladas de 

ensino superior que existiam desde a década de 30, no estado do Espírito 

Santo, e eram administradas pelo Governo do Estado. Foi federalizada nos 

anos sessenta por Juscelino Kubitschek período em que foi promovida a 

integração das escolas de ensino superior. Atualmente, a Universidade oferece 

91 cursos de graduação, 46 cursos de mestrado e 14 de doutorado distribuídos 

em 4 campi. 

 
1.3  O curso de Letras-Inglês 
 

O curso aqui investigado tem seu início no ano de 1953, com foco na 

formação de professores de línguas portuguesa e inglesa. Até 1972, eram 

ofertados os cursos de licenciatura dupla em Letras Português-Espanhol, 

Letras Português-Francês e Letras Português-Inglês. Entretanto, com a 

implantação do sistema de créditos, em 1973, somente duas opções na 

modalidade licenciatura única passaram a ser ofertadas: Letras Língua Inglesa 

e Literaturas de Língua Inglesa; e Letras Língua Portuguesa e Literaturas de 

Língua Portuguesa, as quais são, até hoje, ofertadas. A partir de 1992, foram 

redefinidos os currículos das duas opções de licenciatura e o sistema seriado 

substituiu o sistema de créditos, podendo a carga horária ser integralizada, de 

acordo com a proposta dos colegiados de curso, em quatro anos, no mínimo e 

em sete, no máximo. 

Em 2006, ocorreu a última reestruturação do currículo de acordo com os 

requisitos da reforma universitária nacional. Em anexo (anexo I), encontram-se 

a distribuição das disciplinas do curso de Letras- inglês pesquisado, um quadro 

com toda a estrutura curricular e outro com o resumo da distribuição da carga 

horária por semestre. 
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O curso de Letras-Inglês é composto por disciplinas do Departamento de 

Línguas e Letras, do Centro de Educação e outros departamentos e 

encontram-se hierarquicamente ligados ao Centro de Ciências Humanas e 

Naturais, como demonstra o quadro abaixo. 

 

Centro de Ciências Humanas e Naturais 

                                                               ↓ 

Departamento de Línguas e 
Letras 

Centro de Educação Outros 
Departamentos 

 

Comissão de Pesquisas em Andamento 

 

 

Dept. de Línguas e Letras 

 

Centro de Educação 

 

Outros 

 

 Cursos de Línguas para 
a Comunidade (CLC) 

 Núcleo de Pesquisas 
em Tradução e Estudos 
Interculturais (TEI) 

 Núcleo de Pesquisas 
em Texto e Cognição 
(NUPETEC) 

 Núcleo de Pesquisas 
Linguísticas do Espírito 
Santo (NUPLES) 

 Núcleo de Estudos e 
Pesquisas da Literatura do 
Espírito Santo (NEPLES) 

 Núcleo de Pesquisas 
em Linguística 
Computacional (NUPLIC) 

 Núcleo de Educação 
Infantil (NEDI) 

 Núcleo de Ensino, 
Pesquisa e Extensão em 
Educação Especial 
(NEESP) 

 Núcleo de Educação 
de Jovens e Adultos (NEJA) 

 Núcleo de Estudos e 
Pesquisa em Alfabetização, 
Leitura e Escrita do Espírito 
Santo (NEPALES) 

 Núcleo Interdisciplinar 
de Estudos de Processos 
de Aprendizagem, 
Cognição e Interação Social 
(NIEPACIS) 

 Núcleo Interdisciplinar 
de Pesquisa e Estudo em 
Educação Ambiental e 
Ensino de Ciências Naturais 
(NIPEEA) 

Projetos 
variados de 

outros 
departamentos / 

instituições 

Quadro 1: Estrutura do Centro de Ciência Humanas e Naturais 
Fonte: Informações coletadas pela autora 
 

 

Também ligado ao curso de Letras-Inglês, como demonstrado no quadro 

acima, está o projeto de extensão denominado Centro de Línguas para a 
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Comunidade (CLC). A seguir, contextualizo o CLC na Universidade, pois como 

ele será mencionado na fala dos professores entrevistados, é importante que 

seja explicitado o seu papel na formação dos alunos do curso de Letras-Inglês. 

 

 

 O centro de línguas para a comunidade 
 

O centro de línguas para comunidade (CLC) surgiu a partir de um projeto 

iniciado em 1993, para que os alunos do curso de Letras-Inglês utilizassem as 

salas de aula dos diversos departamentos da universidade para o ensino-

aprendizagem de língua inglesa a pessoas da comunidade externa. Encontra-

se hierarquicamente ligado ao Departamento de Letras como demonstrou o 

Quadro 1, apresentado no item anterior. Foi configurado como curso de 

extensão em conformidade com as normas da IES que foram regulamentadas 

aos 5 de maio de 1997 pela Resolução 11/97 Conselho Universitário.  

O CLC tem por objetivo não só proporcionar um espaço de prática e 

formação aos alunos provenientes dos cursos de Letras, como também 

estender às pessoas da comunidade externa a aprendizagem de línguas, a um 

custo baixo, com objetivo de democratizar, dessa forma, a aprendizagem de 

uma língua estrangeira. 

Instalado em um prédio próprio com 25 salas de aulas com capacidade 

média para 30 alunos cada, o CLC tem, em média, 5000 alunos matriculados 

por semestre em cursos de vários idiomas e em torno de 50 professores 

estagiários dos cursos de Letras-Inglês, Português e Espanhol, além de 

professores efetivos em seu quadro de funcionários. De acordo com entrevista 

concedida por uma das coordenadoras do CLC, em julho de 2011, do total de 

alunos atendidos, 3793 eram do curso de Inglês. O centro ainda possui dez 

professores que são efetivos e trinta e quatro estagiários do curso de Letras-

Inglês da própria Universidade. 

 O estágio concedido pelo CLC não se configura como estágio 

obrigatório, por não se tratar de uma instituição de ensino regular em nível 

fundamental ou médio. Trata-se de um estágio voluntário, remunerado, neste 

projeto de extensão.  
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Para ingressar no CLC como professor estagiário, os alunos dos cursos 

de Letras participam de um processo de seleção a partir do segundo período 

da graduação e começam o estágio, efetivamente, a partir do terceiro. Pela lei 

que regulamenta o estágio, em estágios voluntários, os alunos podem 

permanecer no máximo 24 meses, não excedendo o período após a formatura. 

O CLC ainda tem como norma interna determinado  número máximo de turmas  

que  cada estagiário pode assumir, sendo três no primeiro semestre e cinco 

nos semestres subsequentes. A abordagem comunicativa é utilizada como 

base teórico-prática para a organização das aulas, desde o início das 

atividades do centro, havendo apenas eventual troca do material didático. 

Descrevo, a seguir, o processo de seleção do curso de Letras-Inglês da 

Universidade pesquisada. 

 
 
1.4  O processo de seleção do curso de Letras-Inglês 
 

A descrição do processo seletivo me parece importante para clarificar a 

centralidade do domínio da língua inglesa, como critério na aprovação dos 

inscritos. É realizado anualmente em formato de teste vestibular e é composto 

por duas etapas que serão descritas nesta seção.  

A primeira etapa corresponde à nota do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), em que, obrigatoriamente, o aluno deverá ter escolhido a 

língua inglesa como opção de língua estrangeira e sua nota final no exame 

será um item classificatório e eliminatório para o processo seletivo. 

A segunda etapa consiste em uma prova dissertativa das disciplinas 

História e Língua Inglesa, além de uma prova de redação que, em geral, exige 

temas da atualidade. Essas provas são elaboradas e aplicadas pela própria 

Universidade. A prova dissertativa em língua Inglesa, como a exigência do 

edital de seleção, seleciona alunos ingressantes com nível de proficiência que 

varia de intermediário a avançado. Com isso, o foco do curso está não só no 

aprimoramento da língua, como também, em grande parte, em aspectos da 

formação de professores de Inglês. 

Atualmente, o curso de Letras-Inglês é ofertado nos turnos matutino e 

vespertino e quarenta vagas são oferecidas anualmente, sendo que os vinte 
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primeiros aprovados ingressam sempre no primeiro semestre, no turno 

matutino e os demais aprovados são convocados para ingresso no segundo 

semestre letivo, sempre no turno vespertino. 

 
1.5 Professores participantes  
 

Esta pesquisa foi desenvolvida por meio de entrevistas semiestruturadas 

(que serão descritas no Capítulo Metodológico) com professores da instituição 

pesquisada, o que tem um papel central na análise, uma vez que as suas falas 

serão analisadas à luz dos documentos oficiais nacionais e institucionais sobre 

o currículo de Letras-Inglês da Universidade e do MEC.  

A grade curricular do curso de Letras-Inglês da Universidade pesquisada 

está organizada em disciplinas que enfocam conhecimentos específicos do 

Departamento de Línguas e Letras (DLL); disciplinas de dimensão pedagógica 

que são de responsabilidade do Centro Pedagógico e disciplinas aos cuidados 

dos Departamentos de Psicologia, Filosofia e Sociologia.  

Foram convidados a participar da pesquisa todos os professores do 

Departamento de Letras-Inglês e alguns do Centro de Educação. O convite foi 

feito por e-mail, e participaram os que aceitaram o convite. Para esta pesquisa, 

recebi a contribuição de quatro professores do DLL.   

Passo então à apresentação do perfil dos professores participantes da 

pesquisa que estão baseados nas informações encontradas no Currículo Lattes 

dos professores. 

 

Professora 1 

 

Mestra em Letras pela Universidade Federal Fluminense, com título 

adquirido em 2002; tem Especialização em Linguística Aplicada pela mesma 

instituição, obtida em 2000; cursou Licenciatura em Letras Português/Inglês 

pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "Madre Gertrudes de São José". 

É Professora efetiva de língua inglesa da Universidade pesquisada desde 

2005, atua no ensino do inglês há mais de 18 anos e na formação de 

professores há mais de 9 anos. Coordenou o curso de Letras/Inglês entre 2007 

e 2009. Foi bolsista Fulbright Scholar, em Junho de 2007, possui o Certificate 
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for Overseas Teachers of English (COTE, atual ICELT) e o Certificate of 

Proficiency in English (CPE), ambos pela Universidade de Cambridge, Reino 

Unido. Como pesquisadora, já atuou nas áreas de aquisição de língua 

estrangeira, discurso e interação e atualmente conduz pesquisa no campo da 

pragmática social e tradução como doutoranda em Linguística, no Instituto de 

Estudos da Linguagem da UNICAMP. 

 

Professora 2 

 

Possui doutorado em Linguística pela Universidade de Edimburgo, 

obtido em 1979. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em 

Ensino-Aprendizagem e atua principalmente nos seguintes temas: linguística, 

prosódia, entonação de língua inglesa, alfabetização e interdisciplinaridade. 

 

Professora 3 

 

Possui graduação em Letras-Inglês pela Universidade Federal do 

Espírito Santo, formou-se em 2000 e, em 2004, concluiu o mestrado em 

Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professora 

assistente no Departamento de Línguas e Letras da Universidade. Tem 

experiência na área de Linguística Aplicada, com ênfase em Formação de 

Professores e atua, principalmente, com formação de professores, estágio 

supervisionado, estudos culturais e estudos linguísticos. 

 

Professora 4 

 

Possui graduação em Letras-Inglês e Respectivas Literaturas pela 

Universidade Federal do Espírito Santo, tendo graduado em 1999 e mestrado 

em TESOL (Teachers of English for Students of Other Languages) na West 

Virginia University, que concluiu em 2002. É professora assistente da 

Universidade e possui experiência na área de Linguística Aplicada, Ensino de 

Línguas Estrangeiras e Formação de Professores. 
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Passo agora ao capítulo dois, em que discuto os pressupostos teóricos 

que embasam esta pesquisa.  
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CAPÍTULO 2 :  PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

_______________________________________________________________ 

Neste Capítulo apresento e discuto os pressupostos teóricos que 

alicerçam esta pesquisa. Inicio discorrendo sobre a Teoria Sócio-histórico-

cultural (TSCH) e seus conceitos-chave, buscando contextualizar esses 

conceitos neste estudo. Em seguida, discuto as Teorias de Currículo e suas 

implicações para o contexto escolar. Finalizo, apresentando os documentos 

Oficiais Nacionais e Institucionais que norteiam a prática dos professores da 

Universidade em foco nesta pesquisa. 

 

2.1 Teoria Sócio-histórico-cultural (TSHC) 

 

Esta pesquisa está apoiada nas discussões do conceito de Atividade, 

iniciadas por Vygotsky (1930/2008, 1934/2008). Esse pesquisador, embasado 

nas discussões e Marx e Engels (1847/2008), fundamentou o seu objeto de 

estudo na constituição da consciência, tendo como central a mediação por 

artefatos culturais, dos quais a linguagem é o mais importante, nas relações 

entre sujeitos em contextos sócio-histórico e culturalmente organizados, na 

constituição da consciência. Vygotsky estava apoiado no monismo Espinozano 

e no materialismo histórico-dialético, discutido por Marx e Engels. Como 

discute Fiori (1987:8), no prefácio do livro a Pedagogia do Oprimido, ―as 

consciências não encontram-se no vazio de si mesmas, pois a consciência é 

sempre, radicalmente, consciência do mundo.‖ Freitas (2009) retoma a 

discussão de que o objeto de estudo da TSHC está norteado pelas premissas 

do materialismo histórico-dialético, para salientar  sua centralidade na 

compreensão do ser humano como sujeito historicamente constituído, na 

relação com outros nos contextos de suas experiências socioculturais.  

Dessa forma, compreende a constituição do ser humano em atividade e 

em relações dialéticas com outros, o que o leva a entender o conceito de 

Atividade como um princípio explicativo da consciência. Apoiado em Marx, 

discute a constituição da consciência como atividade prático-crítica, que tem 

como aspectos centrais a compreensão do contexto sócio-histórico-cultural e a 

linguagem da ―vida que se vive‖ (Marx e Engels,1845-46/2008) , na constituição 
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de sujeitos sociais. Nesse quadro, como apontam as discussões de Marx e 

Engels (1845-46/2008: 25) sobre a relação entre Ser e Consciência, “não é a 

consciência que determina a vida, mas a vida é que determina a consciência‖.  

   A compreensão dos escritos de Vygotsky com base no materialismo 

histórico-dialético é indicada, por exemplo, pelas discussões de Newman e 

Holzman (2002: 60), que apontam Vygotsky como um ativista revolucionário 

em que o conceito central de ZPD é definido como práxis ou atividade 

revolucionária. Nas palavras de Newman e Holzman [...] a atividade humana 

(histórica) ordinária cotidiana, de cada hora: é uma ação particular,a, mudando 

a totalidade das circunstancias (―cenários‖ históricos) da existência humana 

[...]‖ (NEWMAN & HOLZMAN,  2002:60).                                      

Para Newman & Holzman (Ibid.), o objetivo central de Vygotsky era a 

transformação de totalidade histórica em detrimento da transformação de 

particularidades. Segundo esses pesquisadores, a dialética está presente na 

compreensão da metodologia Vygotskiana como ―pré-requisito e produto‖, 

instrumento-e-resultado, o que rejeita a causalidade e/ou funcionalidade do 

instrumento, na produção de conhecimento. Nas palavras de Newman e 

Holzman: 

A atividade prático-crítica transforma a totalidade do que existe; 

é esta atividade revolucionária que é essencial e 

especificamente humana. (...) A distinção entre mudar 

particulares e mudar totalidades é vital para se entender a 

metodologia instrumento-e-resultado e, portanto, a atividade 

revolucionária. (NEWMAN & HOLZMAN, 2002:55).                                      

 

                                                

 Vygotsky (1934/2008), em seus estudos, concluiu que a consciência é 

uma característica exclusiva do humano, e que a consciência por si só não age 

diretamente no mundo físico, pelo contrário, é mediada por instrumentos e 

artefatos culturais que permitem ao ser humano intervir e mudar o mundo e, 

simultaneamente, ser afetado por outros na interação com o ambiente, em  

relações em  contextos sócio-histórico-culturais. 

Seus escritos sobre mediação apontam que, não só as ferramentas 

físicas são importantes, como, principalmente, as simbólicas. Schettini 

(2009:224) sustenta que Vygotsky ―expande o conceito de ferramenta material 

para o conceito de ferramentas simbólicas (signos)‖, salientando que 
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ferramentas simbólicas como a Arte, sistemas aritméticos e a linguagem são 

ferramentas simbólicas per se.  

    Na mesma direção Lantolf (2000:1) afirma que ―é dever da psicologia, 

na visão de Vygotsky, entender como as atividades humanas sociais e mentais 

são organizadas por meio de artefatos construídos culturalmente.‖ Como 

consequência, temos uma melhor compreensão da relação entre os humanos e 

o mundo e as formas pelas quais nos expressamos nele. 

Outros conceitos da TSHC, discutidos por Vygotsky, são centrais e 

ampliam as discussões de acerca do método e da construção colaborativa do 

objeto como: sentido e significado, a linguagem como chave na constituição de 

indivíduos críticos, Zona Proximal de Desenvolvimento (ZPD) e ensino-

aprendizagem e desenvolvimento que serão desenvolvidos na próxima seção. 

 

2.2 Conceitos centrais da TSHC 

 

Como apontei anteriormente, esta seção discute os conceitos 

vygotskianos que considero centrais para esta dissertação, isto é, as 

discussões de Vygotsky da linguagem como chave na constituição de 

indivíduos críticos; sentido e significado, ZPD e ensino-aprendizagem e 

desenvolvimento. 

 

 A linguagem  

 

Como já apontei, Vygotsky (1934/2008) atribui à linguagem um papel 

central na constituição do sujeito. Em seus estudos, é revelado que, apesar de 

pensamento e fala, em sua origem genética, se desenvolverem ao longo de 

linhas distintas, em certo ponto, eles se encontram e estabelecem uma relação 

dialética. Para ele, ―o desenvolvimento do pensamento é determinado pela 

linguagem, isto é, pelos instrumentos linguísticos do pensamento e pela 

experiência sociocultural da criança1‖. (VYGOTSKY1934/2008:65). 

Com relação à ligação entre fala e pensamento o próprio Vygotsky 

afirma que ―podemos imaginar o pensamento e a fala como dois círculos que 

se cruzam. Nas partes que coincidem, o pensamento e a fala se unem para 
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produzir o que se chama de pensamento verbal.‖ (VYGOTSKY,1934/ 2008: 

58). 

Com o intuito de ilustrar, este esquema foi representado no gráfico 

abaixo: 

 

 

Gráfico 1: Produção do pensamento verbal 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Entretanto, Vygotsky pondera que há uma extensa área do pensamento 

que não possui relação direta com a fala e, da mesma forma, nem toda 

atividade verbal é derivada do pensamento. (VYGOTSKY, 1934/ 2008: 58-9). 

Nessa mesma direção, Schettini (2009:225), ao discutir as 

considerações de Vygotsky acerca do papel da linguagem, afirma que esta é 

um elemento essencial para o desenvolvimento cognitivo-afetivo do sujeito, 

tendo as funções de organizadora e planejadora do pensamento, além das 

funções social e comunicativa. Assim, a linguagem tem uma função mediadora 

e constitutiva e das estruturas psicológicas superiores2. Dessa forma, Vygotsky 

dá para a linguagem um papel extremamente importante, uma vez que o 

constitui como ser humano e que media as relações nos contextos sócio-

histórico-culturais, em interações com outros e consigo mesmo, o que é 

fundamental para compreender o ser humano como em constante 

transformação. 

Fala Pensam

ento 

Pensamento verbal 
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 Sentido e Significado 

 

Vygotsky (1934/2008) buscou compreender os conceitos centrais que 

colaborassem no entendimento da mente humana. Em sua obra, os conceitos 

de sentido e significado são definidos como socialmente formados na 

constituição do humano. Para esta pesquisa tais conceitos são essenciais, uma 

vez que tenho como objetivo entender os sentidos atribuídos pelos professores 

do curso pesquisado quanto ao currículo idealizado e praticado na universidade 

em foco.  

           Ao discutir a relação entre pensamento e palavra, Vygotsky (1934/2008: 

149) afirma que não existe interdependência genética específica entre ambos. 

Para ele, a relação intrínseca procurada entre pensamento e linguagem ―não 

era uma condição prévia para o desenvolvimento histórico da consciência 

humana, mas antes um produto dele‖ (VYGOSTSKY,1934/2008:149). Tal 

conclusão nos revela que, ao longo do desenvolvimento do pensamento e da 

fala, também é desenvolvida uma relação monista e dialética entre ambos e 

que essa relação não é mecânica. Na verdade, para ele, esse era o motivo 

maior do fracasso das análises anteriores quanto ao desenvolvimento da 

consciência. Vygotsky aponta o significado da palavra como a unidade do 

pensamento verbal.  Nas palavras do próprio autor: 

 

O significado de uma palavra representa um amálgama tão 

estreito do pensamento e da linguagem, que fica difícil dizer se 

trata de um fenômeno da fala ou um fenômeno do pensamento. 

Uma palavra sem significado é um som vazio; o significado, 

portanto, é um critério da ―palavra‖, seu componente 

indispensável. Pareceria, então, que o significado poderia ser 

visto como um fenômeno da fala. Mas, do ponto de vista da 

psicologia, o significado de cada palavra é uma generalização 

ou um conceito. ―E como as generalizações e os conceitos são 

inegavelmente atos de pensamento, podemos considerar o 

significado como um fenômeno do pensamento,          

(VYGOTSKY, 1934/2008: 150).    
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Aguiar (2006) salienta que as categorias significado e sentido devem 

ser analisadas conjuntamente, em uma relação monista e dialética, uma vez 

que ―uma não é sem a outra‖ (AGUIAR, 2006:13). Para ela, o sentido é 

subjetivo, pois expressa a ―equação de fatores cognitivos, afetivos e 

biológicos‖. Também destaca que o homem só se torna humano, no processo 

de apropriação do mundo, por meio dos processos de significação. 

Newman & Holzman (2002), apoiados em um Vygotsky revolucionário, 

como já apontei anteriormente, afirmam que criar significados é uma atividade 

revolucionária, visto que é constitutivo de uma atividade essencialmente 

humana de construção nas relações sociais. Para esses pesquisadores, ―não 

existe significado separado da concepção socialmente constituída de seu 

impacto prático‖ (NEWMAN & HOLZMAN, 2002:48). Dessa forma, uma palavra 

ou ideia não significa nada se não for ligada a qualquer efeito prático 

relacionado. 

 No Contexto desta pesquisa, são investigados os sentidos atribuídos 

pelos professores participantes ao currículo do curso, em sua relação aos 

significados presentes nos Documentos Oficiais do MEC e da instituição. 

 

 Ensino-aprendizagem e desenvolvimento  
 
 

Com base nas discussões acima, esta seção discute a relação entre 

ensino-aprendizagem e desenvolvimento alicerçada nas discussões de 

Vygotsky (1934/2008) e nas pesquisas desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa 

LACE, tendo como foco o contexto escolar universitário. 

 Ao discutir aprendizagem e desenvolvimento, Vygotsky aponta que 

existem três categorias que definem as relações entre esses conceitos (IBID., 

103-105): 

  desenvolvimento e aprendizagem, com base nos escritos de Piaget, como 

processos independentes em que a aprendizagem é um processo interno e 

utiliza os resultados do desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento precede a 

aprendizagem. Para Vygotsky, trata-se de uma compreensão dualista entre os 

dois processos; 

 aprendizagem é desenvolvimento, com base nas discussões de James, de 
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forma que, os dois processos são paralelos e, a cada etapa de aprendizagem, 

há uma etapa de desenvolvimento correspondente.  

Como é apontado nesse quadro, ―o desenvolvimento está para a aprendizagem 

como a sombra está para o objeto que a projeta‖ (VYGOTSKY 1934/2008:105) 

e são princípios fundamentais a simultaneidade e sincronização dos dois 

processos; 

 desenvolvimento como determinado pela maturação e pelo processo de 

aprendizagem, com base nos estudos de Koffka. Os dois processos, embora 

relacionados, são de naturezas distintas e afetam-se reciprocamente. Em suas 

palavras, ―Por um lado, o processo de desenvolvimento está concebido como 

um processo independente do de aprendizagem, mas por outro lado esta 

mesma aprendizagem [...] considera-se coincidente com o desenvolvimento‖, o 

que, segundo ele, implicaria em uma compreensão dualista do 

desenvolvimento. (VYGOTSKY 1934/2008:105-106). 

Em face à discordância com as três categorias mencionadas, Vygotsky 

traz uma nova proposta, em que a aprendizagem precede o desenvolvimento, 

numa relação monista e dialética em que a aprendizagem afeta o 

desenvolvimento e este a aprendizagem. Essa concepção pressupõe dois 

níveis de desenvolvimento o real, nível de desenvolvimento em que se 

encontra, e o potencial, que pode vir a ser alcançado na relação com outros  

Como mencionado anteriormente, muitos teóricos descrevem o 

desenvolvimento como inato, o que exime o caráter histórico e social do 

desenvolvimento e, por consequência, a sua relevância para os contextos de 

formação e de aprendizagem escolar, pois se o desenvolvimento é dado como 

inato, os professores ou formadores, as relações socio-culturais, os contextos e 

a história não teriam papel algum nesse processo.  

Na base teórica vygotskiana, aprendizagem e desenvolvimento referem-

se à formação cognitivo-afetiva humana, levando em conta seus diferentes, 

porém dialeticamente interligados aspectos. Trata-se de uma formação socio-

historicamente constituída, em que aprendizagem e desenvolvimento são 

processos de apropriação e transformação do saber socio-cultural e 

historicamente construídos em relações mediadas com outros. Como apontam 

Palanga, Galuchi e Sforni (2002:113), discutindo Vygotsky, o processo de 
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internalização das funções psíquicas é essencialmente social, não tendo, pois, 

nenhuma chance de ocorrer fora do âmbito das interações. 

Esses autores retomam as discussões de Vygotsky quanto à centralidade 

do ensino no contexto escolar, criar zonas potenciais de desenvolvimento, em 

lugar enfocar o desenvolvimento real do aluno. Em suas palavras, o ensino 

necessita 

ir além das demandas imediatas e vislumbrar o 
desenvolvimento, nos alunos, do pensamento capaz de 
apreender a realidade social em suas contradições, em seus 
fundamentos, o que requer o questionamento, a compreensão 
da realidade atual. (PALANGA, GALUCHI e SFORNI, 
2002:113). 

 

Essa discussão revela, como já apontamos anteriormente, a centralidade 

da linguagem na mediação e organização dos contextos de formação discente 

ou docente e na constituição dos participantes. Como aponta Luria (1990:22), o 

desenvolvimento não é compartimentado, mas envolve o desenvolvimento do  

sujeito como um todo. Em suas palavras: ―a estrutura da atividade mental — 

não apenas seu conteúdo específico, mas também as formas gerais básicas de 

todos os processos cognitivos — muda ao longo do desenvolvimento 

histórico‖.Também Holzman (2009) aponta a centralidade de compreendermos 

desenvolvimento como a organização de uma nova totalidade e não da 

apropriação de particularidades, isto é, ao nos apropriarmos de algo em 

discussão, nos apropriamos de novas formas de pensar, perceber, raciocinar, 

interpretar e agir implícitas no objeto da atividade, e presentes na complexidade 

das inter-relações do contexto e da organização das várias funções internas que 

interagem na constituição do humano. Também Bogoyavlensky e Menchinskaya 

(1977, apud PALANGA, GALUCHI E SFORNI, 2002) ratificam a tese da 

importância da criação de contextos de ensino-aprendizagem que propiciem a 

transformação, não só do que o sujeito pensa, mas também a forma como 

pensa, ou seja, os processos mentais e afetivos empregados nessa atividade.  

Davydov (1988 apud PALANGA, GALUCHI E SFORNI, 2002) aponta a 

importância da escola criar contextos de aprendizagem e desenvolvimento que  

possibilitem um nível elevado de abstração no desenvolvimento do 

pensamento. Ele argumenta que quanto mais elevado o grau de generalização, 

mais abstrato e teórico será o pensamento, possibilitando a capacidade de 
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pensar abstratamente, interpretada por ele, como índice de um elevado nível de 

desenvolvimento do pensamento. Com as discussões até aqui realizadas, 

passo à próxima seção, em que será retomado o conceito de Zona de 

desenvolvimento proximal introduzido aqui. 

 

 Zona de Desenvolvimento Proximal  

 

O conceito de Zona Proximal de Desenvolvimento (ZPD) é central nas 

discussões de Vygotsky, pois salienta a organização de linguagem necessária 

para que ocorra desenvolvimento. É importante destacar que Vygotsky 

(1930/2007) inicialmente concebeu este conceito para se referir ao 

desenvolvimento de crianças. Entretanto, ele foi expandido e hoje é empregado 

para se referir ao desenvolvimento, também, de adolescentes e adultos. Em 

suas próprias palavras ele, inicialmente, definiu ZPD como: 

 

a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se 
costuma determinar através da solução independente de 
problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 
determinado através da solução de problemas sob orientação 
de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 
capazes. (VYGOTSKY, 1984/2007: 95). 
 

 

Em contraste com outras teorias de desenvolvimento, para Vygotsky, 

aprendizagem conduz ao desenvolvimento como uma relação dialética em que, 

como resultado de inter-relações, os participantes são capazes de utilizar 

novas informações, a partir de conhecimentos previamente adquiridos, ou seja, 

quando há reorganização das estruturas mentais. Como consequência disso, o 

autor salienta que o desenvolvimento real representa o desenvolvimento 

mental de forma retrospectiva, ao passo que a zona de desenvolvimento 

proximal o representa de maneira prospectiva, isto é, com foco no vir a ser. 

(VYGOTSKU, 1930/2007: 98). 

Apesar do conceito de ZPD ter sido discutido por Vygotsky de modos 

diversos e amplamente empregado por professores e pesquisadores com 

diferentes definições, hoje, vários autores expandiram e rediscutiram esse 

conceito (HOLZMAN, 1997; NEWMAN e HOLZMAN,  2002; JOHN-STEINER, 
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WEBER e MINNIS, 1998; JANTZEN, 2005; MAGALHÃES, 2009) e avançaram 

sua discussão inicial. Holzman (1997, apud MAGALHÃES, 2009:57) questiona 

várias das interpretações de base apenas cognitiva e salienta que muitos 

pesquisadores, até agora, discutiram o tema de forma dualista e interacionista.  

 Nessa direção, Magalhães (2009: 61) questiona a compreensão da 

definição acima apontada, uma vez que, para ela, ―tal perspectiva manteve o 

foco na diferença entre o que se pode fazer com outros e o que se pode fazer 

sozinho‖, enfatizando, dessa forma, apenas a mecânica do processo e não 

ressaltando o papel da constituição das relações sociais e da colaboração 

envolvida no processo. Entretanto, novas perspectivas têm sido discutidas e a 

própria Magalhães, por exemplo, entende ZPD como: 

 

uma zona de ação criativa, uma atividade transformadora 

―prático-crítica‖, em que colaboração e criticidade são 

imprescindíveis à possibilidade de criação de ―novas trilhas‖ 

(desenvolvimento). O foco está na criação de novos 

significados em que as mediações sociais são ―pré-requisito‖ 

(instrumento) e ―produto‖ (desenvolvimento). Nesse quadro, 

produto e instrumento, como mostram os pesquisadores, 

formam uma unidade dialética, a totalidade ―instrumento-e-

resultado‖.(MAGALHÃES, 2009: 61). 

 

Nesse viés, a ZPD é um contexto colaborativo de compartilhamento e 

produção de significados em que ―a aprendizagem é essencialmente social‖ 

(NEWMAN & HOLZMAN, 2002:83). A natureza revolucionária da ZPD se revela 

pelo fato de ela ser uma ―zona de ação criativa, uma atividade transformadora 

prático-crítica‖ (MAGALHÃES, 2009: 61), ―o lugar da atividade revolucionária‖ 

(IBID, 2002:82) como uma unidade histórica. 

Newman e Holzman (2002) apontam que a ZPD não representa uma 

zona, um lugar físico ou espacial, mas uma abstração, isto é, uma ação 

colaborativo-crítica. Também, Lantolf (2000) ratifica que a ZPD não é um lugar 

físico, no tempo e espaço; pelo contrário, é uma metáfora para a observação e 

compreensão de como meios mediacionais são apropriados, internalizados e 

externalizados de novos modos, o que, uma vez mais, coloca o foco na 

linguagem, nos modos de agir e nas relações.  
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Essa é a compreensão que a  ZPD tem nesta pesquisa,  um contexto 

que possibilita a compreensão mútua dos sentidos atribuídos pelos 

participantes ao objeto da discussão, o que pode possibilitar o 

compartilhamento de significado, nesse caso, entre professoras e a 

pesquisadora, um espaço para reflexão sobre as práticas das professoras 

participantes. Passo, a seguir, à discussão sobre Teorias de Currículo. 

 

2.3  Teorias de Currículo  

 

Proveniente do latim, a palavra currículo significa o caminho da vida, o 

sentido, a rota de uma ou de um grupo de pessoas (BUENO,2007:212).A 

própria definição da palavra indica processo, movimento e percurso. Currículo 

é, assim, o caminho percorrido para aquisição do conhecimento, seja este 

caminho em direção à distribuição da justiça e igualdade social ou não. É, 

portanto, o eixo central para o desenvolvimento da educação institucionalizada. 

O ponto central das questões que envolvem teorias de currículo é a 

compreensão de como as escolas legitimam os conhecimentos e suas regras; 

os modos como os conhecimentos são produzidos e por quem; como eles são 

distribuídos e de que forma são considerados legítimos, quais são excluídos, 

diluídos ou ressignificados. Levando em conta esses aspectos, o currículo é um 

fator determinante na escolarização e constituição de professores e alunos, o 

que torna impossível dissociá-lo de qualquer prática escolar, visto que toda 

prática pedagógica gravita em torno de um currículo (SACRISTÁN: 2000). Silva 

(2004:15) salienta que as teorias do currículo enfocam uma questão de 

identidade ou de subjetividade na formação escolar.  

Contreras (apud PACHECO, 2001:21) e Pinar e Gromet (apud 

SACRISTÁN, 2000:32) afirmam que o princípio dos estudos acerca do currículo 

como campo de investigação não é resultante de um interesse meramente 

acadêmico, mas de uma preocupação social e política por tratar e resolver 

necessidades e questões que ocorrem no âmbito da escola. Trata-se, assim de 

uma conveniência na administração do sistema escolar e não uma 

necessidade intelectual.  
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De acordo com Zais (1981) e Hameyer (1991, ambos apud PACHECO, 

2001: 22), o estudo do currículo tem suas origens no movimento herbertiano 

(John Friedrich Herbert – filósofo alemão cujas ideias foram largamente aceitas 

nos EUA, em meados do século XIX), entretanto os precursores das 

discussões, como conhecidas na atualidade, tiveram início com Dewey, Bobbit 

e Tyler. Assim, as primeiras definições de currículo, baseadas na definição de 

currículo como programa, foram propostas por Tyler, Good, Belth, Phenix, 

Taba, Johnson e D’Hainaut .Outras definições surgiram trazendo um novo 

ponto de vista, ao pressupor o currículo como conjunto de experiências, como 

defendida por pesquisadores como Schawb, Smith et al., Foshay, Rugg, 

Caswell, Stenhouse, Gimeno, Zabala, Kemmis e outros. (PACHECO, 2001:16). 

Sobre a complexidade em definir currículo, Pacheco (2001:17) enfatiza 

como é controversa a discussão acerca desse conceito, face à complexidade e 

a gama de aspectos que subjazem este campo de estudo. Para ele: 

 

O currículo, se comparado a um jogo com regras, torna-se, 
pela sua própria natureza e dimensão, bastante problemático e 
conflitual sempre que se procura defini-lo.Alias, cada definição 
não é neutra [...]. (PACHECO,, 2001:16). 

 

Pesquisadores como Giroux (1997), Grundy (1987 apud PACHECO), 

Grundy (1987 apud SACRISTÁN, 2000) afirmam que o currículo não é um 

conceito, mas um construto cultural. Para Grundy (1987), responder ―o que é 

currículo?‖ tem o mesmo efeito de responder ―o que é futebol?‖, pressupõe-se 

que cada cultura tenha um ponto de vista diferente. Assim, visto a 

complexidade de se definir currículo, Pacheco (Ibid:17) salienta que, qualquer 

proposta necessita, necessariamente, passar pela observação dos seguintes 

aspectos, e apontam que, é possível afirmar que toda proposta curricular é 

uma construção sócio-histórico-cultural, dependente de inúmeros fatores que o 

condicionam e de interesses divergentes que são peculiares a cada contexto 

sociocultural e momento histórico. 

 O currículo necessita propor o que se deve ensinar ou 
aquilo que os alunos devem aprender? 
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 O currículo é o que se deve ensinar e aprender ou é 
também o que se ensina e aprende na prática? 

 O currículo é o que se deve ensinar e aprender ou 
inclui também a metodologia (as estratégias, métodos) e os 
processos de ensino? 

 O currículo é algo especificado, delimitado e acabado 
que logo se aplica ou é de igual algo aberto que se delimita 

no próprio processo de aplicação? (PACHECO, 2001:17) 

(Grifo meu) 

 

Dessa forma, as teorias de currículo representam a relação entre 

pensamento e ação, diferentes correntes filosóficas e ideologias. São, como 

salienta Sacristán, elaborações parciais para uma teoria complexa. 

(SACRISTÁN,2000). 

Pacheco, Kemmis, e Grundy associam as diferentes perspectivas de 

currículo aos três interesses discutidos por Habermas, isto é o currículo como 

produto, com foco no conhecimento objetivo, como prática, com foco nas 

normas e como práxis, com foco nos interesses de manutenção ou de 

transformação a que servem as escolhas e ações. Para Pacheco, a 

fundamentação em Habermas para compreensão  das Teorias de Currículo, 

 

torna-se numa análise interessante já que o currículo mantém 
ao longo dos tempos, e desde que a escola existe e responde 
a necessidades sociais, uma estreita relação com o modo 
como conceituamos o saber, em último sentido, a substância 
do próprio currículo. (PACHECO, 2000: 35). 

 

Nessa investigação o currículo é entendido como práxis, como discutido 

pela Teoria Crítica, para a compreensão da relação entre o Currículo e as 

teorias sobre conhecimento e saber que estão implícitas nas ações do 

participantes no contexto escolar.  Inicio agora as discussões do Currículo nas 

Teorias Crítica, Técnica e Prática. 
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2.3.1 Teoria Crítica 

 

Kemmis define a Teoria Crítica como ―um discurso dialético, por uma 

organização participativa, democrática e comunitária e por uma ação 

emancipatória.‖ (KEMMIS apud PACHECO, 2001:40). Pare ele, o que a 

distingue das Teorias Técnica e Prática é, essencialmente, o conceito de práxis 

intrínseco ao interesse cognitivo crítico e que é constituído pela ação e reflexão 

crítica.  

Nessa direção, Pacheco afirma que são cinco os elementos constitutivos 

da práxis: 

1) A práxis se constitui como ação e reflexão.; 

2) A práxis tem um lugar no real, não no mundo hipotético;  

3) A práxis tem lugar no contexto da interação, do social e do cultural. A 

aprendizagem deve ser encarada como um ato social, a construção de um 

ambiente sociocultural de aprendizagem, e não apenas físico o que  é central 

para a definição de  currículo 

4) O mundo da práxis é o mundo construído, não o mundo natural.  

5) A práxis assume o processo de constituidora de sentido, que reconhece o 

significado como uma construção sociocultural e histórica. O currículo também 

é político, porque o fazer sentido também envolve significados em conflito e 

tomadas de decisão.  

É importante salientar que as bases da Teoria Crítica não são uniformes, 

mas estão em diferentes correntes filosóficas como Neomarxistas, 

Fenomenológicas e Existencialistas que mantêm em comum quanto à Teoria 

de Currículo o interesse emancipatório, por meio da práxis. A teoria crítica 

neomarxista pressupõe uma conexão entre conhecimento e poder. Dessa 

forma, o currículo, nessa perspectiva, seria responsável pela manutenção ou 

transformação de hegemonias e controle social, através das práticas de sala de 

aula. Para Apple, um dos principais representantes dos estudos neomarxistas 

sobre currículo, para entender como as escolas funcionam, seria necessário 

―[...] estudá-las como instituições que produzem conhecimento, como 

instituições que tem uma função ideológica.‖ (APPLE, 2006:49).  
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Nessa mesma direção, Silva afirma que ―as teorias críticas desconfiam 

do status quo, responsabilizando-o pelas desigualdades e injustiças sociais‖ 

(SILVA, 2004:30). Para ele, a forma como os estudantes passam pelo processo 

de escolarização corrobora a distribuição desigual do conhecimento, porque o 

processo de educação não visa à construção da democracia. Nessa 

abordagem de currículo, a escola é análoga à linha de produção, tendo como 

papel a atomização e divisão do trabalho, visando o controle social e 

estratificação da sociedade. Através das práticas de sala de aula o pensamento 

hegemônico é disseminado, embora a aparente neutralidade e senso de justiça 

estejam constantemente sendo difundidos por meio do currículo oculto. Como 

discute Apple, as escolas são, em geral, um espaço, um meio para que a 

reprodução ideológica ocorra e que assegure o controle da hegemonia não só 

do capital econômico, como também do capital cultural. Para o autor ―as 

escolas não apenas controlam pessoas; elas também ajudam a controlar o 

significado‖ (IBID., 2006: 103). 

Também inserido na abordagem neomarxista da Teoria Crítica, Paulo 

Freire, como discute Silva, não desenvolveu uma teorização específica sobre 

currículo, contudo discute questões que estão relacionadas com aquelas que 

comumente estão associadas a teorias específicas de currículo. Ainda, de 

acordo com Silva, na obra de Freire, ―A Pedagogia do Oprimido‖, a discussão 

sobre Currículo está implícita na discussão do conceito de ―educação 

bancária‖. Nesse conceito, o educador sempre exerce um papel ativo e o aluno 

assume uma posição receptiva. O conceito de ―educação bancária‖ é 

proveniente da analogia com o ato de depositar, em um banco. A alternativa 

que Freire propõe à educação bancária é uma educação problematizadora, em 

que sua preocupação epistemológica principal reside no questionamento do 

que significa conhecer e não apenas no conteúdo enfocado. 

Outra abordagem da Teoria Crítica é a Nova Sociologia da Educação 

(NSE), um movimento ocorrido Inglaterra e teve Michael Young como 

precursor, com o livro Knowledge and Control (1971), que continha artigos do 

próprio Young, além de Bourdieu e Bernstein. Silva afirma que o movimento 

era dividido em bases estruturalista (Young, Bourdieu e Bernstein) e sócio- 

fenomenológicas (Esland e Keddie). Para ele, ―essa divisão iria se resolver, 
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posteriormente, em favor da vertente mais estruturalista que se tornaria, aliás, 

crescentemente neomarxista‖. (SILVA, 2004:67).  

Giroux difere dessa compreensão e apresenta a abordagem acima  

como sociofenomenológica. Para ele, ―a nova sociologia focaliza criticamente 

uma série de suposições acerca das interações em sala de aula e encontros 

sociais‖ (GIROUX, 1997:58). Na análise feita por Giroux, para a NSE, o 

significado é construído interativamente através das situações de sala de aula 

e da construção da realidade social. Nessa abordagem, é focalizada a 

participação dos estudantes na definição e redefinição de suas subjetividades. 

Por isso, Giroux afirma que, de certa forma, com a NSE, o currículo foi 

destituído de sua inocência, uma vez que tem seu papel determinante 

reconhecido na formação dos estudantes. Também aponta que apesar da 

notada relevância dada às interações de sala de aula, o idealismo subjetivo 

dessa abordagem necessita de uma teoria apropriada para a  mudança social. 

Dessa forma, para Giroux, ―seu fracasso reside em sua incapacidade de 

elucidar como as estruturas sociais e políticas mascaram a realidade e 

promovem a hegemonia ideológica.‖ (GIROUX, 1997:60) 

 Um dos pressupostos da Teoria Crítica é que não existe conhecimento 

neutro e, por trás do ensino do currículo oficial, existe um currículo oculto, que 

será discutido a seguir. 

 

 O currículo oculto 

 

O conceito de currículo oculto é o ponto central da compreensão de 

currículo pela Teoria Crítica. O currículo oculto, como o próprio nome sugere, é 

o que é transmito de forma oculta, subentendida, aos alunos de todos os níveis 

de ensino, isto é, o real enfoque do trabalho no contexto escolar. Assim, em 

todos os níveis de escolaridade e escolarização, existe a ―dicotomia currículo 

oficial X currículo oculto ou conhecimento aberto ou manifesto e conhecimento 

encoberto ou oculto‖ (APPLE, 2006:36) como meio e fim de legitimar e 

perpetuar contextos ideológicos e hegemônicos. 

Nas palavras de Giroux o currículo oculto é definido como: 
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normas, valores e crenças não declaradas que são transmitidas 

aos estudantes através da estrutura subjacente do significado e 

no conteúdo formal das relações sociais da escola e na vida 

em sala de aula. (GIROUX,1997:57). 

 

O conceito de currículo oculto, nesta pesquisa, é essencial para a 

compreensão de um curso que prepara futuros professores que ensinarão uma 

língua hegemônica. A concepção do currículo oculto nos deixa alerta sobre 

uma possível omissão sobre o ponto de vista que apoia os modos como a 

língua será ensinada na Universidade, se sob o ponto de vista do colonialismo 

ou da globalização. Em um curso de graduação de formação de professores é 

essencial que haja essa discussão, para que a manutenção de contextos 

predominantes seja questionada ao longo do curso.  De acordo com Jackson 

(apud GIROUX ,1997:65), o currículo oculto é dividido em três grupos analíticos 

centrais: grandes grupos, elogio e poder, que serão descritos a seguir. 

O enfoque de Grandes grupos está em os alunos aprenderem a conviver 

em grupos grandes e, consequentemente, aprenderem regras, tais como 

esperar a sua vez, abrir mão de suas vontades e desejos em prol de outro ou 

de todo grupo, aprender a fazer silêncio. Em suma, o objetivo é que os alunos 

aprendam a paciência. Entretanto, Giroux enfatiza que ―não é uma paciência 

enraizada na restrição mediada, e sim uma submissão injustificada à 

autoridade‖, que legitima relações assimétricas de poder (GIROUX,1997:65). 

Jackson, citado em Giroux, afirma, ainda, que os alunos aprendem até certo 

ponto a ― sofrer em silêncio‖. 

Os enfoques de elogio e poder devem ser analisados conjuntamente, já 

que estão inextricavelmente interligados. Esses conceitos andam alinhados, 

pois todo elogio e toda reprovação são, em geral, provenientes do professor. 

Na verdade, a questão do poder é anterior ao elogio, visto que aquele que 

detém o poder é quem delibera sobre qual aluno é merecedor de elogio ou 

reprovação. 

O currículo oculto tem seus resultados e consequências visíveis, mas é 

um processo invisível e resulta em marcas indeléveis nos estudantes, visto que 

estabelece uma relação de conhecimento escolar vs. controle social, gerando 
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comportamentos que serão desejáveis fora da escola, em linhas de produção 

industrial, por exemplo. 

Os relacionamentos sociais estabelecidos entre os muros da escola 

podem, de acordo com a Teoria Crítica, ser considerados alienantes, pois 

preparam os estudantes, de modo geral, para uma socialização que trabalha 

para manutenção do status quo, não uma socialização da esperança e 

equidade, que os permita refletir criticamente e intervir em seu contexto social.  

 

2.3.2.  Outras Teorias de Currículo 

  

Discuto, a seguir, as teorias de currículo técnica e prática. 

 

 Teoria Técnica 

 

Na Teoria Técnica, o currículo é definido ―por um discurso científico, por 

uma organização burocrática e por ação tecnicista‖  Kemmis (apud PACHECO, 

2001:35) afirma que essa concepção é advinda da proposta de Currículo como 

súmula de exigências acadêmicas, com raízes na Idade Média, Trivium 

(Gramática, Retórica e Lógica) e Quadrivium (Música, Astronomia, Geometria e 

Aritmética), que tem por objetivo a transmissão do conhecimento e a sua 

especialização. Ele também salienta que, nessa perspectiva, o currículo é tido 

como base de experiências – baseando-se em ideias roussianas do século 

XVIII, movimento pedagógico progressista de Dewey –  sec. XX –  e nas 

oportunidades de aprendizagem que a escola proporciona aos alunos, 

atribuindo à escola a formação acadêmica e formativa. Nesse contexto, o 

Currículo é um plano para aprendizagem e ação pedagógica, um conjunto de 

experiências planificadas na escola que tem por objetivo uma série estruturada 

de resultados pretendidos de aprendizagem. 

Essa abordagem de Currículo, cujas bases são calcadas em um modelo 

sociológico positivista, visa formar os alunos por meio de um ensino tecnicista, 

que tem por objetivo o ensino de habilidades exigidas pela sociedade. Bobbit, 

em 1918, em seu livro, The Curriculum, buscou responder questões essenciais 

para a educação. Uma dessas questões era qual seria o objetivo da 
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escolarização de massas, visto a crescente industrialização e urbanização da 

época. Ele propunha que fossem transferidos para a escola os princípios de 

administração científica propostos por Tyler, que eram, claramente, ligados à 

economia e modelos de organização de empresas, o que leva a pressupor um 

currículo que atende às necessidades de formação de mão de obra eficiente 

para o mercado de trabalho. 

Esse modelo de currículo representa uma postura apolítica e ahistórica, 

visto que fatores sócio-histórico-culturais não têm relevância para esse 

processo, numa proposta em que ―os estudantes aceitam a conformidade 

social e perdem a capacidade de criar significado por si mesmos‖ 

(GIROUX,1997:58), já que o questionamento do status quo e emancipação dos 

estudantes não são desejáveis. Trata-se de uma abordagem de currículo, em 

que o crescimento dos alunos se dá por meio da ênfase no consenso e 

estabilidade e não a partir do conflito e do movimento. 

 

 Teoria Prática 

 

A Teoria Prática de currículo é definida, segundo Kemmis (apud 

PACHECO, 2001: 38), por um ―discurso humanista, uma organização liberal e 

uma prática racional‖, visando, dessa forma, um currículo que se equacione 

mais pela deliberação prática do que pela teoria propriamente dita, que o apoia. 

Assim, discutir o currículo como prática é, conforme Grundy (1987:68) 

considerar a: 

 

interação entre alunos e professores, daí que os participantes 
sejam considerados como sujeitos e não como objetos, o que 
implica a tomada de decisões sobre os propósitos, o conteúdo 
e a conduta do currículo‖ (GRUNDY,1987: 68 apud PACHECO, 
2001: 39). 

 

 

Considerando esse pragmatismo curricular, o currículo torna-se um 

plano pré-determinado que tem sua interpretação negociada. Stenhouse (1984 

apud PACHECO, 2001: 39), nessa mesma direção, destaca que o currículo é 

uma proposta, uma hipótese que precisa ser comprovada. 
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2.4. Diretrizes Nacionais e Institucionais para os cursos de Letras 

     

 Nesta seção, discorro sobre as Diretrizes Nacionais e Institucionais para 

os cursos de Letras que estão nos Documentos Oficiais citados no projeto 

pedagógico do curso de Letras-Inglês da Universidade investigada, e orientam 

a prática pedagógica dos professores desse curso. Os documentos oficiais, 

tanto nacionais quanto institucionais, foram elaborados com o objetivo de 

atender à LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira) e todos estão 

hierarquicamente ligados a ela. Os documentos Nacionais apresentam uma 

visão complementar ao texto da LDB, em vários aspectos, tais como baixar 

normas ou avaliar os cursos de graduação. Os documentos institucionais que 

também estão hierarquicamente ligados a LDB vêm atender à proposta da LDB 

(Lei 9.394/96), que institui a autonomia dos cursos de graduação para 

elaboração da programação do curso:  

Parágrafo único. Para garantir a autonomia didático-científica 
das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e 
pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários 
disponíveis, sobre:                                   III – elaboração da 

programação dos cursos. (BRASIL,1996: 41). 
 

Apresento, a seguir, os Documentos oficiais elencados no projeto 

pedagógico do curso investigado. A apresentação de tais documentos é 

importante, porque serão utilizados na análise dos dados, com a finalidade de 

compreender se os sentidos dos professores participantes estão relacionados 

com as propostas destes documentos.  

 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei 9.394/96) 

 

 A LDB é uma lei complementar que regulamenta a Constituição Federal 

de 1988, na área da educação, e aspectos que a subjazem como, por exemplo, 

qual esfera do governo é responsável por qual nível de educação e 

escolaridade dos cidadãos. Esse documento dita quais são as 
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responsabilidades da União em nível de graduação e, dentre elas, são 

mencionadas no Art. 9,: baixar normas gerais sobre cursos de graduação e 

pós-graduação; assegurar processo nacional de avaliação das instituições de 

educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem 

responsabilidade sobre este nível de ensino; e autorizar, reconhecer, 

credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições 

de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. 

(BRASIL, 1996:12). 

A LDB discorre, em linhas gerais, quais são as finalidades do Ensino 

Superior: 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 
I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 
científico e do pensamento reflexivo; 
II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, 
aptos para a inserção em setores profissionais e para a 
participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e 
colaborar na sua formação contínua; 
III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, 
visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da 
criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o 
entendimento do homem e do meio em que vive; 
IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, 
científicos e técnicos que constituem patrimônio da 
humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 
publicações ou de outras formas de comunicação; 
V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional e possibilitar a correspondente concretização, 
integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 
geração; 
VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo 
presente, em particular os nacionais e regionais, prestar 
serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta 
uma relação de reciprocidade; 
VII – promover a extensão, aberta à participação da população, 
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da 
criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas 
na instituição.(BRASIL, 1996: 35/36). 
 

 Não traz, contudo, especificidades acerca das licenciaturas, que serão 

abordadas em documentos elaborados posteriormente. 

 

 Parecer Normativo CNE/CP 09/2001 - de 8/5/2001 – que estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 
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Educação Básica, em nível Superior, Curso de Licenciatura, de Graduação 

Plena. 

 

Este documento, expedido pelo Conselho Nacional de Educação, 

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível Superior, Curso de Licenciatura, de 

Graduação Plena, ou seja, delibera especificamente sobre questões 

pertinentes à formação de professores nos cursos de Licenciatura. A questão 

pertinente a esta investigação reside, principalmente, no item que trata de 

questões a serem enfrentadas quanto à formação professores, que se 

concentram, principalmente, nos campos institucional e curricular.   

 No campo institucional, o documento cita as seguintes questões 

(BRASIL, 2001):  

 

 Segmentação da formação dos professores e descontinuidade na formação 

dos alunos da educação básica. Este item trata da desarticulação entre a 

formação de professores que lecionam até a quarta série do ensino 

fundamental, em que é aceita a formação em nível de ensino médio e a 

formação dos professores das séries seguintes em que é exigido o nível 

superior. Aponta, entretanto o nível de complexidade entre as funções é muito 

similar. 

 Submissão da proposta pedagógica à organização institucional. De acordo 

com o documento o desafio deste item é que a segunda viabilize a primeira, 

mas que não a determine. 

 Isolamento das escolas de formação: Este aspecto visa um plano de 

integração entre os espaços escolares e a comunidade, criando uma abertura 

das escolas para participação mais efetiva da comunidade.  

 Distanciamento entre as instituições de formação de professores e os 

sistemas de ensino da educação básica: Este item esclarece que raramente os 

sistemas de ensino da educação básica (os documentos oficiais) são discutidos 

nas escolas. Entretanto, eles fazem parte da formação dos professores, 

tomando como importante que as escolas proporcionem espaços para 

discussão e aprofundamento das propostas. 
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No campo curricular, o documento traz as seguintes considerações 

(BRASIL, 2001: 19-26):  

 
a) Desconsideração do repertório de conhecimento dos 
professores em formação: Este item aborda o fato de os 
programas de formação de professores, via de regra, não 
considerarem o conhecimento prévio dos alunos na elaboração 
de seus programas. 

b) Tratamento inadequado dos conteúdos: Refere-se à 
superficialidade em que é tratado o objeto de estudo nos cursos 
de formação de professores, dando ênfase á transposição 
didática do objeto em foco. 

c) Falta de oportunidades para desenvolvimento cultural.  Em 
geral, os cursos de licenciatura não priorizam o acesso do aluno 
à cultura. 

d) Tratamento restrito da atuação profissional.  A preparação do 
professor fica restrita à regência de classe, não havendo 
incentivo a outras atividades, como por exemplo, sua 
participação no projeto educativo da escola como um todo. 

e) Concepção restrita de prática, considerando apenas o 
estágio como momento de prática. 

f) Inadequação do tratamento da pesquisa, ignorando-a ou 
dissociando-a da formação de professores. 

g) Ausência de conteúdos relativos às tecnologias da 
informação e das comunicações.  

h) Desconsideração das especificidades próprias dos níveis 
e/ou modalidades de ensino em que são atendidos os alunos da 
educação básica. Os professores, dessa forma, não são 
preparados para lidar com diferentes demandas incluindo 
educação de jovens e adultos (EJA) ou alunos com 
necessidades especiais. 

i) Desconsideração das especificidades próprias das etapas da 
educação básica e das áreas do conhecimento que compõem o 
quadro curricular na educação básica. Um desafio a ser 
superado é fragmentação do conhecimento nos cursos de 

formação de professores. 
 

   Este documento também delibera princípios orientadores que devem 

ser levados em consideração para uma reforma da formação de professores.    

O primeiro princípio mencionado é a concepção de competência como nuclear 

na orientação do curso de formação de professores em que ―a aquisição de 

competências do professor deverá ocorrer mediante uma ação teórico-prática, 

ou seja, toda sistematização teórica articulada com o fazer e todo fazer 

articulado com a reflexão.‖ (IBID. : 19).  É imprescindível também, segundo as 

Diretrizes, que haja coerência entre a formação oferecida e a prática esperada 
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do futuro professor. É esperado que sejam levados em consideração, nas 

licenciaturas, a simetria invertida  e concepções de  aprendizagem,  conteúdo  e 

avaliação. 

 
 

 Parecer Normativo CNE/CP 28/2001 - de 02/10/2001, que dá nova redação 

ao Parecer CNE/CP 21/2001, que estabelece a duração e a carga horária dos 

Cursos de Formação de Professores da Educação Básica, em nível Superior, 

Curso de Licenciatura, de Graduação Plena. 

 

O objetivo deste Parecer é definir a duração da licenciatura voltada para 

a formação de docentes que irão atuar no âmbito da educação básica e a 

respectiva carga horária devem, pois, ser definidas. (BRASIL, 2001:1). O próprio 

documento, além de definir a duração e a carga horária de disciplinas ditas 

teóricas e práticas dos cursos de Licenciatura Plena, também traz uma definição 

de prática: 

 

A prática não é uma cópia da teoria e nem esta é um reflexo 
daquela. A prática é o próprio modo como as coisas vão sendo 
feitas cujo conteúdo é atravessado por uma teoria. Assim a 
realidade é um movimento constituído pela prática e pela teoria 
como momentos de um dever mais amplo, consistindo a prática 
no momento pelo qual se busca fazer algo, produzir alguma 
coisa e que a teoria procura conceituar, significar e com isto 
administrar o campo e o sentido desta atuação.(BRASIL. 
2001:9). 
 
 

O parecer também diferencia a prática em três situações distintas em 

cursos de Licenciatura Plena, sendo elas, a prática como componente 

curricular, a prática de ensino e o estágio obrigatório. Distingue a prática 

curricular prevendo que ela seja mais abrangente, pois está contempla nos 

dispositivos legais e permeia situações além. 

 

 Resolução CNE/CP Nº 01 – de 19/02/2002 – que institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, 

em nível Superior, Curso de Licenciatura, de Graduação Plena. 
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A Resolução CNE/CP Nº 01 – de 19/02/2002 é um documento 

fundamentado na LDB e no Parecer Normativo CNE/CP 09/2001, já discutidos 

anteriormente nesta seção. Discute, novamente, muitos dos pontos abordados 

no Parecer Normativo CNE/CP 09/2001 como, por exemplo, os aspectos da 

formação abordados no Art. 3º, que são os mais relevantes para esta 

investigação:  

 

Art. 3º A formação de professores que atuarão nas diferentes 
etapas e modalidades da educação básica observará princípios 
norteadores desse preparo para o exercício profissional 
específico, que considerem: 
I - a competência como concepção nuclear na orientação do 
curso; 
II - a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada 
do futuro professor, tendo em vista: 
a) a simetria invertida, onde o preparo do professor, por ocorrer 
em lugar similar àquele em que vai atuar, demanda 
consistência entre o que faz na formação e o que dele se 
espera; 
b) a aprendizagem como processo de construção de 
conhecimentos, habilidades e valores em interação com a 
realidade e com os demais indivíduos, no qual são colocadas 
em uso capacidades pessoais; 
c) os conteúdos, como meio e suporte para a constituição das 
competências; 
d) a avaliação como parte integrante do processo de formação, 
que possibilita o diagnóstico de lacunas e a aferição dos 
resultados alcançados, consideradas as competências a serem 
constituídas e a identificação das mudanças de percurso 
eventualmente necessárias. 
III - a pesquisa, com foco no processo de ensino e de 
aprendizagem, uma vez que ensinar requer, tanto dispor de 
conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender 
o processo de construção do conhecimento. (BRASIL, 2002: 2). 

 

 
A aprendizagem em cursos de formação de professores, segundo o 

documento, deverá ser orientada pelo princípio da ação-reflexão-ação e que 

revela a resolução de situações-problema como uma das estratégias didáticas 

privilegiadas. (IBID.: 3) 

 

 Resolução CNE/CP Nº 02 - de 19/02/2002 – que Institui a carga horária 

dos Cursos de Licenciaturas de Graduação Plena, de Formação de 

Professores de Educação Básica em Nível Superior. 
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Esta resolução institui a duração e a carga horária dos cursos de 

licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação 

Básica em nível superior e vem de encontro as deliberações realizadas no 

Parecer Normativo CNE/CP 28/2001. Sobre a carga horária dos cursos fica 

determinado que:  

 

Art. 1º A carga horária dos cursos de Formação de Professores 
da Educação Básica, em nível superior, em curso de 
licenciatura, de graduação plena, será efetivada mediante a 
integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) 
horas, nas quais a articulação teoria- prática garanta, nos 
termos dos seus projetos pedagógicos, as seguintes dimensões 
dos componentes comuns:  
I -  400 (quatrocentas) horas de prática como componente 
curricular, vivenciadas ao longo do curso;  
II  -  400 (quatrocentas) horas de estágio curricular 
supervisionado a partir do início da segunda          metade do 
curso;  
III -  1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos 
curriculares de natureza científico-cultural;  
IV -  200 (duzentas) horas para outras formas de atividades 
acadêmico-científico- culturais. (BRASIL, 2002: 1). 
 

 

Como mencionado a priori, é proposto pelos documentos oficiais que a 

prática como componente curricular deve articular teorias e conteúdos 

apresentados pelas disciplinas com a prática em um processo de ação-reflexão-

ação. 

 

 Diretrizes Curriculares para a formação de professores na UFES – 2005 – 

que trata das diversas dimensões dessa problemática e de sua implementação 

na Universidade Federal em foco. 

 

Este documento trata de questões gerais e propõe diretrizes para os 

cursos de licenciatura da Universidade em foco. Ele não traz novos elementos, 

comparando-se com os documento anteriores, uma vez que é 

hierarquicamente ligado aos mesmos. Relata a história da criação dos cursos 

de licenciatura, que foi apresentada previamente no capítulo de contexto desta 
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dissertação, além das diretrizes curriculares para os cursos de licenciatura e os 

pricípios da organização curricular, todos fundamentados, como já 

mencionado, nos documentos anteriormente discutidos. 

 

 Parecer CES 492/2001, que traça as Diretrizes Curriculares para os cursos 

de Letras. 

 

Este documento visa estabelecer diretrizes específicas para os cursos 

de licenciatura plena em Letras. Delibera que o objetivo do curso de Letras ―é 

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.‖ 

(BRASIL, 2001:30). Tal proposição traz uma grande ênfase no domínio da 

língua ou línguas, que são alvo de estudo do formando em Letras, o que é 

recorrente ao longo do documento. No item que descreve as competências e 

habilidades, novamente, é salientada a importância de um profissional que 

tenha domínio do idioma alvo. Traz aspectos similares aos propostos pelos 

anteriormente apresentados. Contudo, traz um novo aspecto que é sua 

definição de currículo, relevante para esta investigação: 

 

[...]é necessário que se amplie o conceito de currículo, que 
deve ser concebido como construção cultural que propicie a 
aquisição do saber de forma articulada. Por sua natureza 
teórico-prática, essencialmente orgânica, o currículo deve ser 
constituído tanto pelo conjunto de conhecimentos, 
competências e habilidades, como pelos objetivos que busca 
alcançar. Assim, define-se currículo como todo e qualquer 
conjunto de atividades acadêmicas que integralizam um curso. 
Essa definição introduz o conceito de atividade acadêmica 
curricular – aquela considerada relevante para que o 
estudante adquira competências e habilidades necessárias a 
sua formação e que possa ser avaliada interna e externamente 
como processo contínuo e transformador, conceito que não 

exclui as disciplinas convencionais. (BRASIL,2001:29). 
 
 

 Proposta de  Projeto Político pedagógico do Curso de Licenciatura em 

Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa, que baseada nos documentos 

mencionados a priori, direciona o curso e as disciplinas. 
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O Projeto Pedagógico está fundamentado nos demais documentos 

apresentados nesta seção. Discute, em geral, os mesmos aspectos abordados 

pelos documentos anteriores, tendo sido acrescidos alguns pontos específicos 

que concernem o curso como, por exemplo, a estrutura curricular e a 

operacionalização da avaliação do rendimento dos alunos.  Em linhas gerais, 

traz o histórico do curso de Letras-Inglês, seus princípios norteadores, os 

objetivos gerais do curso, o perfil do profissional formado em Letras-Inglês e a 

organização curricular do curso. (ANEXO I). 

Passo, a seguir, para o capítulo de metodologia de pesquisa. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGIA DE PESQUISA 
_______________________________________________________________ 
 

Este capítulo está organizado para discutir a fundamentação teórico-

metodológica desta pesquisa. Discute a escolha metodológica pesquisa, os 

procedimentos para coleta e produção de dados, análise de dados e a 

confiabilidade do estudo.  

 

3.1 Escolha da Metodologia 

 

Esta pesquisa está inserida no Paradigma Crítico, que tem suas raízes 

na Filosofia Alemã, especialmente em Hegel e Marx e é discutido pelos 

cientistas sociais do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, no início da 

década de 1920, e um dos objetivos era compreender como as relações 

socioculturais influenciavam a formação da consciência. 

 Tendo como seu principal representante contemporâneo Habermas, o 

Paradigma Crítico de Pesquisa estabelece uma quebra de paradigma em 

vários aspectos, já que difere das outras Teorias do Conhecimento. Um ponto 

de divergência entre estas teorias é a diferença entre interesses de pesquisa. 

Bredo e Feinberg frisam que no Positivismo o interesse técnico constitui o 

conhecimento, enfatizando que todo conhecimento é neutro. Continuando a 

análise, sob o mesmo ponto de vista, o Interpretativismo contempla uma visão 

de interesse prático como fundamental para todo conhecimento, contudo não 

são previstas intervenções no contexto de pesquisa. A Teoria Crítica, em 

contrapartida, toma o interesse emancipatório como essencial, dessa forma, 

o Conhecimento sempre é ideológico: 

 

Para o Teórico Crítico, o conhecimento deve ser visto no 

contexto de sua constituição e potencial contribuição para 

evolução social, onde evolução social é concebida em termos 

de possibilidade para emancipação progressiva material e 

simbólica. Esta visão coloca o conhecimento numa perspectiva 

social e histórico-desenvolvimental que destaca seus potenciais 
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repressivos ou emancipatórios. (BREDO & FEINBERG,1982: 

272, tradução minha1). 

 

Uma vez que o ato de emancipar é central na abordagem Crítica, o 

papel do pesquisador não é de mero expectador da pesquisa, ele não é alguém 

que apenas relata fatos, o pesquisador nunca é apenas um observador passivo 

nos dizendo como o mundo é; ele é participante completo do ato de manter e 

reconstruir o mundo social (BREDO & FEINBERG,1982) que busca compartilhar 

significados com os participantes da pesquisa, tornando-os protagonistas de 

suas próprias vidas, também os responsabilizando nesse processo de 

emancipação e mudança do status quo, sempre baseado no diálogo e na 

interação entre os participantes da pesquisa. (BREDO & FEINBERG,1982). 

Refletindo sobre esta pesquisa e sobre o que foi discutido sobre o 

Paradigma Crítico, penso que ela seja uma pesquisa que envolve colaboração 

e contradição nas discussões entre os participantes nas entrevistas e se 

organiza como uma Pesquisa Crítica, como discutido por  Magalhães (2010), 

isto é, uma pesquisa que: 

 

tem como meta organizar pesquisas apoiadas em uma práxis 

crítica como atividade transformadora e criativa, em que as 

relações entre teoria e prática são entendidas dialeticamente, 

em sua autonomia e dependência mutua, isto é, como práxis.                                                           

(MAGALHÃES, 2010: 28). 

 

Esta proposta de abordagem de pesquisa visa à reflexão e discussão de 

práticas rotinizadas e cristalizadas (MAGALHÃES: 2009), que se estabelecem 

através das práticas sociais, inclusive em ambiente escolar. Essa abordagem 

tem como ponto central o questionamento do status quo, por meio 

compartilhamento de sentidos dos participantes da pesquisa. 

 

                                                           
1 For the critical theorist, knowledge must be seen in the context of its constitution in 

and potential contribution to social evolution, where social evolution is conceived of in 
terms of the possibility for progressive material and symbolic emancipation. This view 
places knowledge in a societal and historical-developmental perspective that highlights 
its repressive or emancipatory potencials. (BREDO & FEINBERG,1982:272). 
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3.2 Procedimento de produção de dados 

 

A produção de dados ocorreu por meio de coleta de documentos e de 

entrevistas individuais com 4 professoras do departamento de Letras, no 

segundo semestre de 2010 e primeiro semestre de 2011, que foram gravadas e 

transcritas na íntegra. Para que se tenha uma visão geral da pesquisa, 

apresento um quadro com o resumo dos instrumentos de coleta, seus objetivos 

e características a serem detalhados em seguida.  

Instrumento de 
Produção 

Característica Ocorrência da 
coleta 

Objetivo da 
escolha 

Reunião com 
coordenadora do 
curso de Letras- 

Inglês. 

Entrevista informal 
não documentada. 

 Apresentação do 
projeto de 
pesquisa. 

Entrevista com 
Prof(1) 

Perguntas 
semiestruturadas 

20/12/2010 Revelar os sentidos 
de cada professor 
entrevistado e 
confrontar com as 
prescrições dos 
documentos oficiais. 

Entrevista com 
Prof(2) 

Perguntas 
semiestruturadas 

06/02/2011 

Entrevista com 
Prof(3) 

Perguntas 
semiestruturadas 

07/02/2011 

Entrevista com 
Prof(4) 

Perguntas 
semiestruturadas 

11/02/2011 

Quadro 2: Visão geral dos instrumentos de coleta e produção de dados e seus 
objetivos na pesquisa. 
Fonte: Dados coletados pela autora. 

 

A seguir, descrevo e justifico os instrumentos de coleta e produção de 

dados utilizados nesta pesquisa. 

 

 Entrevista semiestruturada 
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Com a finalidade de investigar os sentidos de professores sobre o 

currículo do curso foi utilizada a entrevista semidirigida ou semiestruturada 

(RIZZINI, 1999:63), que consiste em um guia com pequeno número de 

questões ou tópicos pré-determinados que sistematizam e organizam a 

entrevista. Entretanto, não existe rigor em seguir as questões inicialmente 

estabelecidas, pois o pesquisador, ao decorrer da entrevista, pode enfatizar 

determinadas questões, abandonar outras e ainda podem surgir questões 

espontaneamente. Quatro professoras do curso foram entrevistadas 

individualmente, de acordo com a disponibilidade de cada uma. O objetivo da 

entrevista com as professoras foi revelar os sentidos atribuídos ao currículo do 

curso.  

 

3.3  Procedimento para análise de dados 

 

Nesta seção, apresento como procedi à análise de modo que as 

perguntas de pesquisa fossem respondidas. O objetivo da análise dos dados 

coletados foi investigar os sentidos dos professores participantes da pesquisa 

sobre o currículo do curso de Letras-Inglês em questão, à luz dos documentos 

norteadores que direcionam este projeto. Tendo em mente esta finalidade, 

foram selecionados para embasamento teórico desta análise os conceitos de 

plano geral do texto, que é a infraestrutura geral do texto e escolhas lexicais 

para análise de conteúdo temático, que são as informações apresentadas no 

texto e os mecanismos enunciativos que são compostos pelas modalizações e 

marcadores argumentativos, localizados nas falas das professoras. 

  

3.3.1 Plano geral do texto e escolhas lexicais para análise de conteúdo 

temático 

 

O plano geral do texto, visível no processo de leitura e codificado em um 

resumo, foi o primeiro procedimento de análise adotado nesta pesquisa, pois 
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possibilitou, pela análise de escolhas lexicais (substantivos, adjetivos, verbos, 

operadores, pronomes), revelar os sentidos e os significados dos professores 

participantes atribuídos a cada conteúdo temático discutido, as intenções de 

cada um durante as entrevistas, bem como as diferenças sócio-histórico-

culturais entre os participantes da pesquisa.  

Segundo Bronckart (1997/2007: 120), o plano geral do texto constitui a 

infraestrutura geral do texto e está diretamente relacionado à organização dos 

conteúdos temáticos. O conteúdo temático, também chamado referente, por 

sua vez, é um conjunto de informações que são explicitamente apresentadas 

no texto (BRONCKART, 1997/2007: 97). As informações são exprimidas no 

texto através das unidades declarativas da língua natural utilizada. A seguir, 

exemplifico, com um excerto de um documento oficial analisado, como o plano 

geral do texto foi construído nesta pesquisa. 

 

Conteúdo Temático Excerto 

Objetivo dos Cursos de 
Licenciatura na formação  da 
cidadania do aluno 
formando.  

Atualmente, constata-se uma convicção 
generalizada a respeito da necessidade de se 
formarem cidadãos autônomos, críticos, 
criativos e solidários. Por outro lado, reafirma-se, 
também, a necessidade de inserção desses 
cidadãos no mundo do trabalho, elevando o nível 
de exigência na formação de profissionais e 
motivando a implementação de políticas que 
garantam a melhoria da educação no país. 

 

Quadro 3: Exemplo de conteúdo temático. 
Fonte: Exemplo criado pela autora. 

3.3.2 Mecanismos Enunciativos 

 

Bronckart (1997/2007) salienta que os mecanismos enunciativos 

mantêm a coerência pragmática do texto. Por meio deles, o autor tenta 

clarificar a significação acional, isto é, o valor humano do texto. Modalizações 
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e operadores argumentativos são exemplos de mecanismos enunciativos que 

serão utilizados nesta pesquisa para análise dos dados. 

 

 Modalizações 

 

De acordo com Koch (2006:85), a manifestação das intenções e da 

atitude de um locutor ao produzir um enunciado pode ser constatada nos atos 

ilocucionários de modalização utilizados. A autora salienta que existem 

diferentes lexicalizações possíveis para as modalidades. Seguem abaixo os 

exemplos de lexicalização propostos por ela: 

 

a) Performativos explícitos: eu ordeno, eu proíbo, eu permito etc.; 

b) Auxiliares modais: poder, dever, querer, precisar etc.; 

c) Predicativos cristalizados: é certo, é preciso, é necessário, é 
provável etc.; 

d) Advérbios modalizadores: provavelmente, certamente, 
necessariamente, possivelmente etc.; 

e) Formas verbais perifrásticas: dever, poder, querer etc. + infinitivo; 

f) Modos e tempos verbais: imperativo; certos empregos do 
subjuntivo; uso do futuro do pretérito com valor de probabilidade, 
hipótese, notícia não confirmada; uso do imperfeito do indicativo com 
valor de irrealidade etc.; 

g) Verbos de atitude proposicional: eu creio, eu sei, eu duvido, eu 
acho etc.; 

h) Entonação: (que permite, por ex.: distinguir uma ordem de um 
pedido, na linguagem oral); 

i) Operadores argumentativos: pouco, um pouco, quase, apenas, 
mesmo etc. 

 

Para Bronckart (1997/ 2007: 330), as modalizações são mecanismos 

enunciativos que transmitem avaliação de alguns aspectos do conteúdo 

temático. Ele classifica as modalizações da seguinte forma: 
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 Modalizações Lógicas – Avaliam elementos do conteúdo temático 

a partir de critérios estabelecidos de acordo com o mundo objetivo. 

Atestam fatos prováveis, possíveis, eventuais etc. 

 Modalizações deônticas - Avaliam elementos do conteúdo 

temático a partir de critérios estabelecidos de acordo com valores e 

opiniões do mundo social , apresentando elementos de conteúdo de 

obrigação social ou em confirmada de com as normas de  uso aceitas. 

 Modalizações apreciativas - Avaliam elementos do conteúdo 

temático a partir de critérios estabelecidos de acordo com o mundo 

subjetivo. Apresenta avaliações do ponto de vista de quem aprecia. 

 Modalizações pragmáticas – Explicitam aspectos de 

responsabilidade enunciativa do conteúdo temático. 

Segundo Bronckart, a marcação das modalizações é feita através dos 

seguintes itens gramaticais: 

1. Tempos verbais do futuro do pretérito; 

2. Auxiliares de modo que são os verbos querer, dever, ser necessário e 

poder; 

3. Advérbios (certamente, evidentemente, talvez, felizmente, 

deliberadamente) ou locuções adverbiais (sem dúvida, em geral, com 

certeza, na verdade); 

4. Orações impessoais que regem uma oração completiva (é provável 

que... é lamentável que..., admite-se geralmente que..., etc.) e também 

orações adverbiais que regem oração completiva (sem dúvida que... etc.) 

 

 Marcadores Argumentativos 

A partir da constatação de que o uso da linguagem é inerentemente 

argumentativo, Koch (2006:102) considera que é ―constitutivo de um enunciado 

o fato de se apresentar como orientando a sequência do discurso‖ o que se dá 
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através de encadeamentos possíveis com outros enunciados que são capazes 

de continuá-lo. A autora destaca que, para que isso ocorra, é preciso admitir 

que ―existem enunciados cujo traço constitutivo é de serem empregados com a 

pretensão de orientar o interlocutor para certos tipos de conclusão, com 

exclusão de outros.‖ (KOCH 2006:102). 

Para Koch (2006: 102-6), existem na gramática de cada língua, 

morfemas que cumprem essa função, de estabelecer esse tipo de relação 

retórica, constituindo-se operadores argumentativos, que indicam a validade 

argumentativa dos enunciados, o sentido para o qual direcionam o interlocutor; 

introduzem no enunciado conteúdos semânticos adicionais, estabelecem quais 

conteúdos ficam em segundo plano na discussão e que funcionam como 

pressupostos. Segue abaixo, o quadro com os marcadores argumentativos 

sugeridos pela autora. 

 

Operadores Argumentativos Exemplos nesta pesquisa 

a) estabelecem hierarquia 
de argumentos mais fortes 
(mesmo, até, até mesmo, 
inclusive) ou mais fracos (ao 
menos, pelos menos, no 
mínimo). 

Prof(d)3. (...) O currículo, hoje, é bastante 
integrado, em termos de... Pelo menos assim, 
em tese, ele é integrado. 

b) estabelecem o mesmo 
sentido e encadeiam 
elementos (e, também, nem, 
tanto... como, não só... mas 
também, além de, além disso)  

Prof (a) 5.E isso ele faz juntando conteúdos das 
disciplinas do período e também conteúdos de 
educação, conteúdos ligados ao ensino 

 

c) indicam mudança (já, 
agora) 

Prof (c) 13 (...) Agora, com o novo currículo, a 
gente começa, no primeiro período, já com 
Tópicos I. 

d) introduzem outros 
argumentos: ainda, desta 
forma, da mesma forma. 

Prof(d)17 Agora, dentro das disciplinas, eu acho 
que, por exemplo, na minha disciplina de 
comunicação oral, quando a gente fala em 
discurso na sala de aula, eu trago para eles 
analisarem transcrições de aulas. E aí, os que 
não dão aula têm a transcrição para tentar 
encontrar os elementos que vão ajudá-los a 
fazer análise, as características do discurso, da 
interação na sala de aula. Aquilo ali já é assim, 
eu acho que um exercício de teoria-prática. 
Além disso, eles assistem aulas, eu peço para 
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eles assistirem aulas aqui no centro de línguas. 

e) sugerem oposição de 
elementos semânticos 
explícitos ou implícitos (mas, 
contudo, porém, embora, etc.). 

Prof (c) 8. . Os alunos, alguns se interessam 
por essa visão maior de que é a língua inglesa, 
mas muitos querem apenas treinamento de 
como agir em uma sala de aula.  

f) deliberam esclarecimento, 
retificação ou desenvolvimento 
do enunciado anterior: Isto é, 
quer dizer, ou seja, em outras 
palavras. 

Prof (c) 8. Fica uma contradição e uma 
insatisfação de todos os lados, eu acredito, que 
nós não solucionamos ainda. Que é os 
professores, a maioria dos professores atuais, 
envolvidos no curso, estão interessados na 
língua no sentido amplo, não no sentido estrito 
de gramática, vocabulário, vamos dizer. 

g)  estabelecem afirmação 
plena (tudo, todos, com 
certeza) ou negação plena 
(nada, nenhum, de forma 
alguma) 

Prof(d)1.Ensino aprendizagem? Eu acho que no 
currículo atual, a questão da colaboração é 
muito forte...No ensino aprendizagem, ele com 
certeza acontece de forma colaborativa. 

 

Quadro 4: Operadores Argumentativos. 
Fonte: Dados coletados pela autora. 

 

 
3.4. Confiabilidade da Pesquisa 

 Afim de que fosse garantida a confiabilidade e a veracidade da pesquisa, 

no decorrer dos 30 meses que ela foi realizada, é importante ressaltar que a 

mesma foi submetida a várias apreciações: 

 

Evento Tipo de 
apresentação 

Local Data 

Discussões 
nos 

seminários 
de orientação 

realizados 
pela 

orientadora 
da pesquisa  

Apresentação do 
desenvolvimento 

da pesquisa e 
análise de dados 

PUC/SP Durante todo o 
desenvolvimento da 

pesquisa 
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Apresentação 
em 

congresso 

 

Sessão 
Coordenada 

III CLAFPL – 
Congresso de 

Latino-americano 
de Formação de 
Professores de 

Línguas UNITAU 

Novembro/2010 

Apresentação 
em 

congresso 

 

Sessão 
Coordenada 

18º InPLA – 
Intercâmbio de 
Pesquisas em 

Linguística 
Aplicada –PUC/SP 

Junho/2011 

Apresentação 
em disciplina 
de mestrado 

Apresentação 
oral e trabalho 

escrito 

Disciplina: 

 ―A Atividade de 
formação crítico-
colaborativa de 
educadores 
(diretores, 
coordenadores e 
professores) em 
contextos 
escolares‖ 

 

1o semestre 

2010 

Apresentação 
em disciplina 
de mestrado 

Apresentação 
oral e trabalho 

escrito 

Disciplina: 

―Panorama 
histórico da 
Lingüística 
Aplicada:Questões 
teóricas e 
metodológicas.‖ 

2o semestre 

2009 

Quadro 5: Resumo das atividades que conferem credibilidade à pesquisa. 
Fonte: Dados coletados pela autora. 

 

Os vários questionamentos e apreciações a que a pesquisa foi 

submetida trouxeram novos olhares e novos direcionamentos para muitos 

aspectos. Permitiu-me ver a pesquisa de uma forma mais ampla e que 

possibilitou que a interpretação dos dados não ficasse limitada ao meu próprio 

olhar. Registra-se, ainda, que este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP – em 

Reunião Ordinária de 30/05/2011, com o protocolo de pesquisa no 103/2011. 

Passo, a seguir, a análise e discussão dos dados da pesquisa 
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CAPÍTULO 4:  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

_______________________________________________________________ 

 

O objetivo deste capítulo é descrever e discutir os dados coletados e 

produzidos, com base nos pressupostos teóricos que fundamentam esta 

pesquisa.  Para a discussão, destaquei os excertos que mais evidenciaram as 

marcas linguístico-discursivas que possibilitaram a compreensão dos sentidos 

atribuídos ao currículo em foco e responder as perguntas norteadoras, na 

compreensão de como a base teórica e teórico-metodológica se entrelaçavam 

para atingir o objetivo da pesquisa. Assim, este capítulo está organizado para 

discutir: 

 

1. Os sentidos atribuídos, pelos professores participantes, ao currículo do curso 

e teorias subjacentes; e 

2. Os modos como os sentidos atribuídos pelos professores estão relacionados 

aos significados presentes nas propostas do MEC e da Instituição. 

 

A análise das escolhas lexicais das professoras participantes e da 

organização do conteúdo temático revelou 2 grandes tópicos quanto à 

compreensão do currículo, revelando sentidos atribuídos ao: 

(1) ensino-aprendizagem;  

 (2) tipo de aluno- professor que se objetiva formar na instituição. 

Esses tópicos direcionarão a análise e discussão. Foram escolhidos os 

excertos que respondem as perguntas da pesquisadora sobre cada um dos 

tópicos apontados. Estão organizados de forma cronológica, ou seja, de acordo 

com a realização das entrevistas e não representam uma ordem hierárquica 

quanto à titulação do professor.   

 

4.1 Sentidos atribuídos ao ensino-aprendizagem  

 

As repostas dos professores para a compreensão deste tópico foram 

motivadas pela pergunta realizada pela pesquisadora: O que você acha que 
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esta IES entende por ensino-aprendizagem em seu currículo? Por que você 

acha isso?  Dê um exemplo. 

Das 4 professoras entrevistadas, 3 revelam sentidos muito próximos 

sobre ensino-aprendizagem, sua base teórico-prática e seu apoio nas 

discussões dos documentos oficiais, como revelam os excertos. Os excertos 

apresentados, a seguir, revelam esses sentidos na relação com cada uma das 

professoras: 

 
Excerto 1: Prof (a) e pesquisadora.  
  

 Pesq. 1.Então, vou lendo a pergunta. Se você quiser ler também, olha a 

primeira aqui. O que você acha que essa instituição de ensino superior 

entende por ensino-aprendizagem em seu currículo? Por que você 

acha isso? Dê um exemplo.  

Prof (a) 1.Tá. Você quer que eu fale da instituição como um todo, da 

instituição pensando no departamento de letras ou no curso de letras em 

inglês?  

Pesq. 2. (Pensando no seu departamento.)  

Prof (a) 2.Então, ao invés de só falar do departamento, acho que eu vou falar 

mais da equipe de inglês que formula as questões curriculares 

juntamente com o departamento de linguagem, cultura e ensino, que 

a gente trabalha junto.  

Pesq. 3 .(Exatamente.)  

Prof (a) 3. Então, eu acho que agora eu vou ter que ler mesmo porque eu já 

esqueci a pergunta. Um conceito... O que seria ensino-aprendizagem em 

seu currículo.  

Pesq. 4. (É.)  

Prof (a) 4. Então, eu acho que o que permeia esse nosso currículo novo é a 

questão do trabalho colaborativo e a questão do trabalho 

interdisciplinar. Então, eu acho que o nosso currículo novo tem essas 

duas palavras com bastante ênfase. Então, e a gente entende como 

currículo, talvez, esse conjunto de... Não quero dizer informações, porque 

não é isso. Mas um conjunto de, vamos dizer, informações, que vão 

justamente levar o meu aluno a um crescimento em relação ao ensino e 

aprendizagem dele e um crescimento para ele se formar, tendo consigo 

mesmo, a questão do trabalho colaborativo, do trabalho 

interdisciplinar como professor. Então, a gente bate nessa tecla. 

Apesar dos alunos terem muito receio, eles não são muito fãs de 

trabalhar colaborativamente. Então, vamos lá: todas as nossas 

disciplinas... Eu não sei se eu tenho que detalhar isso, agora, para você. 
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Analisando o primeiro excerto é possível perceber que, o ensino-

aprendizagem tem sua base em uma visão que privilegia a produção 

colaborativa entre professores e alunos e sua necessidade na sócio-história e 

cultura atuais desse enfoque, o que está apontado nas palavras da professora 

ao falar sobre ensino-aprendizagem e que considera a colaboração e a 

interdisciplinaridade1 (será tratada na seção 4.1.2) como presentes no contexto 

deste curso: ―Então, eu acho que o que permeia esse nosso currículo novo é a 

questão do trabalho colaborativo e a questão do trabalho interdisciplinar 

[...]”  

Parece embasar a fala da professora tem-se uma visão da TSHC, com 

base nas discussões da perspectiva vygotskiana, no trabalho colaborativo, isto 

é, que os alunos aprendem e desenvolvem por meio das relações dialógicas e 

dialéticas constituídas, dando a cada aluno um papel de protagonista neste 

processo de escolarização, em que o conhecimento é compartilhado por todos 

(VYGOTSKY 1930/2007). A professora utiliza a palavra crescimento quando se 

refere ao desenvolvimento dos alunos ―(Mas um conjunto de, vamos dizer, 

informações, que vão justamente levar o meu aluno a um crescimento [...].)‖ 

 Essa compreensão também pode ser vista na ressalva que faz ao 

utilizar a palavra informações para se referir ao modo como esse processo 

ocorre. Ela justifica não ser este o termo correto, pois informação indica uma 

relação de unilateralidade, de transmissão por uma das partes que é detentora 

da informação e a outra apenas a recebe (Não quero dizer informações, 

porque não é isso).. Essa fala pode indicar também que o enfoque não está 

nessa transmissão de informações, mas em uma produção colaborativa. 

O excerto 2, a seguir, traz um trecho da fala da segunda professora 

entrevistada, quando ela responde a mesma pergunta proposta à professora 

anterior. 

 

Excerto 2: Prof (b) e pesquisadora. 

Pesq.1. O que você acha que essa instituição de ensino superior entende por 

ensino e aprendizagem em seu currículo? Por que você acha isso? 

Prof (b)1.Pode começar? 

Pesq.2.  Pode. 
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Prof (b) 2.Ah, essa pergunta dá pano para a manga. Mas, assim, naquilo que, 

talvez, fique dito no currículo, e que eu acho que tem a ver com a minha 

opinião mesmo sobre o tema ensino e aprendizagem, é que ensino, no 

contexto do inventário do nosso currículo, ensino tem muito a ver com 

compartilhar, tem muito a ver com dividir o diferente [trecho inaudível], 

compartilhar. E é muito difícil falar de ensino sem falar de aprendizagem, 

porque um pressupõe o outro. E a gente fala aprendizagem... Tem uma 

tentativa no currículo de deixar, de repente, aprendizagem como algo de 

acordo com a teoria que a gente [trecho inaudível]; mas aprendizagem como 

algo que se constrói, aprendizagem como algo que nunca parte do zero. Na 

medida em que a gente interage com o aluno, a aprendizagem... Esse 

reposicionamento de perguntas, talvez, meio do que já aprendi, 

reposicionamento de questões e de conteúdo, também. Então, é um 

movimento que a gente [palavra inaudível] sempre isso.  Então, aprender é 

você se reorientar de acordo com novas perspectivas, novos caminhos que 

vão sendo apresentados para você. Sejam eles apresentados, seja porque 

você se deu conta de que eles existem.  

  

A partir da análise das escolhas lexicais, a professora dá indícios de 

que compartilha da mesma opinião da professora anterior. Ela atribui ao 

ensino-aprendizagem o compartilhamento do conhecimento (ensino tem 

muito a ver com compartilhar, tem muito a ver com dividir o diferente 

[trecho inaudível], compartilhar). O que envolve, assim como no excerto 

anterior, a colaboração como base e a constituição do sujeito nas relações 

sócio-historico-culturalmente constituídas (VYGOTSKY, 1930/2007). 

Em sua fala, a professora ainda traz outros aspectos da constituição do 

humano como, por exemplo, a formação da consciência (Então, aprender é 

você se reorientar de acordo com novas perspectivas, novos caminhos que 

vão sendo apresentados para você. Sejam eles apresentados, seja porque 

você se deu conta de que eles existem). E o fato dos alunos entrarem em 

contradição, se reorientarem e perceberem novos caminhos e perspectivas os 

conduzirá a formação de uma ―unidade dialética [criação de 

significado/aprendizagem-conduzindo-desenvolvimento]’ (NEWMAN & 

HOLZMAN,  2002:174) como base das relações constituídas pelos alunos. 

No próximo excerto a professora (c) responde ao mesmo 

questionamento feito às demais professoras, sobre ensino-aprendizagem. 
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Excerto 3: Prof(c) e pesquisadora. 

 

 Pesq. 1.Então, a primeira pergunta é: o que você acha que essa instituição de 

ensino superior entende por ensino- aprendizagem em seu currículo, 

em seu projeto pedagógico?  

Prof (c) 1. (Ensino-aprendizagem?)  

Pesq. 2. É.  

Prof (c) 2. Eu acho que... Você está perguntando o que eu entendo pelo 

currículo, pelos professores ou pela instituição?  

Pesq. 3. (Pela instituição.)  

Prof (c) 3. Pela instituição? Eu não sei o que a instituição pensa sobre ensino 

e aprendizagem.  

Pesq. 4.Porque existe um direcionamento no projeto pedagógico.  

Prof (c) 4. Sim. É um projeto da (nome da Universidade), que a gente se 

baseou bastante. O nosso projeto está muito em consonância com 

o projeto da (nome da Universidade). Que segue bastante o 

Parecer IX do MEC. Então, que é para estar atendendo diversidade, 

que é para estar consciente que cada um tem um ritmo diferente. É 

esse tipo de coisa. Que as duas coisas têm que andar juntas. Então, 

você não pode ensinar nada se você não tem algum comprovante 

de que alguém esteja aprendendo. Então, as duas coisas têm que 

andar em conjunto. Isso, na teoria. Se é pensado assim na prática, eu 

não sei. Porque, a prática, também, você tem a cobrança de não 

poder reprovar os alunos, tem que tentar passar um número maior 

de alunos. E se não está havendo a aprendizagem? Então, isso é um 

problema. Quando o aluno repete, também, fica reprovado, não existe 

orientações de que, por exemplo, se não funcionou a aprendizagem 

durante o curso, não tem orientações de que, talvez, você deveria 

estar tentando outras formas de ensino para conseguir essa 

aprendizagem. Não tem nada disso. Então, a pessoa que é reprovada 

em curso, faz de novo. Se é com o mesmo professor, frequentemente 

é exatamente o mesmo curso. Então, não tem muito esse conceito de 

ensino- aprendizagem na prática, eu diria. Não se tem uma 

consciência grande disso na prática. Está muito bonitinho no 

projeto pedagógico da (nome da Universidade), está muito bonitinho 

o projeto pedagógico do curso. Agora, quando você vai olhar dentro da 

sala de aula, não sei se você vai ver o projeto de fato entrar. 
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Diferentemente das outras duas professoras, a professora (c) afirma que 

não está a par de qual o direcionamento da instituição da sobre ensino-

aprendizagem (Eu não sei o que a instituição pensa sobre ensino e 

aprendizagem. O nosso projeto está muito em consonância com o projeto 

da (nome da Universidade). Que segue bastante o Parecer IX do MEC.) 

Enfoca em sua resposta o projeto de ensino de Letras-Inglês ao responder, que 

revela a abordagem do MEC, na relação ensino-aprendizagem discutida. 

Todavia, seu enfoque está em questões da prática da universidade. Ela 

questiona os direcionamentos e discussões sobre ensino-aprendizagem, nos 

documentos oficiais, a relação do que está prescrito e que é possível de ser 

realizado, o que, segundo ela não é realizado efetivamente (Então, não tem 

muito esse conceito de ensino- aprendizagem na prática, eu diria. Não se 

tem uma consciência grande disso na prática. Está muito bonitinho no 

projeto pedagógico da (nome da Universidade), está muito bonitinho o 

projeto pedagógico do curso.) Parece apontar uma base numa abordagem 

mais tradicional de ensino e de aprendizagem, talvez com base na 

compreensão do indivíduo do cognitivismo piagetiano, ao apontar que cada um 

tem um ―ritmo diferente”, como ela própria ratifica. Revela seu 

questionamento quanto à base teórica também, ao apontar que teria que haver 

outros modos de pensar o aluno individualmente na prática na universidade. 

(se não funcionou a aprendizagem durante o curso, não tem orientações de 

que, talvez, você deveria estar tentando outras formas de ensino para 

conseguir essa aprendizagem. Não tem nada disso). Sua discordância quanto 

à base teórico-metodológica de ensino-aprendizagem do Projeto do 

Departamento que está de acordo com a orientação do MEC, é segundo ela 

que, de fato, este não funciona.   

A seguir, é apresentado o excerto 4 em que a professora (d), assim 

como as demais, responde à questão sobre ensino-aprendizagem. 

 

Excerto 4: Prof.(d) e pesquisadora. 

 Pesq.1. Então, professora, a primeira pergunta é: o que você acha que essa 

instituição de ensino superior entende por ensino-aprendizagem em seu 

currículo? E se fosse possível, talvez, que você citasse um exemplo, de como 

isso acontece.  
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Prof.(d)1.Ensino- aprendizagem? Eu acho que no currículo atual, a questão da 

colaboração é muito forte. Eu não estava aqui na época da elaboração do 

currículo, da reelaboração do currículo. Mas eu sei que colegas meus que 

participaram são muito... Acho que deixaram isso bem claro no projeto. Então, 

eu acho que a gente não... No ensino aprendizagem, ele com certeza 

acontece de forma colaborativa. 

 

Assim como as professoras (a) e (b) salientam que o ensino-

aprendizagem ocorre de forma colaborativa, a professora (d) reitera esta 

afirmação (Ensino- aprendizagem? Eu acho que no currículo atual, a questão 

da colaboração é muito forte./ No ensino aprendizagem, ele com certeza 

acontece de forma colaborativa.) 

Analiso, a seguir, a visão de currículo atribuída aos sentidos das 

professoras. 

 

4.1.1. Os modos como os sentidos atribuídos pelos professores a ensino-

aprendizagem estão relacionados aos significados presentes nos 

documentos oficiais 

 

Vários aspectos das respostas das professoras revelam-se embasadas 

nos pontos apresentados e discutidos pelos documentos oficiais. O mais citado 

é o foco na formação de profissionais colaborativos. Das 4 professoras 

entrevistadas, 3 revelam que a colaboração alicerça a base teórico-prática da 

Universidade, o que é citado pelas professoras (a), (b) e (d) como uma 

necessidade naquele contexto. A interdisciplinaridade é também citada como 

uma questão central do currículo de Letras, com base nos documentos oficiais 

da Universidade, apoiada nos documentos do MEC.  

De fato, tanto a colaboração, quanto a interdisciplinaridade são 

apontadas como importantes nas Diretrizes Curriculares para a formação de 

professores da Universidade, baseadas no Parecer CNE/CP 09/2001, que 

estabelece a organização curricular dos cursos. O Parecer afirma que os 

critérios estabelecidos para essa organização curricular devem ser colocados 

em prática no formato de eixos, em torno dos quais se articulam dimensões 



Sentidos atribuídos ao currículo do curso de Letras-Inglês                      71 

Paola Gonçalves Nogueira 

que necessitam ser consideradas na formação profissional docente e indicam o 

tipo de atividades de ensino e aprendizagem que materializam o planejamento 

e a ação dos formadores de docentes (BRASIL,2001:52). Esse Parecer, por 

meio do eixo que aborda a interação e comunicação do desenvolvimento da 

autonomia intelectual e profissional, salienta a importância do  trabalho 

colaborativo justificando que: 

 

A formação de professores não se faz isoladamente, de modo 
individualizado. Exige ações compartilhadas de produção 
coletiva, pois isso amplia a possibilidade de criação de 
diferentes respostas às situações reais. A construção do projeto 
pedagógico da escola, por exemplo, é, necessariamente, um 
trabalho coletivo do qual o professor em formação terá que 
participar. (BRASIL,2001:53). 

 

Na mesma direção do Parecer, as Diretrizes da Universidade para os 

cursos de licenciatura, preveem que: 

os cursos de licenciatura deverão criar dispositivos de 
organização curricular que favoreçam a aprendizagem 
colaborativa, a interação e a comunicação verdadeira entre 
professores formadores e em formação.(UFES, 2005: 23-24).  
 
 

O mesmo eixo na proposta de projeto pedagógico da Universidade 

ratifica que ―[...] os alunos serão expostos a diferentes situações de trabalho 

acadêmico envolvendo o trabalho em grupos, interagindo e comunicando entre 

si [...]‖ (UFES, 2006:17). Todavia, em ambos os documentos, apesar da menção 

à colaboração e interdisciplinaridade como base teórico-prático, não é 

esclarecido ou detalhado o que deveria compor o trabalho colaborativo, o que é 

apontado pela professora (c). 

Nas asserções das professoras (a,b e d) encontram-se, então, grande 

coerência com as discussões e direcionamentos dos documentos oficiais. 

Seguem abaixo os trechos que indicam isto:  

 

 Prof (a) 4. Então, eu acho que o que permeia esse nosso currículo novo 

é a questão do trabalho colaborativo e a questão do trabalho 

interdisciplinar. 
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 Prof (b) 2.Ah, essa pergunta dá pano para a manga. Mas, assim, naquilo 

que, talvez, fique dito no currículo, e que eu acho que tem a ver com a 

minha opinião mesmo sobre o tema ensino e aprendizagem, é que 

ensino, no contexto do inventário do nosso currículo, ensino tem muito 

a ver com compartilhar, tem muito a ver com dividir o diferente 

[trecho inaudível], compartilhar. 

 

 Prof.(d)1.Ensino- aprendizagem? Eu acho que no currículo atual, a 

questão da colaboração é muito forte. 

 

Outro aspecto tratado nos documentos por meio dos eixos articuladores 

está revelado na fala da professora (a), quando ela afirma que o currículo está 

baseado na interdisciplinaridade  (Prof (a) 4: Então, eu acho que o que permeia 

esse nosso currículo novo é a questão do trabalho colaborativo e a questão 

do trabalho interdisciplinar.) 

O Parecer Normativo CNE/CP 09/2001 justifica o uso da 

interdisciplinaridade pelo fato do professor ser um profissional que deve estar 

constantemente articulando conhecimentos de diferentes disciplinas e 

colocando-os a serviço da construção do conhecimento. Na mesma direção, é 

salientado no documento que a proposta curricular dos cursos de formação de 

professores não deve ser apenas a justaposição ou convivência de estudos 

disciplinares e interdisciplinares. ―Ela deve permitir o exercício permanente de 

aprofundar conhecimentos disciplinares e ao mesmo tempo indagar a esses 

conhecimentos sua relevância e pertinência para compreender, planejar, 

executar, avaliar situações de ensino e aprendizagem.‖ (BRASIL, 2001:55). E 

essa indagação, segundo o documento, deve ser realizada de uma perspectiva 

interdisciplinar. 

  A mesma ênfase está nos sentidos revelados pelas professoras(c) e (d), 

que  também revelam  a existência de projetos interdisciplinares no curso de 

Letras-Inglês e sugerem que o objetivo é que eles auxiliem no desenvolvimento 

da colaboração e da  autonomia do aluno: 
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 (Prof. (c) 19. [...] Então, a montagem desses projetos [trecho inaudível] 

de projetos interdisciplinares, justamente é para tentar levar o aluno a 

pensar, levar o aluno a perceber como pesquisar para descobrir 

soluções, para ser mais independente.[...]) 



 (Prof.(d)3 [...]Desde o primeiro período, eles têm que trabalhar 

interdisciplinaridade nas disciplinas que eles estão cursando. Para 

trabalhar dentro dessa proposta, eles têm que se agrupar. Então, aí a 

gente já vê a colaboração, a associação e a ligação que eles têm que 

fazer entre as disciplinas[...] 

 

O trato a diversidade, discutido nas Diretrizes para a formação de 

professores da Universidade, no eixo articulador dos diferentes âmbitos do 

conhecimento profissional vem ponderar sobre a razão pela qual os 

professores devem estar conscientes dessa realidade:  

 

Os profissionais da área de educação, professores-formadores 
e futuros professores, precisam saber trabalhar com a 
diversidade. Cada aluno apresenta características específicas 
sócio-econômico-culturais e preferências idiossincráticas com 
relação ao processo de aprendizagem. No intuito de atender a 
essa diversidade, o professor em formação precisa 
desenvolver a capacidade de flexibilizar suas propostas de 
ensino. Para isso, precisará conhecer a pluralidade a partir de 
sua própria singularidade. (UFES, 2005:23). 

 
 

O que está evidenciado na resposta da Profa. (c) 4 [...]O nosso projeto 

está muito em consonância com o projeto da (nome da Universidade). 

Que segue bastante o Parecer IX do MEC. Então, que é para estar 

atendendo diversidade, que é para estar consciente que cada um tem um 

ritmo diferente[...].                     

Dessa forma, os sentidos evidenciados pelas respostas  das professoras 

sobre ensino-aprendizagem revelam a base teórica no documento do MEC 

(Prof. (b) 2.Tem uma tentativa no currículo de deixar, de repente, 

aprendizagem como algo de acordo com a teoria que a gente [trecho 

inaudível]; mas aprendizagem como algo que se constrói, aprendizagem 

como algo que nunca parte do zero.) Um ponto que ficou evidente na fala da 
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professora (b) é referência  ao fato de que as experiências anteriores dos 

alunos deve ser levadas em consideração . 

Também, no Parecer Normativo CNE/CP 09/2001, a questão de 

considerar as experiências anteriores dos alunos é colocada como um desafio a 

ser superado no campo curricular e sobre isto o documento pondera: 

o problema é o fato de o repertório de conhecimentos prévios 
dos professores em formação nem sempre ser considerado no 
planejamento e desenvolvimento das ações pedagógicas. 
(BRASIL, 2001:19). 

 

O documento ressalta que devem ser incluídas ações pedagógicas que 

contemplem esse tipo de situação, pois inclusive muitos podem ter experiências 

prévias como docentes: 

 

A outra forma ocorre quando os alunos dos cursos de formação, 
por circunstâncias diversas, já têm experiência como 
professores e, portanto, já construíram conhecimentos 
profissionais na prática e, mesmo assim, estes conhecimentos 
acabam não sendo considerados/tematizados em seu processo 
de formação. (BRASIL, 2001:19). 

 

 

Contudo, é afirmado no documento que não de pode ―idealizar o que o 

aluno deveria saber‖ (BRASIL, 2001: 20), ou seja, é preciso que os professores 

busquem conhecer as experiências anteriores que os alunos tiveram, para que 

o ponto de partida esteja baseado na real necessidade do aluno. 

Todavia, a voz da profa. (c) apresenta uma dissonância quanto à relação 

teoria e prática em relação ao currículo pensado e o real, trazendo à tona a 

discussão de Apple (2006) sobre o currículo oculto. Segundo ela: 

É um projeto da UFES, que a gente se baseou bastante. O nosso projeto está 

muito em consonância com o projeto da (nome da Universidade). Que 

segue bastante o Parecer IX do MEC. Então, que é para estar atendendo 

diversidade, que é para estar consciente que cada um tem um ritmo 

diferente. É esse tipo de coisa. Que as duas coisas têm que andar juntas. (...) 

Se é pensado assim na prática, eu não sei. Porque, a prática, também, você 

tem a cobrança de não poder reprovar os alunos, tem que tentar passar um 
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número maior de alunos. E se não está havendo a aprendizagem? Então, 

isso é um problema. Quando o aluno repete, também, fica reprovado, não 

existe orientações de que, por exemplo, se não funcionou a aprendizagem 

durante o curso, não tem orientações de que, talvez, você deveria estar 

tentando outras formas de ensino para conseguir essa aprendizagem. Não 

tem nada disso. Então, a pessoa que é reprovada em curso, faz de novo. Se 

é com o mesmo professor, frequentemente é exatamente o mesmo curso. 

Então, não tem muito esse conceito de ensino- aprendizagem na prática, eu 

diria. Não se tem uma consciência grande disso na prática. Está muito 

bonitinho no projeto pedagógico da (nome da Universidade), está muito 

bonitinho.) 

4.2. Tipo de aluno-professor que a instituição se objetiva a formar  
 

As repostas dos professores para a compreensão deste tópico foram 

motivadas pela pergunta realizada pela pesquisadora: que tipo de professor 

essa instituição tem, por objetivo, formar? Por que você acha isso?  

Os excertos apresentados, a seguir, revelam esses sentidos na relação 

com cada uma das professoras: 

 
Excerto 5: Prof. (a) 

Pesq. 13. Então, a próxima pergunta: que tipo de professor essa instituição 

tem, por objetivo, formar? Por que você acha isso?  

Prof (a) 13. O professor que tem consciência do seu papel como 

professor, como educador. Professor é igual a educar. O objetivo nosso é 

formar esse professor que saiba que ele está ali para educar. E ele vai dar 

aula... O foco é o Ensino Fundamental e Médio: ele vai lidar com crianças e 

adolescentes de diversos tipos. Então, ele tem que entender que ele, como 

professor, é o educador e que o papel da língua inglesa é importante para que 

o aluno se torne um cidadão do mundo. Parece um clichê cidadão do mundo, 

aquele blá blá blá. Mas é. E isso não é uma tarefa fácil de se fazer, porque o 

aluno chega no primeiro período: ―-Ah, língua inglesa... Ah, é legal falar inglês, 

é legal falar inglês.‖ Mas a consciência de que o seu papel como professor 

de língua inglesa é um papel importante, não tem muito. Porque a 

sociedade não tem, porque a escola não tem. E é lógico que a gente quer que 



Sentidos atribuídos ao currículo do curso de Letras-Inglês                      76 

Paola Gonçalves Nogueira 

o aluno tenha essa consciência para ele poder transformar, para ele poder 

gerar mudanças, para ele poder... E passar isso para os alunos: ser 

multiplicador. 

Pesq. 14. Eu acho que eles [trecho inaudível] deles. É esse papel que eles têm 

de gerar a mudança na sociedade. 

Prof (a) 14 .Eu acredito que eles não enxerguem. Nem sei tanto se eles vão 

enxergar isso no oitavo período, que é o final. Mas eu acho que alguma coisa, 

lá, durante a prática deles nas escolas, eles vão começar a entender. Que é 

em prática, mesmo, que eu acho que você vai colocar isso em foco. E 

parar com essa história de que os conselhos de classe são todas nas aulas de 

inglês, que as aulas de inglês são aulinhas de 50 minutos que ninguém presta 

atenção, que o coordenador aparece sempre para dar recado. Então, esse 

professor a gente gostaria, o objetivo nosso é esse, formar um professor 

que tenha essa consciência de que a sua profissão é importante, porque 

muitos acham que não é: ―-Ah, vou dar uma aulinha de inglês e vou embora 

para casa.‖ Então, ele tem que ter esse conceito desse papel de professor 

mesmo, de educador. Ele é um educador. Ele não é apenas um professor 

que dá uma aulinha de inglês e vai embora para a casa. 

 

 

A professora revela neste excerto a expectativa em formar alunos que 

tenham consciência do seu papel de educador, evidenciando que o papel do 

professor pode estar baseado em uma proposta de ensino transmissivo (Prof 

(a) 13. [...]O objetivo nosso é formar esse professor que saiba que ele está 

ali para educar. E ele vai dar aula... [...] ). Revela, também, que, usualmente, 

não há consciência da importância do papel do professor de inglês, nem por 

parte das escolas nem por parte dos alunos-professores e justifica que essa 

situação é sócio-historico-culturalmente constituída. Por outro lado, ela afirma 

que ―[...] a gente quer que o aluno tenha essa consciência para ele poder 

transformar, para ele poder gerar mudanças[...]”. O uso da primeira pessoa 

do plural ―a gente‖ pode estar representando o desejo coletivo dos professores 

da instituição que o aluno-professor tenha consciência da importância do seu 

papel na escola.  



Sentidos atribuídos ao currículo do curso de Letras-Inglês                      77 

Paola Gonçalves Nogueira 

Em sua asserção, a professora salienta que é na prática que os alunos 

se constituem e constroem essa consciência, como apontam as discussões de 

Vygotsky sobre a atividade que está representada nas palavras de Marx e 

Engels (1845-46/2008: 25) sobre a constituição da consciência. Para esses 

pesquisadores, “não é a consciência que determina a vida, mas a vida é que 

determina a consciência.‖ Segundo a professora  (a) 13., o objetivo dos 

professores (nosso) é educar, o que parece contrapor à transmitir 

conhecimento, como revelam suas  palavras:. O objetivo nosso é formar esse 

professor que saiba que ele está ali para educar. E ele vai dar aula... O 

foco é o Ensino Fundamental e Médio: ele vai lidar com crianças e 

adolescentes de diversos tipos. Então, ele tem que entender que ele, como 

professor, é o educador e que o papel da língua inglesa é importante para 

que o aluno se torne um cidadão do mundo). Essas asserções  estão muitos 

próximas das proposições do Parecer CNE CP09/2001, que salienta a proposta 

―de uma escola voltada para a construção de uma cidadania consciente e 

ativa, que ofereça aos alunos as bases culturais que lhes permitam identificar 

e posicionar-se frente às transformações em curso e incorporar-se na vida 

produtiva e sócio-política.‖ (BRASIL, 2001:9). Tanto a asserção da 

professora quanto a proposta do parecer vão ao encontro do objetivo de que o 

professor necessita formar profissionais de educação, que estejam preparados 

para atender à demanda da formação de alunos, que entendam seu papel 

político, questão amplamente discutida na compreensão sócio-histórico-

culturalmente e de currículo crítico. 

A seguir, nos excertos 6,e 7 as professora (b) e (c) , respondem à 

mesma pergunta e revela sentidos muito próximos, o que parece apontar uma 

discussão dos professores no Departamento.  

 

Excerto 6: Prof. (b) 

 

Pesq.11.Então, resumidamente, e por tudo que você falou, que tipo de 

professor que você acha que a instituição tem [palavra inaudível] de formar? 

Prof (b) 11.Tem uma palavra que é chave. Aí, [trecho inaudível]: ―-Professor 

crítico, isso e aquilo.‖ Assim, tem um monte de coisas que devem [palavra 

inaudível] que eu respondo aqui. Talvez, [trecho inaudível].  
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Pesq.12. (Não tem nada fresquinho.)  

Prof (b) 12.Sempre tem. A gente consegue. [trecho inaudível]. Se você falar do 

PPP, [trecho inaudível], você está falando de um [trecho inaudível], de um 

perfil, olha, eu me proponho e eu tenho um respaldo do currículo para me 

propor a isso: eu me proponho a ensinar o aluno falar inglês e para 

escrever em inglês, para escrever e falar muito bem. Isso é uma 

competência [palavra inaudível], competência linguística dele é muito 

importante. 

Pesq.13.Não adianta ter o fazer pedagógico e sem a competência linguística, 

né? 

Prof (b) 13. [trecho inaudível] realmente usar esse caminho, passei por ela. 

[trecho inaudível] que sejam professores com proficiência. E volta tudo que 

eu... A mesma coisa que eu falei antes, na verdade: eu me proponho a 

formar professores que não só unem a minha linha, mas que saibam falar 

sobre a língua como um sistema, sobre a língua como demanda social; 

sabem falar sobre a língua, refletir sobre ela, discutir sobre ela e serem 

capazes de se posicionarem positivamente, principalmente na questão da 

linguagem. E isso não requer... Para isso... Isso não está atrelado à 

competência linguística. Às vezes, o cara é muito politizado, no sentido 

metaliguística e ele pode ter uma proficiência capenga.  

Então, assim, as coisas não são mutuamente includentes. Mas a gente quer 

trazer ambas as dimensões. A gente precisa do  professor que saiba dar aula. 

Que dê aula direito. Aí, tá, o que o que é dar aula direito? O que significa 

isso? Você devia perguntar isso. Se a pesquisa é boa, você vai ter que fazer 

essa pergunta. Você tem que operacionalizar os seus constructos. [risos] O 

que é dar aula direito? Número um: não é ser capaz de colocar em prática 

communicative language teaching, communicative approach. Não é esse um 

bom professor. Não é o cara que conhece o communicative approach e faz 

tudo diretinho. Não. Pelo contrário. Para mim, um cara que sabe dar aula 

bem, como eu falei antes, ele domina a língua, ele tem toda a fluidez, o 

macete [trecho inaudível], ele não é um dicionário ambulante mas ele conhece 

muito bem a língua inglesa. E ele está muito ciente de quem é o aluno dele. 
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Então, é um professor, para mim, que eu desejo formar é aquele que leva 

em conta o tempo todo o outro. Então, esse outro pode se dar superbem 

com uma abordagem comunicativa. De forma que pode responder supermal a 

essa abordagem. E o professor, sendo bom, vai ter essa sensibilidade e 

vai lançar mão de outros recursos, de outras fontes para poder chegar 

nesse aluno. 

 

 

Excerto 7: Prof. (c) 

 

Pesq. 19.A próxima pergunta: que tipo de professor que você acha que essa 

instituição tem, por objetivo, formar?  

Prof (c) 19. O curso de letras em inglês, de acordo com o seu projeto 

pedagógico que foi montado em grupo pela equipe com certas batalhas, mas 

eu diria que o curso espera um professor constante. Em primeiro lugar, o 

professor pesquisador que é capaz de olhar para as suas turmas e analisar o 

que está acontecendo, perceber áreas problemáticas e pensar sobre como 

solucioná-las. Conhecer os seus alunos para saber o que vai funcionar 

melhor para eles. Analisar os resultados de qualquer prova que ele está 

dando para ver quais áreas que estão mais fracas, quais as áreas mais fortes. 

Que eu preciso não trabalhar essa área mais, talvez; preciso, talvez, 

reorganizar o que está acontecendo no livro para tomar essas decisões bem 

mais sucedidas em termos pedagógicos. Então, a montagem desses projetos 

[trecho inaudível] de projetos interdisciplinares, justamente é para tentar levar 

o aluno a pensar, levar o aluno a perceber como pesquisar para descobrir 

soluções, para ser mais independente. Então, eu acho que é esse tipo de 

professor que a gente gostaria de falar. E eu diria que o currículo está 

montado nessa direção. Se funciona ou não, é outra... 

 

O posicionamento das professoras (b) e (c) traz o foco na formação do 

professor pesquisador que tem o foco nas necessidades dos alunos. É possível 

que as professoras tenham o foco na criação de ZPDs, no desenvolvimento do 
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aluno em um contexto colaborativo por meio da produção compartilhada de 

significados, por meio, por exemplo, de projetos interdisciplinares.(Prof (c) 19.  

Então, a montagem desses projetos [trecho inaudível] de projetos 

interdisciplinares, justamente é para tentar levar o aluno a pensar, levar o 

aluno a perceber como pesquisar para descobrir soluções, para ser mais 

independente.). 

Apesar da professora (c) afirmar que o currículo está organizado para 

que os alunos-professores saiam da Universidade preparados para tal. Ela 

questiona se efetivamente a realidade corresponde à formação na universidade 

(Prof (c) 19. Em suas palavras: (Então, eu acho que é esse tipo de professor 

que a gente gostaria de falar. E eu diria que o currículo está montado nessa 

direção. Se funciona ou não, é outra...). 

 

Esse direcionamento está no Parecer CNE/CP 09/2001, visando o 

desenvolvimento de alunos crítico-reflexivos capazes de trabalhar 

colaborativamente, o que é apontado como importante para que o aluno-

professor saia da Universidade preparado para : 

valorizar o conhecimento, os bens culturais, o trabalho  e a ter 
acesso a eles autonomamente; a selecionar o que é relevante, 
investigar, questionar e pesquisar; a construir hipóteses, 
compreender, raciocinar logicamente; a comparar, estabelecer 
relações, inferir e generalizar; a adquirir confiança na própria 
capacidade de pensar e encontrar soluções.  É também 
necessário que  o aluno aprenda a relativizar, confrontar e 
respeitar diferentes pontos de vista, discutir divergências, 
exercitar o pensamento crítico e reflexivo, comprometer-se, 
assumir responsabilidades. (BRASIL, 2001:10). 

 

Na mesma direção das professoras (a), (b) e (c) como já discutimos, a 

professora (d) menciona a formação da consciência e a discussão sobre o 

papel da língua inglesa na sociedade como pontos importantes que devem ser 

objetivados na formação de professores na Universidade.  

Excerto 8: Prof. (d) 

Pesq.14. Ok. Então, que tipo de professor você acha que essa instituição tem 

por objetivo formar?  
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Prof.(d)14. Olha, eu acho que a gente pensa o ensino-aprendizagem como 

um desenvolvimento da consciência, do poder, da função e do uso da 

língua, principalmente da língua inglesa hoje, eu acho que os nossos 

alunos, os nossos professores, os nossos formandos saem com essa noção 

assim, bem forte, bem construída mesmo. Eu percebo que as questões assim, 

bem atuais de inglês como língua multinacional, da questão do global English, 

que inglês, então,  ensinar. Isso tem acontecido, a gente tem percebido muito 

isso nos trabalhos de monografia de conclusão de curso, nos projetos também. 

Então, eu acho que essa é uma característica mesmo, que os nossos alunos 

estão herdando e estão desenvolvendo, até. É uma competência que eles 

estão desenvolvendo, que é essa visão mesmo, da língua como língua 

franca, língua global, multinacional, multicultural. Isso eu acho que está 

bem forte.E acho que, com relação... Olha, infelizmente, as nossas disciplinas 

de educação também são dadas pelo pessoal do departamento de educação. 

E é claro que elas fazem parte do nosso currículo. Mas, como eu não trabalho, 

nunca trabalhei com essas disciplinas e não acompanho também, esse 

trabalho, não sei te dizer como esses conteúdos mais pedagógicos são 

trabalhados. Mas eu acho que uma outra característica que, hoje, o curso tem, 

é da carga horária, que os alunos precisam investir em estágio supervisionado. 

Então, eu acho que hoje, muito mais do que na minha época, e acho que muito 

mais do que na sua época, os alunos realmente fazem estágio. Eles passam 

por escolas públicas e conseguem, também, vivenciar. Por mais rápido que 

seja assim, essa realidade. Então, eu acho que duas características fortes: eu 

acho que o que os nossos formandos têm levado daqui é essa consciência 

da língua, e eu acho que a vivência nos espaços públicos, nas escolas 

públicas, na rede pública de ensino. 

 

A profa. d, também, aponta a importância da vivência prática em escolas 

públicas, na disciplina estágio supervisionado, para que os alunos aprendam 

por meio do contato com esta realidade. A questão do estágio supervisionado, 

como apontado, deve colaborar no desenvolvimento do aluno-professor por 

meio do conhecimento advindo da prática, garantindo que ele tenha 
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experiências de docência ao finalizar o curso de licenciatura,lhe dando noção 

do desafios que deverão ser superados com a prática  (BRASIL, 2001:64) 

 

4.3. Visão de Currículo atribuída aos sentidos das professoras  

 

Embora não haja indícios óbvios nos sentidos das professoras 

entrevistadas sobre o sentido de currículo, é possível encontrar, nas 

discussões de Apple (2006), pontos que são relevantes para esta discussão. A 

definição do trabalho dos professores, tanto os que estão em formação quanto 

os formadores, como sendo de técnicos neutros a serviço do aperfeiçoamento, 

faz com que análise da injustiça social e econômica, que acontece no interior 

das instituições de ensino, seja difícil de ser realizada. Não é comum que as 

instituições de ensino sejam consideradas a partir de uma perspectiva crítica, 

que reconhece que elas e os professores têm uma função ideológica e que o 

conhecimento não é neutro.  

Porém, o currículo pode ter uma perspectiva embasada em criar 

contextos críticos com foco no interesse de transformação na constituição de 

alunos crítico-reflexivos. As respostas das professoras entrevistadas, 

analisadas na seção 4.1, revelam sentidos (prof. a, b e d) que parecem enfocar 

essa compreensão do currículo do departamento e sua base nos documentos 

oficiais da universidade e do MEC. Como foi discutido no capítulo 2, ao discutir 

as abordagens de currículo, essa compreensão poderia ser enquadrada na 

compreensão de currículo com um foco em não apenas no conteúdo, mas 

também na formação colaborativo-reflexiva dos futuros professores, como 

discutido por Apple (2006) . 

Há, nas respostas das professoras, o foco na colaboração na formação 

dos futuros professores, o que, como aponta Pacheco (2001), é um dos 

princípios do currículo como práxis, em que é vista como um ato social, na 

constituição de profissionais reflexivos e críticos.  

Nessa direção, a asserção da professora (b) (Então, aprender é você se 

reorientar de acordo com novas perspectivas, novos caminhos que vão 

sendo apresentados para você. Sejam eles apresentados, seja porque você 

se deu conta de que eles existem), parece revelar a compreensão de que o 
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currículo deste curso de Letras-Inglês pode estar embasado na Teoria Crítica, 

pois revela outro elemento que constitui a práxis que é  a ação-e-reflexão. 

O trabalho colaborativo, que as professoras afirmam estar presente na 

realidade deste curso de Letras-Inglês, aliado à concepção de ação e reflexão 

ou reorientação de perspectivas, como a professora coloca, refletem um 

currículo com foco na práxis, visando o interesse emancipatório por meio das 

práticas escolares. 

 

Faço, a seguir, as considerações finais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sentidos atribuídos ao currículo do curso de Letras-Inglês                      84 

Paola Gonçalves Nogueira 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
_______________________________________________________________ 
 

Neste capítulo, discorro sobre algumas reflexões realizadas durante o 

desenvolvimento desta dissertação de mestrado, pontuando os objetivos 

iniciais da pesquisa e ligando-os aos resultados obtidos. 

O interesse por esta investigação surgiu durante o meu projeto final de 

curso na graduação em Letras-Inglês, quando pesquisei sobre a formação 

profissional docente na graduação de Letras-Inglês, visto que, desde aquela 

época, como aluna, não compreendia qual era o real objetivo daquele curso de 

formação. Eram muitas as aulas de língua inglesa e literaturas de língua 

inglesa. Como estava no último período, me deparei com a seguinte situação: 

não sabia o que fazer em sala de aula, como professora, pois a ênfase no 

―fazer pedagógico‖ e a relação teoria e prática havia ocorrido minimamente. 

É verdade que o currículo no qual me formei foi substituído em 2006 na 

reforma Universitária. Todavia, a minha intenção de compreender como ocorria 

a formação, naquele contexto, não se alterou. Procurei, então, o curso 

mestrado em Linguística Aplicada com o objetivo de aprofundar os meus 

estudos nesta questão. 

Com o ingresso no LAEL e a realização das disciplinas, pude perceber 

que a minha formação se daria não só por meio do trabalho da pesquisa, mas 

também nas relações dialéticas e dialógicas estabelecidas com colegas e 

professores do curso. Percebi, na prática, como eram criadas ZPDs, espaços 

de colaboração onde o conhecimento  compartilhado e zonas de atividade 

―pratico-críticas‖ conduzem a aprendizagem e desenvolvimento (MAGALHÃES, 

2009).    

Ao ingressar no mestrado, eram várias as possibilidades de como 

abordar o assunto, sob o olhar do aluno-professor, dos professores da 

instituição ou documentos oficiais. Ao iniciar a pesquisa, situações como a 

burocracia para acessar o contexto da Universidade e ainda aquisição de 

autorização para tal, foram alguns dos percalços encontrados logo no início da 

jornada. 
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A compreensão dos sentidos atribuídos pelas professoras ao currículo 

do curso de Letras-Inglês me levou também a compreender que inúmeros 

aspectos que passam, desde a estrutura física da instituição até a formação 

dos formadores, estão em correlação com este processo de formação do 

aluno-professor. E que seria leviano presumir que apenas um ou outro aspecto 

é determinante desta formação, mesmo aqueles não revelados nas entrevistas 

realizadas com as professoras participantes ou ainda previstos nos 

documentos oficiais. 

O embasamento desta pesquisa na compreensão dos princípios centrais 

da TSHC tais como a formação da consciência me levaram a compreender que 

a constituição do humano se dá na ―vida que se vive‖, por meio das relações 

dialéticas e dialógicas em contextos sócio-historico-culturalmente situados e 

que o desenvolvimento é consequência da aprendizagem. (VYGOTSKY 

1930/2007, 1934/2008). Essas compreensões foram valiosas para o 

entendimento de como o aluno-professor se constitui e qual a importância do 

papel da Universidade nesta formação.  

O estudo das Teorias de Currículo (APPLE, 2006; GIROUX, 1997; 

PACHECO, 2001; SACRISTÁN, 2000; SILVA, 2004) nos revalam que a 

formação da subjetividade do aluno, no que diz respeito à escola, passa pela 

abordagem de currículo utilizada pelas instituições de ensino e que estas não 

são neutras na medida em que estão a serviço de uma ideologia (APPLE, 

2006), o que foi essencial para a análise do currículo da instituição em foco. 

Os Documentos Oficiais também foram de grande importância, 

considerando que direcionam os cursos de Letras-Inglês e, consequentemente, 

a prática dos professores formadores no que diz respeito a aspectos 

pedagógicos e burocráticos (BRASIL 1996, 2001; UFES 2005, 2006). 

Com relação ao meu desenvolvimento como pesquisadora, este trabalho 

trouxe a possibilidade de compreender que vários são os aspectos que 

determinam a formação do professor e que discussões acerca desses 

aspectos, suas diretrizes e parâmetros devem sempre ser fomentadas visando 

o desenvolvimento do aluno-professor. Esta pesquisa me trouxe ainda a 

possibilidade de compreender, sob o olhar das professoras entrevistadas, 

como se dá, efetivamente, a formação do aluno-professor de inglês na 
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instituição em foco. Tenho consciência, entretanto, de que este foi apenas o 

inicio de uma jornada a percorrer como pesquisadora e que a discussão e 

análise de dados, principalmente, são pontos a serem desenvolvidos. 

Com base nas discussões até aqui realizadas creio na relevância do 

tema abordado e na necessidade do aprofundamento e expansão das 

pesquisas realizadas sobre o currículo do curso de Letras-Inglês, sob 

diferentes perspectivas como, por exemplo, dos alunos-professores.  
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ANEXO I 

 

Guia de perguntas utilizadas na entrevista com os professores participantes da 

pesquisa. 

 

1) O que você acha esta IES entende por  ensino-aprendizagem em 

seu currículo? Por que você acha isso?  Dê um exemplo. 

 

2) O que é ensinar- aprender língua Inglesa para esta IES? Por que 

você acha isso?  Dê um exemplo. 

 

3) Quais são as competências desenvolvidas por este curso de 

Letras-Inglês? Em outras palavras qual o foco de ensino de língua 

inglesa nesta universidade?  

 

4) Que tipo de professor esta IES tem por objetivo formar? Por que 

você acha isso? 

 

5) Como é estabelecida a relação teoria-prática nas disciplinas? Por 

que você diz isso? Dê um exemplo. 

 

6)  Você acha que os alunos, ao aprenderem teorias de ensino-

aprendizagem necessitam entender o que é isso na sala de aula? Por 

quê? 
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ANEXO 2 

. ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE LETRAS- INGLÊS 

 Resumo da Distribuição da Carga Horária por Semestre 

Semestre Número de Horas Obrigatórias 

Conteúdos 

Curriculares 

Prática 

Curricular 

Estágio 
Curricular 

 

Atividades 

acadêmico-

científico- 

Culturais 

TOTAL 

1º Semestre 300 60 - 25 385 

2º Semestre 300 60 - 25 385 

3º Semestre 300 75 - 25 400 

4º Semestre 300 75 - 25 400 

5º Semestre 300 75 - 25 400 

6º Semestre 315 60 - 25 400 

7º Semestre 240 - 200 25 465 

8º Semestre 180 - 200 25 405 

TOTAL 2.235 405 400 200 3.240 

 

 

Resumo da Distribuição da Carga Horária por Área 

 

 

 

ÁREA 

Número de Horas 

Nº de Horas 

de Conteúdos 

Curriculares 

Nº de Horas 

de Prática 

Curricular 

Nº de Horas 
de Estágio 
Curricular 

 

Nº de Horas 
de 

atividades 

acadêmico-

científico- 

culturais. 

Número 
Total de 
Horas 

do Currículo 

Novo 

Número 

Total de 

Horas  

do Currículo 

Anterior 

Letras-Inglês 1.320 225 -  1.545 1.350 

Letras-Port. 360 - -  360 480 
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Pedagogia 

(obrigatórias) 

315 180 400  895 420 

Pedagogia 

(optativas) 

120 - -  120 - 

Psicologia 120 - -  120 120 

Filosofia 60 - -  60 60 

Sociologia 60 - -  60 60 

Livre - - - 200 200 - 

TOTAL de 
Horas  

(obrigatórias) 

 

2.235 

 

405 

 

400 

 

200 

 

3.240 

 

2.250 

TOTAL de 
Horas  

(incluindo as 
optativas) 

 

2.355 

 

405 

 

400 

 

200 

 

3.360 

 

2.250 

 

Relação das disciplinas da área de Conhecimento Específico e suas cargas horárias (Letras-

Inglês + Letras-Português) 

Disciplina de Conhecimento Específico Obrigatória / 

Optativa 

Período Carga 

Horária 

Língua Inglesa: fonética e fonologia Obrigatória 1º 60 

Língua Inglesa: morfossintaxe Obrigatória 1º 60  

Introdução aos Estudos da Linguagem Obrigatória 1º 60  

Língua Latina I Obrigatória 1º 60 

Língua Inglesa: prosódia Obrigatória 2º 60  

Língua Inglesa: estudos sintáticos Obrigatória 2º 60  

Variação Lingüística Obrigatória 2º 60  

Estudos Literários I Obrigatória 2º 60  

Estudos Literários II Obrigatória 3º 60  

Língua Inglesa: semântica Obrigatória 3º 60  

Língua Inglesa: comunicação escrita e os gêneros textuais Obrigatória 3º 60  

Língua Inglesa: o processo cognitivo da leitura Obrigatória 3º 60  
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Língua Inglesa: comunicação oral Obrigatória 4º 60  

Língua Inglesa: comunicação escrita e o texto acadêmico Obrigatória 4º 60  

Língua Inglesa: comunicação através da leitura Obrigatória 4º 60  

Língua Inglesa: estudos Britânicos Obrigatória 4º 60  

Literatura Britânica: das Origens à Era Elizabetana Obrigatória 5º 60  

Língua Inglesa: estudos Americanos Obrigatória 5º 60  

Língua Inglesa: tradução – história teórica e prática Obrigatória 5º 60  

Lingüística Aplicada ao Ensino de Língua Estrangeira: 

processos de aquisição e aprendizagem 

Obrigatória 5º 60  

Literatura Britânica: do Século XVII à Era Vitoriana Obrigatória 6º 60  

Literatura Norte-Americana: do Período Colonial ao 

Realismo 

Obrigatória 6º 60  

Língua Inglesa: tradução – teorias e práticas atuais Obrigatória 6º 60  

Lingüística Aplicada ao Ensino de Língua Estrangeira: 

processos interacionais 

Obrigatória 6º 60  

Literatura Brasileira I: periodização Obrigatória 6º 60  

Literatura Britânica Moderna e Contemporânea   Obrigatória 7º 60 

Literatura Norte-Americana Moderna e Contemporânea Obrigatória 7º 60  

Trabalho de Conclusão de Curso Obrigatória 8º 60 

 

TOTAL: 1.680 de Disciplinas de Conhecimento Específico  

 

Relação da distribuição da Carga Horária de Estágio 

 

Nome da Disciplina Obrigatória / 

Optativa 

Período Nº de 

Horas 

Estágio SupervisionadoI Obrigatória 7º 200 

Estágio Supervisionado II Obrigatória 8º 200 

 

TOTAL: 400 horas de Estágio 

 
Relação das disciplinas que compõem a Prática como Componente Curricular 
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As disciplinas listadas na tabela que segue combinam Conhecimento Específico com a área de 
Conhecimento Pedagógico para atender as exigências do item curricular ‘Prática como 
Componente Curricular’. 
 
 

Nome da Disciplina Obrigatória / 

Optativa 

Período Nº de 

Horas 

Tópicos de Ensino de Língua Inglesa I Obrigatória 1º 30 

Tópicos de Ensino de Língua Inglesa II Obrigatória 2º 30 

Tópicos de Ensino de Língua Inglesa III Obrigatória 3º 30 

Tópicos de Ensino de Língua Inglesa IV Obrigatória 4º 30 

Tópicos de Ensino de Língua Inglesa V Obrigatória 5º 30 

Tópicos de Ensino de Língua Inglesa VI Obrigatória 6º 30 

Projeto de Ensino em Língua Inglesa I Obrigatória 1º 30 

Projeto de Ensino em Língua Inglesa II Obrigatória 2º 30 

Projeto de Ensino em Língua Inglesa III Obrigatória 3º 45 

Projeto de Ensino em Língua Inglesa IV Obrigatória 4º 45 

Projeto de Ensino em Língua Inglesa V Obrigatória 5º 45 

Projeto de Ensino em Língua Inglesa VI Obrigatória 6º 30 

 

TOTAL: 405 Horas de Prática como Componente Curricular 

 

 

Quanto à distribuição de carga horária de acordo com a Dimensão Pedagógica / Formação 
Comum 

 

Disciplinas da Dimensão Pedagógica Período Obrigatória / 
Optativa 

Nº de 
Horas 

Psicologia da Educação: desenvolvimento 1º Obrigatória 60 

Psicologia da Educação 2º Obrigatória 60 

Introdução à Filosofia  3º Obrigatória 60 

Política e Organização da Educação Básica 4º Obrigatória 60 

Didática  6º Obrigatória 75 

Currículo e Formação Docente 7º Obrigatória 60 

Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação 7º Obrigatória 60 

Sociologia da Educação 8º Obrigatória 60 

Educação e Inclusão 8º Optativa 60 

Pesquisa e Prática Pedagógica 8º  Optativa 60 
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Fundamentos de Língua de Sinais Brasileira 8º Obrigatória 60 

 
Total Nº de Horas = 555 h obrigatórias + 120 horas optativas = 675h 

 

 

Disciplinas da Dimensão Pedagógica Período Obrigatória / 
Optativa 

Nº de 
Horas 

Psicologia da Educação: desenvolvimento 1º Obrigatória 60 

Psicologia da Educação 2º Obrigatória 60 

Introdução à Filosofia  3º Obrigatória 60 

Política e Organização da Educação Básica 4º Obrigatória 60 

Didática  5º Obrigatória 60 

Currículo e Formação Docente 7º Obrigatória 60 

Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação 7º Optativa 60 

Sociologia da Educação 8º Obrigatória 60 

Educação e Inclusão: Libras 8º Obrigatória 60 

Pesquisa e Prática Pedagógica 8º  Optativa 60 

 
Total Nº de Horas = 480 h obrigatórias + 120 horas optativas = 600h 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA PROFESSORA (A) 

 

Pesq. 1.Então, vou lendo a pergunta. Se você quiser ler também, olha a primeira 

aqui. O que você acha que essa instituição de ensino superior entende por ensino e 

aprendizagem em seu currículo? Por que você acha isso? Dê um exemplo. 

Prof (a) 1.Tá. Você quer que eu fale da instituição como um todo, da instituição 

pensando no departamento de letras ou no curso de letras em inglês?  

Pesq. 2. (Pensando no seu departamento.)  

Prof (a) 2.Então, ao invés de só falar do departamento, acho que eu vou falar mais da 

equipe de inglês que formula as questões curriculares juntamente com o departamento 

de linguagem, cultura e ensino, que a gente trabalha junto.  

Pesq. 3 .(Exatamente.) 

Prof (a) 3. Então, eu acho que agora eu vou ter que ler mesmo porque eu já esqueci a 

pergunta. Um conceito... O que seria ensino e aprendizagem em seu currículo.  

Pesq. 4. (É.) 

Prof (a) 4. Então, eu acho que o que permeia esse nosso currículo novo é a questão do 

trabalho colaborativo e a questão do trabalho interdisciplinar. Então, eu acho que o 

nosso currículo novo tem essas duas palavras com bastante ênfase. Então, e a gente 

entende como currículo, talvez, esse conjunto de... Não quero dizer informações, porque 

não é isso. Mas um conjunto de, vamos dizer, informações, que vão justamente levar o 

meu aluno a um crescimento em relação ao ensino e aprendizagem dele e um 

crescimento para ele se formar, tendo consigo mesmo, a questão do trabalho 

colaborativo, do trabalho interdisciplinar como professor. Então, a gente bate nessa 

tecla. Apesar dos alunos terem muito receio, eles não são muito fãs de trabalhar 

colaborativamente. Então, vamos lá: todas as nossas disciplinas... Eu não sei se eu tenho 

que detalhar isso, agora, para você. 
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Pesq. 5. Está pedindo um exemplo, talvez, de como é colocada em prática essa 

questão da colaboração. 

Prof (a) 5.Tá. Então, vamos lá. Vamos começar: são oito períodos. A partir do primeiro 

período, já, então desde o primeiro dia de aula o aluno precisa estar em contato com 

projetos de ensino ou projetos de pesquisa. E isso ele faz juntando conteúdos das 

disciplinas do período e também conteúdos de educação, conteúdos ligados ao ensino. E 

esses conteúdos são dados nas diversas disciplinas [trecho inaudível] de educação. 

Então, desde o início... O nome da disciplina é Projetos de Ensino em Língua Inglesa. 

Então, o aluno precisa entender, primeiro, que ele está ali para uma licenciatura: ele vai 

ser professor. E os conteúdos das disciplinas do primeiro período, por exemplo, 

Morfossintaxe, Fonética e Fonologia e mais Tópicos de Ensino, disciplina, esta, dada 

pelo departamento de educação, professores de educação; ele precisa entender que esses 

conteúdos vão ajudar para que ele seja um bom professor no futuro. Então, ele já faz o 

projeto de ensino, ele já vê as implicações que o ensino... E essas são as seis disciplinas 

desde o primeiro período.  E, aí, ele apresenta o seu projeto de ensino a cada semestre. 

O projeto de ensino I, II, III, IV, V, VI. Nós temos esses projetos de ensino durante os 

seis primeiros períodos. E, aí, depois ele vai testar [trecho inaudível] no sétimo e oitavo 

períodos. Então, desde sempre ele entende que ele precisa... Os alunos, primeiro, fazem 

isso em grupo também. Então, quer dizer que eles trabalham de maneira colaborativa. 

Os professores trabalham em grupo porque, por exemplo, se eu sou professora de 

Morfossintaxe, Nívea é a professora de Fonética e Karen é professora de Tópicos – 

Carla, no caso – a gente tem que trabalhar junto para orientar esse aluno a fazer esse 

projeto de ensino. Então, desde o início ele vai plantando, ali, uma sementinha e vai 

entendendo mais ou menos o que é ensino. Isso é currículo a partir de 2006. É currículo 

novo de 2006. 

 

Pesq. 6. Sim. Então podemos ir para...?  

Prof (a) 6. (Podemos.)  

Pesq. 7. De acordo com a sua experiência vivida nesse curso... Então, aí... Que esse 

questionário era para os alunos. [trecho inaudível] o seu ponto de vista como 

professora. O que é ensinar e aprender língua inglesa para essa instituição? O que 

você acha disso? Dê um exemplo. 
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Prof (a) 7.Então, o que é ensinar e aprender língua inglesa para essa instituição... De 

novo: o nosso colegiado... Eu vou começar pelo aprender. Não sei se eu posso separar 

em ensinar e aprender. Aprender língua inglesa em um curso de licenciatura... Porque é 

diferente de aprender língua inglesa, talvez, você como aluno em um curso de 

instituição. Então, é você entender que você é um cidadão global e, com isso, você abre 

seus horizontes, sua cabeça para muitas coisas do mundo. O ensinar... Então, eu ensino 

com essa visão. Eu, como professora de inglês e, nós, como equipe, ensinamos a língua 

inglesa para que o aluno possa ensinar língua inglesa nas escolas. O nosso objetivo é 

esse. Então, eu não posso falar disso sem falar do que é ensinar a língua inglesa nas 

escolas de Ensino Fundamental e Médio. E, aí, a gente vai se remeter a todas... Às 

PCNs e aos Parâmetros Curriculares, qual é o objetivo de você ensinar língua inglesa 

nas escolas. Então, é você, justamente, tentar formar um cidadão letrado que tenha 

conhecimento crítico de outros países, de outras culturas. E isso a gente faz... Através da 

língua inglesa você consegue fazer isso porque você abre as suas portas para as 

informações do mundo todo. Então, o ensinar está ligado a isso: eu ensino pensando... 

Porque eu ensino o aluno que vai ensinar. Então, a gente quer que ele multiplique esse 

objetivo que é justamente tornar o cidadão multiletrado diante dessas tecnologias 

inúmeras. Então, é capaz de você ler um texto na Internet; você ler aquilo, entender 

aquilo, criticar aquilo, pensar na sua própria cultura, na sua própria língua. É um 

enriquecimento cultural. Eu acho que é isso, por aí. 

 

Pesq. 8. Quais são as competências desenvolvidas por esse curso de letras em 

inglês? Então, em outras palavras: qual o foco do ensino de língua inglesa? 

Prof.(a)8.Tá, então quais são as competências desenvolvidas por esse curso de letras em 

inglês? Sobretudo a competência pedagógica, se eu posso dizer isso. Eu não sei se você 

quer que eu fale das competências lá do Almeida Filho etc, aplicada, comunicativa, que 

eu nem me lembro. Eu nem me lembro.  

Pesq. 9.  (Não, mas eu não quero que você diga nada.)  

Prof.(a)9. Não, porque eu sempre pergunto o que é competência. Mas, principalmente, a 

competência pedagógica, se é que eu posso dizer assim. Principalmente a competência 

aplicada, que é o caso lá. Não deixando, é lógico, de trabalhar a competência linguística. 

Porque, sem ela ou com ela muito precária, o professor vai ter dificuldade em aplicar, 

também, desenvolver a competência pedagógica. Mas o foco principal, como é um 
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curso de licenciatura, é essa competência pedagógica. Agora, o que vem a ser essa 

competência pedagógica, é um conjunto de habilidades. Não é só você ter a didática 

para ensinar. Você tem que ter noção justamente dos letramentos, dessas questões todas 

globais, do que é linguagem, língua e linguagem, de toda essa dinâmica em sala de aula, 

motivação e tudo mais. Mas o foco realmente é na licenciatura, é no ensino. Esse 

currículo novo, já que a gente falou de currículo no início, tem isso muito claramente: o 

aluno não está aqui no curso para aprender inglês somente. 

 

Pesq. 10. E até porque eles entram no curso com um nível linguístico razoável. 

 

Prof.(a)10. É, eu confesso que esse nível linguístico tem diminuído a cada ano. Eu 

lembro quando eu era aluna, a minha turma tinha uma competência mais elevada do que 

a que eu tenho hoje. Isso é um fato. Mas naquela época, quando eu fui aluna, se você 

não falava inglês muito bem, você era visto, realmente... Você ficava... Ou, então, os 

professores falavam: “-Olha, é melhor você desistir do curso.” Tive[?] alunos dessa 

maneira. Hoje em dia não: se o aluno não tem um inglês muito bom, a gente vai 

encaminhar para o Centro de Línguas para que ele faça, faça, faça, aprenda, aprenda, 

aprenda para ele poder, então, levar essa... Porque o foco, na verdade, é ele ser um bom 

professor. E o que é ser um bom professor? Não significa você falar inglês muito bem, 

apenas. São outras coisas que são importantes aí. Aí, tá: espera aí, tem mais coisas nessa 

pergunta que eu já [palavra inaudível].  

 

Pesq. 11. Qual é o foco de ensino de língua inglesa nessa universidade? 

Prof (a) 11.Eu não entendi: foco de ensino de língua inglesa. 

 

Pesq. 12. Eu entendo que é, por exemplo, todas as habilidades. Tem foco só na 

fala? 

Prof (a) 12. Não, não tem foco só na fala. Muito pelo contrário. Realmente todas as 

habilidades: desde a morfossintaxe, semântica, dos conteúdos mais gramaticais até as 

comunicações através da leitura, oral. Então, é tudo junto. Agora, tudo eu acho muito 

relacionado ao discurso. Porque nós não temos, mais, hoje em dia a disciplina de 

Sintaxe e Semântica I, que é igual a gente tinha antes. Então, o professor ensinava 

vertents, não sei o quê e ponto. Não. Tudo, hoje, que a gente faz dentro da universidade, 



101 

 

todas as disciplinas têm a sua implicação pedagógica, a implicação para o ensino. E a 

maioria delas a gente passa pelo discurso. Hoje, a gente tem disciplina, por exemplo: 

Comunicação através da leitura ou Comunicação através da oralidade. Não lembro 

direito o nome da disciplina. Mas, então, você vai aprender não a falar, você, em 

público. Você vai aprender o que é a dinâmica de interação na sala de aula. Então, a 

coisa está muito voltada para a sala de aula. 

 

Pesq. 13. Então, a próxima pergunta: que tipo de professor essa instituição tem, 

por objetivo, formar? Por que você acha isso? 

Prof (a) 13. O professor que tem consciência do seu papel como professor, como 

educador. Professor é igual a educar. O objetivo nosso é formar esse professor que saiba 

que ele está ali para educar. E ele vai dar aula... O foco é o Ensino Fundamental e 

Médio: ele vai lidar com crianças e adolescentes de diversos tipos. Então, ele tem que 

entender que ele, como professor, é o educador e que o papel da língua inglesa é 

importante para que o aluno se torne um cidadão do mundo. Parece um clichê cidadão 

do mundo, aquele blá blá blá. Mas é. E isso não é uma tarefa fácil de se fazer, porque o 

aluno chega no primeiro período: “-Ah, língua inglesa... Ah, é legal falar inglês, é legal 

falar inglês.” Mas a consciência de que o seu papel como professor de língua inglesa é 

um papel importante, não tem muito. Porque a sociedade não tem, porque a escola não 

tem. E é lógico que a gente quer que o aluno tenha essa consciência para ele poder 

transformar, para ele poder gerar mudanças, para ele poder... E passar isso para os 

alunos: ser multiplicador. 

 

Pesq. 14. Eu acho que eles [trecho inaudível] deles. É esse papel que eles têm de 

gerar a mudança na sociedade. 

Prof (a) 14.Eu acredito que eles não enxerguem. Nem sei tanto se eles vão enxergar isso 

no oitavo período, que é o final. Mas eu acho que alguma coisa, lá, durante a prática 

deles nas escolas, eles vão começar a entender. Que é em prática, mesmo, que eu acho 

que você vai colocar isso em foco. E parar com essa história de que os conselhos de 

classe são todas nas aulas de inglês, que as aulas de inglês são aulinhas de 50 minutos 

que ninguém presta atenção, que o coordenador aparece sempre para dar recado. Então, 

esse professor a gente gostaria, o objetivo nosso é esse, formar um professor que tenha 

essa consciência de que a sua profissão é importante, porque muitos acham que não é: 
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“-Ah, vou dar uma aulinha de inglês e vou embora para casa.” Então, ele tem que ter 

esse conceito desse papel de professor mesmo, de educador. Ele é um educador. Ele não 

é apenas um professor que dá uma aulinha de inglês e vai embora para a casa. 

 

Pesq. 15. Como é estabelecida a relação teoria-prática nas disciplinas? 

Prof (a) 15. Então, eu acho que a gente até falou sobre isso lá... Teoria e prática estão 

muito juntas, muito unidas. É justamente isso. Então, deixa eu dar um exemplo mais 

claro: hoje, no terceiro período, eu dei aula no terceiro período. Então, tem a disciplina 

Semântica e eu sou professora da Semântica, Comunicação através da leitura e Escrita e 

gêneros textuais. Então, lógico, você tem todo o conteúdo teórico, mas logo o aluno tem 

que – desde o primeiro dia – sabe que ele tem que pegar essa teoria toda que ele tem 

nessas três disciplinas e elaborar um projeto de ensino prático, com implicações para o 

ensino.  

 

Pesq. 16. Então, não vai ficar só na teoria o que ele viu. Ele tem que pegar aquela 

teoria e te mostrar como ele pode aplicar. 

Prof (a) 16. E ele é que tem que pensar o porquê essa teoria seria interessante: “-Por 

que eu estou aprendendo essa teoria? O que isso tem a ver com a sala de aula? Como 

que eu posso elaborar um projeto de ensino para ajudar aquela escola, aquele 

professor ou aquele curso de idioma.” Então, desde o primeiro período ele... No 

primeiro período é verdade. Mas desde o início do semestre de qualquer período, ele 

sabe que ele vai ter que elaborar esse projeto. Então, as minhas aulas ou as nossas aulas, 

a gente também tenta ajudar o aluno. Então, logo a gente [trecho inaudível]... Até para o 

professor isso ajuda muito. Porque você está lá, teorizando etc, e depois: “-Mas espera 

aí gente: mas vamos... E para a sala de aula, como é que isso pode ser levado em 

consideração? Como que isso pode gerar mudanças na sala de aula?” Então, a gente, 

também, na sala acaba dando ideia para os alunos dos projetos. E você está sempre 

pensando na prática. Então, teoria e prática estão agarradas, digamos assim. 

 

Pesq. 17. Grudadas. Então, a última é: você acha que os alunos, ao aprenderem 

teorias de ensino e aprendizagem necessitam entender o que é isso na sala de aula? 

Por quê? 
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Prof (a) 17. Acho. Porque uma coisa é você aprender as teorias e você nunca pensar na 

sua sala de aula. Que muitas vezes isso acontece. Muitas vezes a gente lê artigos 

acadêmicos, lê: “-Ai, está ótimo. Lindo. Mas e na sala de aula?” Essa é uma pergunta, 

pelo menos, que eu me faço sempre ao ler qualquer coisa: “-Mas o que isso pode... Sei 

lá, como é que eu vou levar isso em sala de aula ou o que isso tem a ver com sala de 

aula?” E a sala de aula é o local aonde o aluno vai trabalhar. O nosso local de ensino, 

da nossa profissão é a sala de aula. Então, para mim... Deixa eu até ver se eu entendi a 

pergunta: “-Você acha que os alunos necessitam entender o que é isso em sala de 

aula?” Lógico. Porque é a sala de aula... Às vezes, a teoria... Na verdade, as teorias 

partem, inclusive, da sala de aula. Então, você está na sala de aula: “-Vamos lá, vamos 

implementar o que eu li, vamos tentar colocar em prático tudo que eu li. E deixa eu dar 

a minha aula para eu começar a pensar em outras teorias, começar a criticar e fazer 

aquelas „pesquisações‟ e tudo mais para ver o que a gente pode aproveitar.” Eu acho 

sim. Uma coisa, lógico... 

 

Pesq. 18. Então tá. É isso. 

Prof (a) 18.Meu Deus, como é rápido. 

 

ENTREVISTA PROFESSORA B 

 

Pesq.1. O que você acha que essa instituição de ensino superior entende por 

ensino e aprendizagem em seu currículo? Por que você acha isso? 

Prof (b)1.Pode começar? 

 

Pesq.2.  Pode. 

Prof (b) 2.Ah, essa pergunta dá pano para a manga. Mas, assim, naquilo que, 

talvez, fique dito no currículo, e que eu acho que tem a ver com a minha opinião mesmo 

sobre o tema ensino e aprendizagem, é que ensino, no contexto do inventário do nosso 

currículo, ensino tem muito a ver com compartilhar, tem muito a ver com dividir o 

diferente[?], compartilhar. E é muito difícil falar de ensino sem falar de aprendizagem, 

porque um pressupõe o outro. E a gente fala aprendizagem... Tem uma tentativa no 

currículo de deixar, de repente, aprendizagem como algo de acordo com a teoria que a 

gente [trecho inaudível]; mas aprendizagem como algo que se constrói, aprendizagem 
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como algo que nunca parte do zero. Na medida em que a gente interage com o aluno, a 

aprendizagem... Esse reposicionamento de perguntas, talvez, meio do que já aprendi, 

reposicionamento de questões e de conteúdo, também. Então, é um movimento que a 

gente [palavra inaudível] sempre isso.  

Então, aprender é você se reorientar de acordo com novas perspectivas, novos 

caminhos que vão sendo apresentados para você. Sejam eles apresentados, seja porque 

você se deu conta de que eles existem. Então, o ensino, pelo que eu vejo do currículo... 

O currículo dá esse espaço para a gente pensar aprendizagem e ensino. O ensino seria, 

então, uma participação nossa nesse processo que o aluno viria a ter. A participação no 

sentido de testemunhar, cooperar e facilitar a descoberta desses caminhos novos, de 

como ele se reorienta diante de novas possibilidades. E monitorar, tentar enriquecer 

como aquele que ensina. Os gaps que vai percebendo que existem lá na vida deles, vai 

educando. 

Então, assim, o que eu, pessoalmente acredito, que é só na medida em que ele se 

dá conta desses gaps é que ele estará pronto para aprender. Porque, aí, de fato, acontece 

alguma modificação. A modificação pode ser tanto expansão daquilo que ele sabe 

quanto um reposicionamento, simplesmente. E isso é sempre um movimento. Eu acho 

que nunca está estável. E o currículo tenta... Eu vejo que o currículo tenta contemplar 

isso. Esse não fechamento, essa não conclusão do processo. Eu não sei se eu estou 

falando coisas muito vagas. 

Pesq.3. Não. 

Prof (b) 3.Mas eu acho... 

Enfim, na minha opinião, é muito mais honesto falar de aprendizagem e, por 

consequência, de ensino, do que... Eu não posso falar de ensino sem antes contemplar... 

Quer dizer, tentar minimamente definir o que seja aprendizagem. Porque eu vou 

direcionar o meu jeito de ensinar sem precisar de uma teoria do que seja aprender. 

Então, eu acho mais honesto eu pensar em ensino de novo. Eu tenho que voltar a falar 

do currículo, não do que eu acho: o currículo é bem... Eu acho que eu teria que reler o 

currículo hoje. Mas o currículo, de uma certa forma, reflete muito do que eu creio. Vou 

tentar voltar então: é mais honesto eu pensar em ensino sem ter a contrapartida muito 

engessada, pré-concebida e fechada comigo, previsível. Porque não é. Não é e não tem 

que ser. 
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Pesq.4. Segunda pergunta: de acordo com a sua experiência vivida ao longo 

dos seus anos como professora na instituição, o que é ensinar e aprender em língua 

inglesa para essa instituição? 

Prof (b) 4.Imagino que o problema aí em relação a essa sua pergunta é porque 

muita gente [trecho inaudível] vai falar sobre ensinar a ensinar a língua. Depois da 

reforma curricular, uma coisa que aconteceu foi um debate muito grande: até hoje 

existe; do nosso papel. Que é: “-O que a gente está fazendo como professor de língua 

inglesa?” Que é a cadeira: “-E os demais colegas? Qual é o meu papel, hoje, diante 

[trecho inaudível]? Eu estou ensinando inglês ou eu estou ensinando a ensinar?” Bom, 

a minha opinião já mudou. Eu já tive uma opinião diferente da que eu vou falar agora e 

eu acho que é importante falar dela para eu poder falar a de agora. A princípio, eu era 

mais rígida em relação a isso. Eu pensava assim: a gente tem que ensinar a ensinar a 

língua. Mesmo [trecho inaudível] mais relacionado à língua, tem que ter sempre um 

componente de didática.  

E eu sempre, na época, acreditava nisso como algo que: “-Não, eu não tenho que 

ficar preocupada se o pessoal lá da didática ou da educação vai achar ruim. Porque eu 

não acredito no termo compartimentalização, [trecho inaudível] cada um faz...” Mas, 

ao longo dos semestres e dos anos, a gente foi vendo que tinha que ter, mesmo, um foco 

mais forte, maior na língua do estudante. Só que como é nível superior e é um curso que 

propõe a preparar o profissional na área de linguagem, como eu trabalho com língua 

inglesa, eu estou ensinando a língua, o trabalho com riqueza, o trabalho com análise de 

gramática sim, o trabalho com questões relacionadas ao [palavra inaudível], o trabalho 

com pronúncia: eu trabalho língua. 

Mas eu acho que, tão importante quanto isso, tanto quanto a didática, que, aí, vai 

lá para frente... Não só lá para frente, porque o currículo traz essa concomitância do 

ensino da língua com a pesquisa e com o ensino... Quer dizer, deixa eu repetir: o 

currículo traz a concomitância da língua, com a pesquisa, com o ensino da língua. Mas o 

que eu cheguei à conclusão, e, aí, foi um tiro em mim, [trecho inaudível]: “-Tem que 

dar maior enfoque a língua, mas junto de tudo, [trecho inaudível] em se tratando de 

curso de superior, um curso de letras que vai trabalhar o inglês, ele tem que patrocinar 

o aluno, ele tem que levar o aluno a refletir sobre a língua e não só usar a língua.” Eu 

não[?] estou falando de um sonho ainda.  



106 

 

Então, é isso que eu tenho tentado trazer... Tentei trazer ênfase antes de eu sair 

[palavra inaudível] ensino a língua, mas como recurso da língua, que é curso de 

linguística. E eu acredito que [trecho inaudível] um profissional que vai lidar com a 

língua. Por isso que eu tenho que ter um conhecimento da [palavra inaudível], por isso 

que eu tenho que ter um conhecimento da lingüística, que é sobre a língua: que é aquela 

coisa de linguista. Que, depois, eu preciso ter um conhecimento sobre como ensinar. 

Que, aí, tem a ver com a didática, também, [palavra inaudível] professor. Então, para 

mim, o que é ensinar e aprender a língua inglesa? Ensinar a língua inglesa em um 

contexto de ensino superior é levar o aluno não só a falar a língua e escrever bem, 

promover [trecho inaudível] e tudo mais; ele precisa ser capaz de realizar percepções 

intrínsecas sobre a língua. 

 

Pesq.5. E o que levou você a essa mudança de pensamento? 

Prof (b) 5.A produção deles, número um, a produção escrita. Que eu não tenho 

consistência, talvez, para comparar como era antes. Porque eu não estava na 

Universidade. Eu tomei posse na virada do currículo. Mas eu tinha uma quantidade 

enorme de alunos [trecho inaudível] currículo anterior. Então, assim, essa percepção dos 

alunos do currículo anterior, na verdade reforçava a minha ideia de que tinha que falar 

de linguística aplicada o tempo todo. Só que... Eu fiz isso quando eu entrei, a gente 

falava de [palavra inaudível] de aprendizagem, de ensino, muito mais do que falava em 

inglês, sei lá, nos primeiros três semestres. Mas, daí, quando eu falo que foi a produção 

do aluno que me levou a repensar, foi a produção desses alunos já no currículo novo. 

Então, eu... E não sabia muito, também, das coisas.  

A minha percepção [trecho inaudível] em outras instituições, do ensino de letras 

em inglês em outras instituições, o contato com os colegas e a sobriedade que vai te 

levando e te trazendo. Ou não. Talvez, eu chame o que é, hoje, de sobriedade... Talvez, 

antes, era mais sóbrio e hoje é mais [trecho inaudível] do que antes. Mas o tempo dita, 

tudo muda. Tudo é muito não estático. E isso é bom. Acho que isso é [trecho inaudível]. 

Eu desconfio de qualquer coisa que queira, intuitiva e pronta[?]. E o currículo tem que 

ter algo aberto. 

 

Pesq.6.Podemos ir para a próxima questão, então? Então, de acordo com o 

currículo, o que é competência? E quais são essas competências desenvolvidas por 
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esse curso de letras em inglês? Em outras palavras, qual o foco de língua inglesa 

[trecho inaudível]? 

Prof (b) 6.É uma pergunta muito múltipla. Calma. Deixa eu entender. 

 

Pesq.7.Você sabe o que é competência? Quais são as competências 

desenvolvidas por esse curso de letras em inglês? 

Prof (b) 7.Eu não gosto dessa pergunta, eu vou ser sincera. Porque: “-Você sabe 

o que é competência?” É como se pressupusesse uma definição de competência única e 

satisfatória coletivamente. E, aí, depende. Depende de que competência você está 

falando. A gente pode falar de competência em Chomsky, o que é competência para 

Chomsky; e, depois, o que é competência para [nome inaudível], depois o que é 

competência para Saussure. 

 

Pesq.8.Mas, aí, qual seria para esse currículo. 

Prof (b) 8.Pois é, mas o currículo é repleto de teorias. Então, o que são 

competências no currículo? Que já vem de outra história. Aí, falar de competência no 

currículo, aí já vai pensar nos parâmetros curriculares, nas leis [trecho inaudível], que 

orientam, na verdade, como [palavra inaudível] currículo novo. 

 

Pesq.9.Na verdade, eu acho que é esse do Chomsky. 

Prof (b) 9.Então, a competência... Ali não é competência à lá Chomsky nem 

[palavra inaudível], essa competência que eu vou falar. Então, é uma competência que 

eu enxergo no currículo. Eu não tenho condição de citar de cabeça o que ele fala, esse 

projeto pedagógico; mas a competência no currículo... Como o currículo deixa espaço 

para abertura, deixa espaço para reformulação, ele tem uma palavra tônica que é no 

currículo inteiro, que é pesquisa; e a indissociabilidade da pesquisa com ensino. Com 

base nisso tudo, competência, dentro do currículo, para mim, pelo que eu consigo ler de 

toda essa postura que o currículo tem: competência – de novo, aí eu volto lá na questão 

anterior – competência do [trecho inaudível] vai ter três eixos: a competência 

linguística, do uso dele mesmo na língua. Como ele escreve, como ele fala, como ele 

compreende oralmente, como ele compreende a leitura, [trecho inaudível].  

A competência – aí, essa competência é bem [palavra inaudível] essa 

competência do Chomsky lá e a de [nome inaudível], que [trecho inaudível] – tem a 
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competência metalinguística que é a capacidade do aluno discorrer, de refletir o que 

está... As questões da língua. [trecho inaudível]. Então, já é outra competência. Para 

mim, é essa faculdade dele de dizer: “-Não, a língua funciona mais ou menos assim. 

Não, sintaxe significa isso, sintaxe consegue fazer isso por nós. As questões ontológicas 

que se apresentam que eu aprendi são essas e essas. São [palavra inaudível]; porque, 

aí, você está falando de um [palavra inaudível].” Qualquer usuário, qualquer falante, as 

questões pragmáticas, discursivas...  

Então, essa dimensão linguística não é mais do [palavra inaudível]. Então, é essa 

competência que eu digo que o currículo tenta cuidar dela. Como eu te falei: a 

competência dele como usuário, que é bem [trecho inaudível]. Mas aí tem que fazer 

uma teoria para elaborar isso. Tem uma competência metalinguística, que é a palavra 

[trecho inaudível], sobre [trecho inaudível]. E competência didático-pedagógica; eu não 

gosto de falar pedagógico-didática. Que é a compreensão do processo de aprendizagem 

independente[?] de ensino, [trecho inaudível] de entender a histórias das abordagens 

[trecho inaudível], as teorias sobre a aprendizagem, sobre como aprender, como ensinar, 

em geral. E principalmente as teorias relacionadas à língua estrangeira, [trecho 

inaudível]. Então, [trecho inaudível] atrelando uma competência didático-pedagógica à 

[palavra inaudível] de uma teoria. Sempre reforço isso de um jeito muito atrelado ao 

fazer. Porque... 

Mas uma coisa que parece muito clara para nós no currículo, e não se discute 

[trecho inaudível] com o livre docente é: a competência do professor... A gente [palavra 

inaudível] isso à medida que ele é capaz de explicitar os princípios que estão [palavra 

inaudível] na prática dele. Então, assim, para mim, a competência dele vai estar muito 

ligada a isso, à minha conclusão sobre a competência ou não de um professor [trecho 

inaudível]. Não é só de saber. Porque ele vai [trecho inaudível] técnica. Mas a 

competência didático-pedagógica é tanto a competência perfomática quanto a teórica. 

Acho que é isso. Não sei se eu divaguei demais, mas... 

 

Pesq.10. Não. E a outra pergunta assim: a capacidade dele de colocar em 

prática e refletir sobre [trecho inaudível]. 

Prof (b) 10.Eu não gosto de falar colocar em prática; eu não gosto dessa 

expressão. Porque eu acho que fica parecendo sabe o quê? Fica parecendo assim: temos 

um teórico que fica lá no laboratório produzindo uma teoria; aí, ele produz uma teoria e 
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os fazedores vão colocar em prática. A teorização dentro daquilo que a gente chama, 

hoje, [trecho inaudível] linguística aplicada, é uma parte do fazer, também. Ela não 

parte de todo fazer, não. Ela parte de outro domínio, também. Porque ela parte muito do 

fazer. E essa teoria que parte do fazer que nos interesse mais. Então, é concomitante de 

novo: a teorização sobre a prática e o fazer com base em uma teoria. É tudo sempre 

fluído. Mas é essa indissociabilidade que é relevante, eu acho. Entre o fazer e a 

concepção sobre o fazer, que a gente pode ir à teoria. E um mal se sustenta como o 

outro. 

 

Pesq.11.Então, resumidamente, e por tudo que você falou, que tipo de 

professor que você acha que a instituição tem [palavra inaudível] de formar? 

Prof (b) 11.Tem uma palavra que é chave. Aí, [trecho inaudível]: “-Professor 

crítico, isso e aquilo.” Assim, tem um monte de coisas que devem [palavra inaudível] 

que eu respondo aqui. Talvez, [trecho inaudível].  

Pesq.12. (Não tem nada fresquinho.)  

Prof (b) 12.Sempre tem. A gente consegue. [trecho inaudível]. Se você falar do 

PPP, [trecho inaudível], você está falando de um [trecho inaudível], de um perfil, olha, 

eu me proponho e eu tenho um respaldo do currículo para me propor a isso: eu me 

proponho a [trecho inaudível] falar inglês e para escrever em inglês, para escrever e 

falar muito bem. Isso é uma competência [palavra inaudível], competência linguística 

dele é muito importante. 

 

Pesq.13.Não adianta [trecho inaudível] pedagógico e sem [palavra 

inaudível] linguística, né? 

Prof (b) 13. [trecho inaudível] realmente usar esse caminho, passei por ela. 

[trecho inaudível] que sejam professores com proficiência. E volta tudo que eu... A 

mesma coisa que eu falei antes, na verdade: eu me proponho a formar professores que 

não só unem a minha linha, mas que saibam falar sobre a língua como um sistema, 

sobre a língua como demanda social; sabem falar sobre a língua, refletir sobre ela, 

discutir sobre ela e serem capazes de se posicionarem positivamente, principalmente na 

questão da linguagem. E isso não requer... Para isso... Isso não está atrelado à 

competência linguística. Às vezes, o cara é muito politizado, no sentido metaliguística e 

ele pode ter uma proficiência capenga.  
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Então, assim, as coisas não são mutuamente includentes. Mas a gente quer trazer 

[trecho inaudível]. [trecho inaudível] que saiba dar aula. Que dê aula direito. Ah, tá, o 

que é [trecho inaudível], o que é dar aula direito? O que é [trecho inaudível]? O que é 

[trecho inaudível]? Você devia perguntar isso. Se a pesquisa é boa, você vai ter que 

fazer essa pergunta. Você tem que operacionalizar o seu constructo. [risos] O que é dar 

aula direito? Número um: não é ser capaz de colocar em prática [trecho inaudível]. Não 

é isso um bom professor. Não é o cara que conhece [trecho inaudível] e fala tudo 

diretinho. Não. Pelo contrário. Para mim, um cara que sabe dar aula bem, como eu falei 

antes, ele domina a língua, ele tem toda a fluidez, o macete [trecho inaudível], e não 

[trecho inaudível], mas ele [trecho inaudível]. E ele está muito ciente de quem é o aluno 

dele. 

Então, é um professor, para mim, que eu desejo formar é aquele que leva em 

conta o tempo todo o outro. Então, esse outro pode se dar superbem com um abordagem 

comunicativa. De forma que pode responder supermal a essa abordagem. E o professor, 

sendo bom, vai ter essa sensibilidade e vai lançar mão de outros recursos, de outras 

fontes para poder chegar nesse aluno. 

 

Pesq.14.Então, o professor ter consciência do papel dele ideal para com o 

aluno [trecho inaudível]? 

Prof (b) 14.Sim. Eu acho que sim: é a atitude de enxergar o outro. Porque 

quando você está em um [trecho inaudível] de: “-Eu tenho me interessado pelo [trecho 

inaudível].” E que não vai ter permissão para fazer isso. E nem todo o aprendiz se dá 

bem no caminho que eu [palavra inaudível]. Como eu, por exemplo, não me dei bem na 

hora de aprender conceito. Odiei quando [trecho inaudível]. Porque eu queria, sem 

dúvida, [trecho inaudível]. Então, assim, essa sensibilidade. Mas para o cara poder ter 

essa sensibilidade ele precisa, número um, conhecer as outras possibilidades. Ele tem 

que ter a visão que: “-Puxa, eu tenho que conhecer as outras abordagens, eu tenho que 

ter...” 

E isso a gente se propõe a formar no nosso professor dando para eles 

oportunidades, por exemplo, de fazer estágio. [trecho inaudível]. Ele tem oportunidade 

de fazer estágio dentro da USP mesmo, no curso de línguas. Tem muitas questões que a 

gente tem em relação a isso, mas eu acho que é um [trecho inaudível] tipo de público 

que ele vai encontrar na vida real, [trecho inaudível]. [trecho inaudível] a ideia que 
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acaba sendo difundida, [palavra inaudível] uma maravilha. É um grande laboratório que 

pode ser... Ele é subutilizado, na verdade, pela graduação, eu acho. É maravilhoso ter 

um centro de línguas. Ao mesmo tempo, a política... Há uma cultura que se criou na 

UFES de que, ao passar pelo curso de línguas, ele está pronto. Quando, na verdade, o 

currículo não se propõe a formar professor para curso de língua. 

 

Pesq.15.Eu acho que subjancente a isso acaba criando a ideia de como a 

metodologia que eles usam [trecho inaudível], acaba os alunos saindo com a ideia 

que a única coisa que eles vão fazer, ali, depois, é ensinar [trecho inaudível]. 

Prof (b) 15.Graças a Deus, e eu não quero ser espiritual aqui – graças a Deus é 

metáfora – graças a nós, professores da graduação, e também à vida... Que, tipo assim, 

os alunos que a gente tem são inteligentes e fazem uso de tudo que acontece na vida 

deles, não só na graduação para tirar conclusão sobre as coisas. Então, graças a Deus, 

nesse sentido, eles percebem que nem tudo é preto no branco. A vida é cheia de tons 

cinzas. [trecho inaudível] não é só preto e branco. Então, você percebe nitidamente que 

o público com o qual eles vão lidar pode ser escola regular, pode ser escola regular 

pública, escola regular privada, escola regular municipal ou estadual, pode ser escola 

particular, pode ser empresa com grupos fechados na plataforma[?] de petróleo. 

Então, assim, a área de petróleo, por exemplo, é uma área que está florescendo. 

E está demando do nosso alunado que ele precisa... Assim em um prazo curto, inclusive, 

isso refletiu no nosso currículo. Então, essa questão do petróleo está requerendo dele 

uma postura de buscar outros domínios que ele não tem, ainda, fluência. Seja em 

vocabulários da área petroleira. Então, a realidade é outra. Então, ele já não é ingênuo, 

hoje – não é – para achar que o curso de línguas é o modelo do que ele está vivendo lá 

fora. Ele já não pode ser. Nem os calouros não estão achando mais isso. Claro que você 

pode chamá-los a [trecho inaudível]: “-Eu estou te apresentando prova disso.” Mas a 

gente convive, a gente sabe que ele... Mas é importante a discussão. 

 

Pesq.16. Sim. A próxima pergunta: como é estabelecida a relação teoria e 

prática nas [palavra inaudível]? E, aí, no seu caso como professora mais de língua, 

[trecho inaudível] língua inglesa, [trecho inaudível]. 

Prof (b) 16.As disciplinas de língua inglesa, hoje, no currículo, toda elas, toda as 

disciplinas de língua têm, atreladas a elas um projeto de ensino de língua inglesa. Esse 
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projeto de ensino foi implementado – o Sandro deve ter falado já isso – como 

cumprimento da incorporação das 400 horas de prática como [trecho inaudível] 

curricular. Então, a solução que se pensou, na época, foi de se atrelar a cada disciplina 

um projeto de ensino em inglês, que teria a dimensão da pesquisa. Aí, você me pergunta 

de teoria e prática. O projeto não é necessariamente a prática, o fazer lá, desde o 

primeiro período. Mas o projeto abre para o professor, número um, a possibilidade de 

começar a pensar como pesquisador. E isso traz, depois, essa compreensão de que teoria 

e prática estão sempre juntas. De que pesquisar e teorizar... 

Quer dizer, porque geralmente é isso: quem pesquisa, teoriza. Mas quem 

pesquisa é quem faz, já. Então, isso também já desde o começo, não necessariamente o 

fazer. Mas ele começa a ver que...  

Pesq. 17.(Quais tipos de questões eles podem abordar?)  

Prof (b) 17.Então, ele lidam[?]. Então, a gente chama de projetos de ensino. E, 

aí, a gente está começando. Cada departamento[?] acaba funcionando de um jeito 

diferente. E, volta e meia, a equipe de línguas, os professores têm que se reunir para 

trazer as coisas ao curso. O curso ao qual me refiro é... Porque sempre dá uma desviada. 

Porque, para a gente, nós estamos lidando com gente, são pessoas que interpretam o 

currículo de lá, são leituras superpostas o tempo todo. Uma leitura em cima da outra 

sobre o que é esse currículo. Então, assim, volta e meia a gente tenta se juntar para 

trazer o curso. 

Aí, eu falo: trazer o curso não significa que: tem que voltar para a leitura eleita 

como a leitura legítima do currículo. É sempre uma leitura. Então, assim, uma leitura do 

currículo que parece ser comum, pede que temos que formar pesquisadores desde o 

começo. E isso está escrito lá no [sigla inaudível]. E formar pesquisador é colocar ele 

em contato com questões práticas e teóricas para ele ser capaz de poder levantar 

questões. Então, [palavra inaudível] no primeiro período, geralmente, aprender a fazer 

perguntas. Que é uma coisa que todo pesquisador tem que fazer. Ele tem que fazer 

perguntas. Se não tem pergunta, é porque não tem problema. 

Então, ele começa a ter noção de escrita. Ele tem que identificar um problema 

para querer saber sobre ele. Pesquisar é querer saber. Então, a gente tentar levar ele a 

isso com a intenção sobre a língua, sobre... Senão, não tem jeito: ele quer aprender o 

inglês para ele. Que a gente fala: “-Olha, eu estou ensinando o inglês para o aluno sair 
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com um inglês bom.” Só que ele está sempre ensinando como eu aprendi. E, aí, ele está 

pensando como que ele vai me ensinar aquilo. 

Deixa eu te dar um exemplo, então. Por exemplo, lá na [palavra inaudível] 

sintaxe, no primeiro período, ele está aprendendo sobre o [palavra inaudível] future. 

Que, aí, a gente tem um ensino[?] bem gramatical. Que [trecho inaudível] são muito 

boas. Então, por exemplo, ele está vendo [palavra inaudível] future, aí ele vai fazer uma 

pesquisa sobre, por exemplo, aquele [trecho inaudível], [trecho inaudível] geografia e 

ele encontra um resultado diferente. Por exemplo, record e record, [trecho inaudível] e 

por aí vai. Access, access. Então, ele pode fazer uma pesquesinha. É interessante que já 

teve um projeto dessa natureza, um grupo fez isso. Ele pergunta... A pergunta da 

pesquisa, a gente sempre coloca: “-Tem que ter uma pergunta. Por que você quer 

investigar isso? O que te levou?” A pergunta que ele costuma fazer, geralmente tem a 

ver com ensino. 

Então, talvez o contexto: “-Ah, eu estou em uma graduação de letras para poder 

ensinar inglês. [trecho inaudível].” Então, o contexto dele, geral, acaba levando ele a 

cada disciplina... Não [trecho inaudível] sobre ensino ainda, mas ele acaba fazendo. 

Então, ele faz uma pergunta, por exemplo: “-Os alunos sabem pronunciar de formas 

diversas? Eles sabem que existem uma diferença, em geral?” Ou então eles podem 

falar: “-Os usuários do inglês, entre nós, os graduandos de letras, sabem pronunciar do 

jeito certo quando é um verbo e quando é um noun?” Quando é um verbo é [trecho 

inaudível], quando é noun é a anterior. Então, ele acaba... Entende? Então, ele pode 

fazer essa pergunta sobre o usuário. Ou, então, pergunta do tipo assim: “-Como eu 

posso [trecho inaudível]?” Quer dizer... 

 

Pesq.18.Sempre acabam gerando questões em geral, gerando questões 

relacionadas ao ensino. 

Prof (b) 18.E isso é bom e isso é legal. Eu acho que isso é saudável, esse 

contexto. Mas eu tenho muitas perguntas, mesmo, sobre esse: “-Tá, mas aí eu não tenho 

que pensar na língua mais?” Porque [trecho inaudível] ser linguista o máximo que ele 

puder. [trecho inaudível] descobrir à medida que a gente vai conseguindo segmentar o 

currículo. O currículo tem que se segmentar. E esse currículo nosso... Já estamos em 

2011 e [trecho inaudível] não está pronto. E eu acho isso extremamente positivo: ele 

não estar pronto, ele nunca vai ficar; e eu espero que ele não fique no sentido da 
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abertura, entende? Ele tem que estar pronto no sentido de dar meios: “-Ah, qual é a 

espinha dorsal? Ah, [palavra inaudível] pesquisador, a prática como componente 

curricular. [trecho inaudível] da teoria e da prática. A possibilidade do profissional 

teorizar sobre o que ele faz.” Isso é relevante. 

Mas colocar que não está pronto é porque questões sobre como fazer isso não 

estão sendo respondidas... São respondidas temporariamente. Suspende-se a resposta. 

Responde-se. Suspendemos a resposta e perguntamos de novo: “-E aí? Continua 

respondendo do mesmo jeito?” Não. Cada semestre a gente responde completamente 

diferente. Eu estou há quatro semestres afastada. Eu tenho certeza que se eu perguntar a 

quem não está afastado foi completamente diferente. Haverá quem veja isso como algo 

negativo: “-Ah, esse currículo não tem cara.” Mas eu sou do time pós-moderno. Eu 

acho isso superpositivo. Que não tem cara, ok, beleza. A gente quer dar uma cara? 

Porque dar uma cara para o currículo é dar uma cara fixa, engessada para o aluno. A 

gente quer isso? Não. A gente quer [palavra inaudível], a gente quer o acesso. E o 

acesso é caótico. Os seres humanos são completamente diferente. 

 

Pesq.19. Então, a última pergunta: você acha que os alunos ao aprenderem 

na teoria de ensino e aprendizagem necessitam entender o que é ensinar na sala de 

aula? Quer dizer, tem que estar atrelado [trecho inaudível] eles veem a teoria na 

graduação, de ter um local para praticar isso, para observar isso? 

Prof (b) 19.Assim, a minha resposta imediata é de que com certeza. Acesso a 

[palavra inaudível] óbvio, lógico.  

Pesq. 20. Mas, aí, de que forma isso acontece aqui nesse curso?  

Prof (b) 20.Assim, primeiro deixa eu pensar no meu sim. Eu falei sim e [trecho 

inaudível] é esse. Não sei, eu cheguei em alguma oportunidade da gente falar com 

propriedade sobre teoria de ensino e aprendizagem no curso de licenciatura em que o 

aluno freqüentava[?] a sala de aula? Eu acho que não. Eu acho que é [trecho inaudível], 

então, para essa pergunta, mesmo. 

 

Pesq.21.Você acha que ele tem a oportunidade de viver nesse primeiro 

período, estar acompanhando de alguma forma, através de estágios, escolas? 

Prof (b) 21.Aí é que está, talvez, rigorosamente, se você perguntar: “-Ele tem 

que entender o funcionamento... Teorias de ensino e aprendizagem na sala de aula, 
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dentro da sala de aula?” Fisicamente, não virtualmente. Porque vai chegar um 

momento que [trecho inaudível] até porque logisticamente é impossível. É possível um 

aluno seguimentar desde o primeiro período todos. Assim, logisticamente que eu digo é: 

é impossível, como instituição, a gente proporcione a logística que dê para ter todo 

mundo em uma sala de aula qualquer. Agora, ele tem que pensar na sala de aula. E ele 

pensa na sala de aula de várias maneiras. Pensando na sala de aula comum, que isso vai 

acontecer mais [palavra inaudível]. Depois que ele terminar o seu quarto período, ele 

pode dar aula no centro de línguas. Eu acho que é o quarto período. Agora eu não estou 

lembrando em qual período. E, aí, depois lá na frente, tentar se curricular que é 

obrigatório em escolas regulares, não em instituto de línguas. 

Então, assim, a presença física, corpórea na sala de aula vai acontecer. Mas ele 

pode pensar a sala de aula de outras maneiras que também estão muito em sala de aula. 

Então, por exemplo, essa experiência dele como aprendiz, antes da obrigação. Então ele 

está pensando na sala de aula. Ele está refletindo sobre como a educação foi apresentada 

para ele, o que ele trouxe, como é que ele introduziu essa experiência como learner a 

vida inteira. Ele pode pensar como aluno da graduação, como é que se sente, como é a 

dinâmica, como é que a interação entre professor e aluno. [trecho inaudível] tudo. Ele 

pode pensar nisso. E ele pode pensar no professor que ele tem na graduação. 

Então, assim, o meu trabalho como professora na graduação... Qualquer 

professor de licenciatura, no momento professor de nível universitário não é 

licenciatura; qualquer um, em algum momento da vida dele, ele vai se dar conta de que 

ele está engajado em um processo metapedagógico. Então, ele está o tempo todo 

ensinando e falando de ensino. Então, ele está ciente de que o aluno pode ser meio 

[trecho inaudível]. De que na medida em que ele fala sobre a questão de ensino e 

aprendizagem, ele está dando a cara à tapa. Então, se eu falo para o meu aluno de 

graduação [trecho inaudível] ensino e não mostro aquilo na minha prática, eu estou 

dando a cara à tapa. É uma área muito ingrata ao meio, porque [trecho inaudível]. 

 

Pesq.22.Eu pergunto isso porque, às vezes, no discurso a gente traz uma 

coisa e, no dia a dia, às vezes, aparece uma coisa diferente. É revelado um aspecto 

diferente do que a gente disse. Então, esse caso em que os alunos [trecho inaudível] 

a melhor forma de ensino, para aquelas pessoas que acham isso: “-A minha aula é 

explicativa[?] e blá blá blá.” E chega na classe, [trecho inaudível] aulas baseadas em 
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tradição, somente em tradição, sem reflexões [trecho inaudível] disponível. Então, 

às vezes, essa questão... A gente acha que vai ter uma postura em sala de aula por 

causa do discurso. 

Prof (b) 22.Ok. Você está querendo que eu fale sobre a consistência entre 

discurso e [trecho inaudível]. 

Pesq.23. ([trecho inaudível] a inconsistência [trecho inaudível].)  

Prof (b) 23.Não posso ficar falando do aluno, né? Eu tenho que falar do aluno 

ou do curso de graduação, agora?  

Pesq.24. (Do aluno.)  

Prof (b) 24.Do aluno.  

Pesq. 25.Você só vai falar do aluno.  

Prof (b) 25.A inconsistência, talvez, que a gente vê... Inconsistência entre aspas. 

Isso é assunto, aí, de [trecho inaudível], de [trecho inaudível], nessa área aí toda, good 

week, friends, coisa e tal. Aqui, o que você chama de inconsistência, que é: “-Ah, o 

professor fala uma coisa e faz outra.” É muito... Essa inconsistência é muito passível de 

elaboração. Porque eu tenho muita resistência à pesquisa que se detecta inconsistência e, 

entre aspas, denuncia as inconsistências da prática do professor em relação aos seus 

limites, [palavra inaudível] and knowledge. Sabe aquela coisa do Bakhtin[?]? [palavra 

inaudível] and knowledge. Aí, a prática é inconsistente. 

Você tem resistência a certos tipos de pesquisa que trazem as inconsistências por 

mais que haja sempre um compromisso naquela pesquisa com a ética, não revelar a 

fonte, não deixar [trecho inaudível]. Por quê? Porque, assim, em geral, aquilo que tem 

se produzido, na minha opinião, tem sido muito irrelevante nessa área de [palavra 

inaudível]. Mas, volta e meia, o professor se sente... Quem está sendo pesquisado... É 

muito... Não posso dizer que é muito comum, porque eu acho que vou estar mentindo. 

Eu vou falar um dado não comprovado. 

Mas, assim, eu não gostaria de deixar a minha aula ser assistida, hoje, por 

qualquer pesquisador. Porque eu ia ter que saber muito bem quem é ele. Se ele é muito 

maduro para poder tratar os dados que ele está colhendo. Porque, muitas vezes, você 

atribui... Tem uma sala... Dentro de [palavra inaudível], tem uma área de [palavra 

inaudível] e tem aquela parte de... Tem uma janelinha chamada de [palavra inaudível] 

window que é a parte que [trecho inaudível] nobody can. Então, assim, talvez seja nessa 

janelinha escura que o pesquisador precisasse ter mais prioridade. Além das outras ok, 
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que ele precisa... Por exemplo, aquilo que o profissional não se dá conta é importante 

que a gente trabalhe para que ele acabe vendo, se dando conta, que ele se autoobserve, 

que ele tente ser mininamente autoconsciente. Mas o meu problema, a minha reserva é 

com as conclusões que são tiradas a respeito daquilo que se observa. Então, assim, fugi 

totalmente, né? O que você me perguntou, mesmo? 

 

Pesq.26.Não, está ligado ao que a gente está falando de...  

Prof (b) 26. (Divaguei.)  

Pesq.27. Não, você puxou para o lado do professor da graduação. E o nosso 

foco é o aluno. Porque como ele não tem acesso à observação em sala de aula 

[palavra inaudível], à prática pedagógica [trecho inaudível], a prática é que ele usa 

exemplos [trecho inaudível] dos próprios professores da graduação. E [trecho 

inaudível] é o seguinte: às vezes, ele tem acesso às teorias, então, ele refletindo, 

acha que seria a mesma coisa. E quando ele vai para a sala de aula, ele descobre 

que aquilo que ele pensava não é tão fácil como ele imaginava, que ele já tem o 

conceito dentro dele. 

Prof (b) 27.No mundo ideal do currículo... E aí, isso vai depender de cada 

professor; e eu não me coloco. Já deixo bem claro isso: não me coloco como modelo. 

Eu lido com muita honestidade, com muito carinho com esse aluno de graduação 

porque eu quero que ele seja o melhor professor que eu vou formar. Mas eu ainda sim 

não me coloco como modelo. Mas no mundo ideal, esse aluno teria reservado, já 

garantido no currículo, o tempo de observação dele, de estágio curricular bonitinho. Ele 

tem a oportunidade, a escolha, o livre arbítrio de ir para o centro de línguas ou não. E no 

centro de línguas ele vai ser observado sistematicamente.  

 

Pesq.28. Mas o centro de línguas não conta como aquele estágio obrigatório 

[trecho inaudível]? 

Prof (b) 28.Não. Não, não conta. Mas ele sempre... Ele tem a oportunidade de ir 

para o centro de línguas e de ser observado. Mas eu não posso fazer isso como: “-Ah, 

então está tudo certo nosso currículo porque o centro de línguas...” Não. Tem que 

estar... 

 

Pesq.29.  [trecho inaudível] de escola regular, [trecho inaudível]. 
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Prof (b) 29.Tem aluno que não pode ir para o centro de línguas porque trabalha 

em outro lugar. E se ele tiver outro emprego? As necessidades dos alunos precisam ser 

supridas naquele horário que ele tem ali. Que o problema que ele inclusive sabe que ele 

entra no turno da manhã e ele vai ter que fazer estágio no turno da tarde, quando ele 

entra; e vice-versa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: em um mundo ideal, o aluno 

teria, além do espaço garantido para o estágio curricular, teria, ao longo do curso, 

professores que estivessem muito cientes do papel metapedagógico que eles têm. Que 

eles não têm. Que é: eles falam sobre o ensino, eles falam sobre a língua, eles levam o 

aluno a refletirem sobre as questões linguísticas, mas eles, ao mesmo tempo, estão 

ensinando como é que se ensina. Mostrando ali: “-Olha, está vendo como é que eu estou 

fazendo com vocês? É assim que vocês têm que fazer. Está vendo como eu sou 

autoreflexivo? Está vendo como eu sou autoconsciente?” 

Quer dizer, esse é o meu ideal. Por isso que... Again: eu não me coloco como 

modelo. Eu me coloco como aquela que tenta. Eu tento porque eu acredito nisso. Eu 

acredito nesse caminho enriquecedor que o autoconhecimento, enfim, nos traz. Você se 

conhecer melhor é você ouvir o outro, é você se ver no outro e por aí vai. Mas [trecho 

inaudível] mundo ideal. O currículo é limitado. Exatamente: ele é tanto limitado quanto 

ele é aberto e [trecho inaudível]. Quer dizer, ele tem a chance de ser melhorado a cada 

dia pelo mesmo motivo. Então, são pessoas: pessoas que... O currículo é a gente. Nós 

somos o currículo. Então, ele é limitado por isso, por causa disso. E, ao mesmo tempo, 

pela mesma razão, pelas mesmas pessoas, que ele é aberto.  

Então, assim, ele tem a chance de pensar na sala de aula, de ver a questão da 

teoria e prática na disciplina. E, aí, vai depender muito de quem é essa pessoa. Porque a 

gente não pode, também, eximir o aluno de uma responsabilidade muito grande, o limite 

do social, institucional sobre a sua formação. Porque seria muito injusto eu colocar tudo 

no ombro do currículo, dos professores e da instituição. E quem é essa pessoa? [trecho 

inaudível] das áreas humanas que presta a ensinar, tem que saber que ele tem um papel 

a cumprir nessa sociedade.  

Então, primeiro, tem que ser curioso. Tem que ser curioso sobre o mundo, o 

universo que ele não conhece e sobre o qual nós comentamos um pouquinho. E ele tem 

que ser curioso sobre ele mesmo. Então, ser curioso sobre si mesmo é condição sine qua 

non. Porque ele pode se dar conta lá, como professor, no futuro, onde estão os furos, 

onde estão as inconsistências da minha relação com a prática e teoria. E sem ele estar 
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curioso, não adianta o currículo maravilhoso, não adianta o professor pós-doc, não sei o 

quê. Tem que ser um profissional com postura de pesquisador. Quer dizer, [trecho 

inaudível] é: [trecho inaudível] alguém que, primeiro, se dá conta de que não vale. 

Segundo: “-Eu não sei, não. Eu quero saber.” E, ao querer saber, ele vai lá, faz a 

pergunta e vai atrás. Então, é isso. 

 

Pesq.30.Obrigada. 

Prof (b) 30.Acabou? Que bom. Mas você fica à vontade para me escrever se 

tiver algum trecho que ficou incompreensível ou alguma coisa que você queira que eu 

fale mais. Eu posso escrever. 

 

Pesq.31.É. Talvez, alguma [trecho inaudível]. Eu estou adorando as 

entrevistas. Cada entrevista para mim é uma aula. 

Prof (b) 31.Conversar é sempre aula, com qualquer pessoa. 

 

Pesq.32.Às vezes, eu fico me segurando porque eu quero falar, eu quero, 

mas eu não posso falar. 

Prof (b) 32.Não pode. Eu sei. Mas pode falar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA PROFESSORA (C) 

 

Pesq. 1.Então, a primeira pergunta Karen é: o que você acha que essa instituição 

de ensino superior entende por ensino e aprendizagem em seu currículo, em seu 

projeto pedagógico?  

Prof (c) 1. (Ensino e aprendizagem?)  
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Pesq. 2. É. 

Prof (c) 2. Eu acho que... Você está perguntando o que eu entendo pelo currículo, pelos 

professores ou pela instituição?  

Pesq. 3. (Pela instituição.)  

Prof (c) 3. Pela instituição? Eu não sei o que a instituição pensa sobre ensino e 

aprendizagem. 

 

Pesq. 4.Porque existe um direcionamento no projeto pedagógico. 

Prof (c) 4. Sim. É um projeto da UFES, que a gente se baseou bastante. O nosso projeto 

está muito em consonância com o projeto da UFES. Que segue bastante o Parecer IX do 

MEC. Então, que é para estar atendendo diversidade, que é para estar consciente que 

cada um tem um ritmo diferente. É esse tipo de coisa. Que as duas coisas têm que andar 

juntas. Então, você não pode ensinar nada se você não tem algum comprovante de que 

alguém esteja aprendendo. Então, as duas coisas têm que andar em conjunto. Isso, na 

teoria. Se é pensado assim na prática, eu não sei. Porque, a prática, também, você tem a 

cobrança de não poder reprovar os alunos, tem que tentar passar um número maior de 

alunos. E se não está havendo a aprendizagem? Então, isso é um problema. Quando o 

aluno repete, também, fica reprovado, não existe orientações de que, por exemplo, se 

não funcionou a aprendizagem durante o intercurso, não tem orientações de que, talvez, 

você deveria estar tentando outras formas de ensino para conseguir essa aprendizagem. 

Não tem nada disso. Então, a pessoa que é reprovada em curso, faz de novo. Se é com o 

mesmo professor, frequentemente é exatamente o mesmo curso. Então, não tem muito 

esse conceito de ensino e aprendizagem na prática, eu diria. Não se tem uma 

consciência grande disso na prática. Está muito bonitinho no projeto pedagógico da 

UFES, está muito bonitinho o projeto pedagógico do curso. Agora, quando você vai 

olhar dentro da sala de aula, não sei se você vai ver o projeto de fato entrar. 

 

Pesq. 5.Então, de acordo com a sua experiência ao longo desses anos que você tem 

trabalhado aqui na UFES... São quantos já mesmo, Karen? 

Prof (c) 5. Não, entrei em 2002. Então, está relativamente recente.  

Pesq. 6.  (Relativamente.)  

Prof (c) 6. Quase vai para dez anos; nove anos. 
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Pesq. 7.Então, ao longo da sua experiência e para você, mesmo, como profissional o 

que é ensinar e aprender língua inglesa? 

Prof (c) 7. Muito mais do que decorar regras gramaticais e vocabulário. Que, 

infelizmente, muitos de nossos egressos acabam nesse ofício, de ensinar regras de 

gramática e vocabulário. Que eu acho que é uma parte muito pequena do ensino de uma 

língua. Então, a língua tem todos os conceitos lingüísticos envolvidos, incluídos: 

psicolinguística, linguística... Como é que se aplica o conhecimento linguístico na sala 

de aula. Sociolinguística: você tem que estar consciente das diferentes culturas que 

utilizam a língua, que utilizam para quais razões. Então, todo aquele lado de discurso de 

que é comunicação. Todos esses conceitos muito complexos. Então, eu acho que se a 

gente consegue, na graduação, uma apresentação inicial de um pouco dessas 

complexidades, durante a graduação, para poder contextualizar o ensino, talvez [trecho 

inaudível] de pedaços da língua. 

 

Pesq. 8.Então, você disse que os alunos egressos acabam ficando na... Quando eles 

vão para a sala de aula, tem essa questão mais de gramática e vocabulário. E 

quais... 

Prof (c) 8. Fica uma contradição e uma insatisfação de todos os lados, eu acredito, que 

nós não solucionamos ainda. Que é os professores, a maioria dos professores atuais, 

envolvidos no curso, estão interessados na língua no sentido amplo, não no sentido 

estrito de gramática, vocabulário, vamos dizer. Então, envolve conceitos linguísticos, 

mesmo, no seu ensino. Os alunos, alguns se interessam por essa visão maior de que é a 

língua inglesa. Mas muitos querem apenas treinamento de como agir em uma sala de 

aula. Eles querem um treinamento de como pegar um livro didático...  

Pesq. 9. (Receita pronta.) 

 Prof (c) 9. Receita. E como colocar para funcionar em sala de aula. Então, eu diria que 

tem uma certa insatisfação de falta de receita. E os empregadores, também, depois, 

querem as receitas, querem receitas que funcionam. Mas também dizem, na teoria, que 

querem professores que pensam. Agora, o que acontece quando um professor que pensa 

conversa com um diretor de escola, o diretor não quer, mesmo, que tense, quer que 

administre a aula. 

 

Pesq. 10.Então, ele quer que saiba pensar, mas que não utilize. 
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Prof (c) 10. Mas que não pense muito. Então, eu acho que ainda tem muito conflitos 

de desejos. E o curso não está atendendo esse lado de ensinar como agir em sala de aula. 

O que ajuda a aprender isso é o Centro de Línguas. Então, os alunos que optam, tem a 

opção de fazer o Centro de Línguas, então aprendem do estilo do Centro de Línguas. 

Que também não é o único estilo de dar aula. 

 

Pesq. 11.Aí, fica mais na questão de instituto de idiomas, né? Que, aí, não entra 

escola regular. 

Prof (c) 11. Não prepara os alunos para a escola regular. Então, assim, eu acho que 

[trecho inaudível] escola pública, esse curso, eu diria que não prepara os alunos para 

trabalhar como profissionais em sala de aula de escola pública se eles estão, ainda, 

apegados a receitas. Eu acredito que eles tiveram oportunidades para pensar. E se eles 

utilizaram essas oportunidades, eles estão em condições de pensar, também, nas 

condições, às vezes adversas, que existem na escola pública. Mas muitos querem 

receitas. E quando pegam receitas e tentam aplicar a receita na realidade da escola 

pública, não funciona. Então, você tem que saber pensar, saber ser flexível, saber ser 

criativo para poder trabalhar em condições adversas. Mas isso, eu diria que não estamos 

conseguindo passar isso muito bem para a maioria. Tem alguns que aprendem e estão na 

escola pública com sucesso, graças a Deus.  

 

Pesq. 12.E isso, talvez, porque... Mas existe a demanda. Então, os professores têm 

que sair daqui preparados para... Pelo menos alguns. 

Prof (c) 12. Existe. Sim, alguns pelo menos. 

 

Pesq. 13.E você acha que esse interesse deles pela língua, dos professores, e não... 

Pela língua, que eu digo, especificamente a questão da gramática, aquisições de 

vocabulário. Não nessa linguagem, [palavra inaudível] nessa linguagem. Seria pelo 

que eles já vêm esperando do curso? E você acha que essa situação não consegue, 

talvez, se reverter? Não está atingindo os alunos para reverter essa mentalidade 

dentro do curso? 

Prof (c) 13. Eu já vi uma mudança com o novo currículo, com certeza. No velho 

currículo, cada professor entrava na sua sala de aula, dava o que queria e saía. Não tem 

conexão com nada, não tinha conexão com o ensino. O ensino era visto como separado. 
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Então, o que era trabalhado muito em sala de aula no velho currículo, eu acho, na minha 

opinião... Você que, talvez, não sei, formou no velho currículo. Eu penso que era o 

ensino de língua, de escrita, de leitura, esse tipo de coisa durante os três anos. E, depois, 

um ano de disciplinas pedagógicas, de pedagogia. Agora, com o novo currículo, a gente 

começa, no primeiro período, já com Tópicos I. A gente tem seis períodos de Tópicos: 

Tópicos I, II, III, IV, V e VI. E Projetos I, II, III, IV, V e VI que andam em conjunto. E 

a ideia é que sejam projetos de ensino de língua inglesa de alguma forma, mas no 

sentido amplo. Não apenas montar planos de aula, por exemplo. É investigar áreas que 

você acha que vão te ajudar a ser um profissional melhor. Então, tem pessoas que ficam 

obcecadas com a inclusão. Então, tem um grupo, por exemplo, que trabalhou com 

surdos: como é que é o surdo? Como é que é o surdo vai aprender inglês? O que eu 

preciso fazer para poder dar aula para um surdo, para incluir? Então, esse grupo 

trabalhou. Eu acho que quase todos os seis projetos, era pensando a inclusão de formas 

diferentes, cada semestre. Então, isso é pensar o ensino. A minha matéria que é prosódia 

aqui, é muito linguística. Mas tem grupos que estudaram a prosódia do comentador de 

futebol: como é que você sabe quando está vindo um gol? Isso tem a ver com o ensino? 

Aparentemente, não. Talvez inicialmente. Mas se você trabalha a entoação, a expressão 

de emoção pela entoação, o fato que você está chegando a um momento importante. 

Como é que você reconhece isso em uma língua, em outra língua: isso faz parte do 

ensino da língua também. Então, é no sentido amplo. E os alunos são autônomos na 

escola dos tópicos dos seus projetos. Então, nesse sentido, eu acho que está tendo 

ligações com ensino desde o primeiro período, já. Então, já muda esse conceito de 

língua pura. A língua já está sendo pensada muito mais em conjunto com o ensino. E os 

professores de língua estão sendo obrigados a pensar em um ensino mais... Que, às 

vezes, não pensavam antes. Era muito mais no acho, abstrato. Então, estão chegando... 

Por causa desses projetos, estão sendo forçados a chegar um pouquinho mais perto do 

ensino. Então, eu vejo uma mudança. Mas houve modificações na proposta original que 

eu acho que estão acabando, estão se distanciando das propostas originais. Então, não 

sei se vai avançar ou se vai ficar nisso mesmo. 

 

Pesq. 14.Então, podemos ir para a próxima pergunta. Então, quais são as 

competências desenvolvidas por esse curso de letras inglesas? Ou quais são as 

competências que há uma tentativa, então, de desenvolver por esse curso? 
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Prof (c) 14. Eu acho que a competência oral é bastante desenvolvida, porque as aulas 

são ofertadas em inglês, a maioria. E os alunos, então, estão ouvindo, estão 

respondendo, estão lendo em inglês.  

Pesq. 15. (Até porque os alunos que entram têm um nível linguístico.)  

Prof (c) 15. Tem que ter um nível já sabendo que, desde o primeiro dia de aula, tem 

gente falando inglês na aula toda. Então, a parte oral eu acredito que seja, talvez, a 

competência mais bem-sucedida. Porque ela se dá pela exposição... [conversa paralela] 

Estão ouvindo e, também, sendo obrigados a falar. Mas nem todo mundo fala. Então, 

não dá para garantir a fala. A compreensão dá para garantir. A leitura deveria dar para 

garantir, porque a gente pede para ler bastante. Mas sempre tem alunos que não leem. 

Então, a competência de aprendizagem em qualquer curso é responsabilidade do aluno. 

A gente está oferecendo condições. Estamos exigindo que fale. Nós estamos falando em 

inglês. Então, a parte oral deveria estar desenvolvida. A gente está dando bastante 

leitura. Tem gente que não lê, mas quem lê, então está desenvolvendo a leitura. A 

escrita, eu acredito que também mudou com os projetos. Porque eu acho que, antes, 

houve pouca escrita. Eu lembro que no sexto período eu dei linguística aplicada 

algumas vezes, pedi um paper e houve um espanto quando eu pedi para, minimamente, 

cinco, seis páginas. E, hoje, os projetos de primeiro período variam entre dez, 15 

páginas. No primeiro período, agora. Inicialmente, não: era uma página. Quando a gente 

começou os projetos. Porque nós também não sabíamos o que queríamos. Fomos 

trabalhando em grupo com os alunos e modificando essa proposta original. E, agora, 

estão produzindo projetos mesmo. Agora, por ser trabalho em grupo, não são todos que 

estão desenvolvendo a escrita. De novo: é responsabilidade do aluno. Então, o espaço 

está lá no currículo, no meu ver. Se o aluno não faz uso das oportunidades, então... 

 

Pesq. 16.Então, pelo que eu entendi, o aluno sai da instituição com uma 

competência linguística que ele está apto a dar aula.  

Prof (c) 16. (Deveria.)  

Pesq. 17.Mas, aí, e a questão da competência pedagógica? 

Prof (c) 17. Pois é, a competência pedagógica, no meu ver, não está muito 

desenvolvida. Tem dois estágios no sétimo e oitavo período. Já que a instituição UFES 

não tem convênio com nenhuma escola pública, não garante espaço para a realização do 

trabalho. Depende do professor do estágio correr atrás, dos alunos do estágio correrem 
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atrás de espaços de trabalho. Isso é um absurdo. Então, enquanto você não garante um 

convênio estabelecido que a escola tenha responsabilidade, que a UFES tenha 

responsabilidade para com essas escolas, eu acho que é muito problemático exigir o 

desenvolvimento desse lado do estágio. Os alunos que fazem estágios em escolas de 

inglês, muitos estão trabalhando durante a sua graduação... Estão recebendo, mas não 

estão recebendo no curso. Quem está trabalhando aqui no Centro de Línguas está 

fazendo um estágio voluntário. Não é obrigatório. É não obrigatório. Então, mais uma 

vez é uma opção pessoal. O CLC[?] é um projeto oficial do departamento para poder 

oferecer um espaço, mas não são obrigados a fazer um trabalho lá. E o trabalho 

realizado não é sempre de acordo com propostas de todos os professores envolvidos 

nesse curso. Então, há conflitos entre o que é feito no Centro de Línguas e o que está 

sendo pregado no curso. Não está tendo uma consonância total entre os dois. Que eu 

acho isso um problema grande. Então, isso interfere com a formação pedagógica porque 

você não está tendo consonância entre o que o professor está pregando no curso e o que 

os supervisores do Centro de Línguas estão pregando na prática. E o aluno...  

Pesq. 18. (E da mesma instituição.) 

Prof (c) 18.  Da mesma instituição, um sendo projeto do outro. Então, isso, para mim, é 

problemático mesmo. Então, a competência pedagógica eu diria que precisa ser 

trabalhada mais, com certeza. 

 

Pesq. 19.A próxima pergunta: que tipo de professor que você acha, Karen, que 

essa instituição tem, por objetivo, formar? 

Prof (c) 19. O curso de letras em inglês, de acordo com o seu projeto pedagógico que 

foi montado em grupo pela equipe com certas batalhas, mas eu diria que o curso espera 

um professor constante. Em primeiro lugar, o professor pesquisador que é capaz de 

olhar para as suas turmas e analisar o que está acontecendo, perceber áreas 

problemáticas e pensar sobre como solucioná-las. Conhecer os seus alunos para saber o 

que vai funcionar melhor para eles. Analisar os resultados de qualquer prova que ele 

está dando para ver quais áreas que estão mais fracas, quais as áreas mais fortes. Que eu 

preciso não trabalhar essa área mais, talvez; preciso, talvez, reorganizar o que está 

acontecendo no livro para tomar essas decisões bem mais sucedidas em termos 

pedagógicos. Então, a montagem desses projetos [trecho inaudível] de projetos 

interdisciplinares, justamente é para tentar levar o aluno a pensar, levar o aluno a 
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perceber como pesquisar para descobrir soluções, para ser mais independente. Então, eu 

acho que é esse tipo de professor que a gente gostaria de falar. E eu diria que o currículo 

está montado nessa direção. Se funciona ou não, é outra... 

 

Pesq. 20.Aí, é outra história. Então, a próxima pergunta: como é estabelecida a 

relação teoria-prática nas disciplinas? 

Prof (c) 20. Sou obcecada por esses projetos. Você já viu, né?  

Pesq. 21. (Sim.)  

Prof (c) 21. Mas foi montado para isso, para poder estar fazendo uma ligação com a 

teoria que pode ser muito abstrata na sala de aula. Obrigar o aluno a fazer uma conexão 

com o ensino. Portanto, fazer essa ligação teoria-prática todo semestre. A forma que foi 

montada originalmente, para mim, deu mais certo. Porque você estava com todos os 

professores envolvidos sempre. Então, você tinha que sentar junto com outros 

professores: “-Quem está dando aula no primeiro período?”, “-Eu dou fonética e a 

Luciana está dando morfologia.”, “-Eu preciso saber o que você está fazendo. Como é 

que nós vamos aplicar isso, na prática, para um projeto?” Então, obrigou os 

professores a pensarem junto com a professora de Tópicos, a Carla, por exemplo: “-

Vamos sentar nós três para pensar.” 

Pesq. 22. (A professora de Tópicos é a professora...)  

Prof (c) 22. Que vem da pedagogia.  

Pesq. 23. (E que direciona esses projetos?)  

Prof (c) 23. Está junto, sempre trabalho junto. Então, eu e a Carla normalmente 

trabalhamos juntas. Eu, com o primeiro período do lado de língua e ela com o primeiro 

período do lado de pedagogia. Então, você está com horas de pedagogia desde o 

primeiro período, trabalhando obrigatoriamente junto com horas de língua. Então, você 

tem uma nota só para o projeto que envolve os dois professores: 30 horas para a Carla, 

30 horas para mim. Então, ela faz alguma avaliação apenas pedagógica. Eu faço a parte 

introdutória sobre áreas que a gente conversa antes. Assim, o tópico para trabalhar no 

primeiro período, normalmente é o trabalho Aprendizagem Colaborativa. Porque o 

pessoal não sabe trabalhar em grupo, para começar. Então, isso tem que ser trabalhado 

desde o início. Então, eu trabalho isso, ela está trabalhando alguma coisa da área de 

pedagogia. E chega na metade do semestre, agora vamos dividir os grupos. Eles formam 

os grupos, identificam seus tópicos e, de acordo com as áreas que eles escolhem, nós 
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dividimos para supervisionar os projetos. Então, ela pega metade, eu pego a metade. De 

acordo com as áreas: “-É mais para fonética, é mais para língua ou é mais para 

ensino? Então, você pega isso, eu pego isso e nós vamos trabalhar juntas.” 

Teoricamente e, de acordo com alguns professores, realmente é feito em conjunto. 

 

Pesq. 24. Então, é estabelecido? Há uma tentativa de estabelecer? 

Prof (c) 24. Uma tentativa de estabelecer esse relacionamento entre teoria e prática 

usando os projetos. E já que é o professor de uma disciplina teórica que tem... Porque 

antes era... Eu tinha fonética e fonologia, então, eu tinha, também, projeto casado com 

minha disciplina-mãe; tinha uma disciplina ‘filhota’ de 15 horas que era projeto de 

ensino de fonética e fonologia. Quem dava morfologia, tinha 15 horas de projeto de 

morfologia. Então, dava todo mundo junto. Então, saíram alguns projetos que eram 

mais relacionados [trecho inaudível] fica com o professor de morfologia. Se era mais 

fonética, som, oral, fica comigo. Mas com ensino ficava com Carla. Mas a gente sentava 

depois da apresentação para decidir uma nota só. 

Pesq. 25. (Que era uma nota em conjunto?) 

Prof (c) 25.  Isso. Então, já que era o professor de fonética que tinha que pegar o projeto 

junto, então você tinha que já começar a ligar teoria e prática: você como professor. 

Então, isso já começou a mudar as propostas de ensino dos professores. Eu acho que o 

início desse novo currículo funcionou muito bem. Depois, o pessoal não gostou de 

pesquisa e horas. Aí, pronto, obrigou a gente fazer uma disciplina só de 30 horas. Então, 

era o Projeto I igual a Tópicos I. Então, a pessoa tem duas professoras que trabalhavam 

em conjunto, agora. Ao invés de três, quatro, que era doideira, mas funcionava muito 

bem.  

Pesq. 26. (É, mas acho que é o que importa. Se funcionava.) 

Prof (c) 26.  Mas eles não compreenderam. Continuam não compreendendo essas coisas 

de correquisitos. Eles não entendem isso. Porque é correquisito ao matricular. Então, 

você só pode se matricular o pessoal [palavra inaudível] se você tem, também, a 

matrícula para Projeto I, andam juntos até aí, na matrícula.  

Pesq. 27.  (Sim, mas é só arrumar os quesitos.)  

Prof (c) 27.  Isso, mas vai explicar para esse pessoal da informática daqui. A gente é 

chamado todo semestre, desde 2006, para explicar para a mesma pessoa. 

Pesq. 28. (Para a mesma pessoa, o que é pior.)  
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Prof (c) 28.  Nós temos um probleminha de ensino e aprendizagem ali. Já tentamos 

explicar de várias formas e não está funcionando. 

 

Pesq. 29.Vocês têm que arrumar outra forma para [trecho inaudível]. 

Prof (c) 29.  Tem. Eu não consigo pensar [palavra inaudível]. 

 

Pesq. 30. Então, a nossa última pergunta, Karen: você acha que os alunos, ao 

aprender as teorias aqui na universidade, necessitam entender o que é isso na sala 

de aula de uma forma prática? 

Prof (c) 30. Sim. A aprendizagem só fica confirmada se você consegue aplicar em 

outros contextos. E os alunos não conseguem. Então, se você ensina alguma coisa 

teórica e pede para dar um exemplo de como esse conceito foi trabalhado ou é 

trabalhado de forma prática em sala de aula, frequentemente não conseguem. Eu já 

observo isso sempre nas disciplinas, principalmente de fonética, prosódia. Que eu 

pergunto: “-Está bom. Então, a gente falou, no primeiro semestre, de múltiplas 

inteligências. Lógico que não é só isso. Nós somos diferentes. Ok. Pensa a fonética de 

várias formas. Está bom, cada um vai pensar. Você [trecho inaudível], então pensa a 

fonética desse ponto de vista. Do João, pensa.” Aí, eu trabalho: “-Estamos desenhando 

no quadro, estamos ouvindo, estamos usando a língua. Está bom.” No final, eu 

pergunto: “-Ok. Voltando àquela ideia original de inteligência múltiplas, nós fizemos 

alguma coisa nessa sala de aula...” A gente está na sala de aula: “-Eu usei várias 

estratégias de ensino durante esse curso. Faz alguma ligação entre, por exemplo, 

múltipla...” 

Então, parece ser muito complicado fazer essa ligação entre uma estratégia de ensino e 

o que você está fazendo: “-Você fez como aluno.”, “-Eu lembro quando você desenhou 

no quadro [trecho inaudível].” Então, essa é uma relação muito básica e parece ser 

muito difícil de tirar alguma coisa do que você está aprendendo nessa hora com o som: 

“-Eu estou desenhando, o que está acontecendo na boca.” Sim, ok. Mas você não 

consegue olhar isso de outro ponto de vista, do ponto de vista de um professor que você 

vai dar aula.  

Pesq. 31. ([trecho inaudível].)  

Prof (c) 31. É uma estratégia que está sendo adotada por um professor: de que forma 

você usaria essa estratégia nas suas salas de aula? [conversa paralela] 
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ENTREVISTA PROFESSORA (D) 

 

Pesq.1. Então, professora, a primeira pergunta é: o que você acha que essa instituição de 

ensino superior entende por ensino-aprendizagem em seu currículo? E se fosse possível, 

talvez, que você citasse um exemplo, de como isso acontece. 

Prof.1.Ensino aprendizagem? Eu acho que no currículo atual, a questão da colaboração 

é muito forte. Eu não estava aqui na época da elaboração do currículo, da reelaboração 

do currículo. Mas eu sei que colegas meus que participaram são muito... Acho que 

deixaram isso bem claro no projeto. Então, eu acho que a gente não... No ensino 

aprendizagem, ele com certeza acontece de forma colaborativa. 

 

Pesq.2. Mas, mesmo você não tendo participado do processo de reelaboração? Apesar 

de que eu sei que esse processo ainda está em estudo. 

 

Prof.2.É, na verdade, esse currículo está sendo testado e acho que as conclusões estão 

sendo tiradas agora. Porque as primeiras turmas se formaram há um ano, por exemplo, 

acho que a primeira turma que fez todo o currículo. Mais o que tinha? 

 

Pesq.3. É, como eu estava falando, eu sei que você falou que não participou do 

processo. Mas você disse que é baseado na colaboração. 

Prof.(d)3.É, eu acho que é colaborativo, a gente fundamenta também princípios 

socioconstrucionistas de é... Claro, não poderia ser colaborativo sem ser 

socioconstrucionista. Sociointeracionismo, eu acho que tudo isso está presente na nossa 

forma de ensinar e eu acho que na forma como os nossos alunos aprendem. Desde o 

primeiro período, eles têm que trabalhar interdisciplinaridade nas disciplinas que eles 

estão cursando. Para trabalhar dentro dessa proposta, eles têm que se agrupar. Então, aí 

a gente já vê a colaboração, a associação e a ligação que eles têm que fazer entre as 

disciplinas. O currículo, hoje, é bastante integrado, em termos de... Pelo menos assim, 

em tese, ele é integrado. O que os professores de fato fazem na sala, como eles 

organizam as disciplinas e os conteúdos, aí, a gente, às vezes, perde um pouco o 

controle. Não é nem o controle, mas a noção do que realmente está sendo feito. Mas, na 

teoria, a proposta deveria ser essa também. E acho que, como muitos alunos já vêm, 

também, com experiência na língua, experiências até como professores, já dando aula, 

essas experiências não podem deixar de ser levadas em consideração. Então, isso 
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também é sempre trabalhado. Acho que isso também traz muito, agrega muito 

conhecimento e ajuda muito no processo de aprendizagem. De ensino e de 

aprendizagem também. Mas eu acho que assim, para a colaboração e a interação, tão 

presentes desde o primeiro momento. 

 

Pesq.4.Podemos ir à segunda pergunta?  

Prof.4. (Sim.)  

Pesq.5.Então, de acordo com o seu tempo de experiência aqui na instituição, o que 

você acha que é ensinar e aprender língua inglesa, para a instituição? 

Prof.5.Olha, por nosso currículo... Assim, eu estou relacionando a instituição com o 

currículo. 

 

Pesq.6. É, não só com o currículo, mas, como acontece efetivamente? 

Prof.6.É, porque assim, enquanto instituição, eu respondo pelo curso de Letras – Inglês 

que foi elaborado pela equipe... Cujo currículo foi elaborado pela equipe de Letras – 

Inglês. Então, enquanto professora desse departamento, fazendo parte dessa equipe... 

Repete a pergunta. 

 

Pesq.7. O que é ensinar e aprender língua inglesa? 

Prof.7.Ok. Ensinar e aprender língua inglesa, hoje, para a gente, é trabalhar muito com 

discurso. Eu, quando fui aluna, aprender a língua inglesa, para mim, foi aprender a 

estrutura da língua. Aprender a escrever um texto era aprender a estrutura de um texto. 

Primeiro a estrutura das frases, depois a estrutura dos parágrafos para depois a estrutura 

dos textos. Hoje, nada disso acontece. Não se aprende língua de forma estrutural mais. 

Então, os alunos aprendem sempre com o foco no uso, no discurso. Então, eu acho que 

aprender língua é aprender ou adquirir conhecimentos e noções acerca do discurso, da 

língua enquanto discurso, como discurso, e não como estrutura. 

 

Pesq.8. Até porque ele tem condições de fazer isso, porque ele já entra no curso 

com o nível pelo menos intermediário de língua. 

Prof.8.Deveriam. Não é o que acontece em 100% dos casos. Ainda mais hoje, com a 

reserva de vagas que o governo impôs. Então, a gente tem sim, alunos do primeiro e 

segundo período com conhecimento ainda bem básico mesmo. Para eles é até uma 

frustração, entrar aqui e ver que aprender língua não é aprender gramática, vocabulário. 
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Pesq.9. E, às vezes, é a expectativa deles. 

Prof.9.É a expectativa deles, muitas vezes. Eu sou professora até de uma disciplina 

chamada Estudos Sintáticos. Nessa disciplina, eu, claro, dou aula de gramática, ensino 

gramática. Mas a gente sempre tem que trabalhar a estrutura a partir de um contexto, ou, 

na verdade, no final do processo de... Após lidar com as estruturas, eu peço para os 

alunos buscarem esses exemplos em textos ou em contextos reais, onde a língua 

realmente acontece. Para a gente sair um pouco dessa noção só da gramática, da língua 

padrão. Mas eu acho que aprender língua aqui, para nós, é aprender discurso. Não digo 

aprender discurso, mas é estudar a língua em uso, a língua no discurso. E eu acho que 

não está no currículo, mas já é, talvez, uma reflexão que tem sido feita e uma 

necessidade até que vem de fora, assim, do círculo mais acadêmico mesmo, que é de 

trazer o uso da língua de forma mais crítica.Eu acho que o currículo vai chegar, ainda, já 

saiu da parte da... Não é mais um currículo estruturalista, ele é um currículo baseado em 

discurso, mais discursivo mesmo. Tem uma abordagem muito mais discursiva. Mas ele 

ainda vai chegar, eu acho que vai dar o próximo passo para a crítica, para a o discurso 

crítico, para uso, para o letramento crítico, que é uma corrente que eu acho que a gente 

está tentando seguir agora. 

 

Pesq.10. Ok. Então, a nossa próxima pergunta: quais são as competências 

desenvolvidas, ou quais são as competências que há a tentativa de desenvolver 

nesse curso? 

Prof.10.A competência... Como é que eu vou dizer? Eu acho que não diria assim, a 

competência discursiva. Mas eu acho que é formar alunos, ou formar professores, na 

verdade. Formar professores de língua com mais consciência, com uma maior 

consciência do que a língua do instrumento que a língua realmente pode ser. Não um 

instrumento só usado para comunicar, ou para a comunicação. Eu percebo que os 

alunos, pelo menos que... Eu também trabalho com comunicação oral em uma outra 

disciplina, que também é bem assim, análise do discurso oral. E eu tento sempre, em um 

determinado momento da disciplina, a gente sempre fala da questão da identidade, da 

questão do poder que está por trás do discurso. Então, eu acho que a competência maior 

é ter consciência do papel da língua, do papel da linguagem, do papel do inglês, 

principalmente da língua inglesa no mundo de hoje. Não só ter consciência da língua em 

si, mas do que a língua, do instrumento que a língua pode ser para emancipar, para 

colonizar, para comunicar.Eu acho que é um currículo muito mais consciente. Eu acho 

que os alunos saem daqui muito mais conscientes do que é a língua, do discurso, do que 

eles falam e do que eles ouvem, do que antigamente. 
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Pesq.11.  Sobre aqueles alunos que você mencionou, que entraram recentemente 

nas cotas, a questão das cotas é uma coisa bem recente, de dois ou três anos. 

Prof.11.Acho que sim. 

 

Pesq.12. Então, não é uma coisa que foi pensada durante o processo de 

reelaboração. Então, como fica a competência linguística desses alunos no final do 

curso? 

Prof.12.Eu ainda não consegui... Na verdade, o que acontece é que as minhas 

disciplinas são... Eu trabalho com disciplinas mais no primeiro estágio do curso, nos 

dois primeiros anos, hoje. Então, eu entrei em 2008, saí de licença maternidade seis 

meses, um semestre. Então assim, estou aqui, mesmo, há dois anos. Eu posso responder 

por dois anos. Então, eu não consegui acompanhar ainda. Esses alunos que entraram, eu 

me lembro dos primeiros. Eu sei que vários já... Eles desistem, muitas vezes. E saiu um 

estudo, acho que semana passada ou retrasada, colocando mesmo, esses números, de 

como a evasão está grande nas universidades. Eu acho que muito por causa disso. 

Então, eu acho que nos primeiros semestres do curso, esses alunos, se não têm muita 

determinação, a gente acaba... Vou falar, não é que a gente acaba dando uma peneirada, 

não é isso. Mas eu acho que o currículo, as circunstâncias, a própria dificuldade que eles 

enfrentam. 

 

Pesq.13.  Porque o currículo não foi pensado prevendo essa situação. 

Prof.13.Não foi, e nem acho que tem que ser. Porque senão a universidade vai fazer o 

que um cursinho de inglês faz. E a gente não está aqui, a nossa proposta não é essa. 

Então, eu acho que, de alguma forma, essa realidade tem que ser repensada sim, tem 

que ser incluída mesmo. Porque eles acabam excluídos, eles estão marginalizados 

mesmo. A gente vê na sala, os colegas custam a fazer trabalho. Existe aquele grupo 

assim com mais dificuldade mesmo. Eu acho que eles acabam desistindo. Não consigo 

pensar e não sei de alunos com esse perfil que chegaram a se formar. Mas também, só 

trabalho com eles nos primeiros períodos, então... 

 

Pesq.14. Ok. Então, que tipo de professor você acha que essa instituição tem por 

objetivo formar? 

Prof.14. Olha, eu acho que se gente pensa o ensino-aprendizagem como um 

desenvolvimento da consciência, do poder, da função e do uso da língua, principalmente 

da língua inglesa hoje, eu acho que os nossos alunos, os nossos professores, os nossos 

formandos saem com essa noção assim, bem forte, bem construída mesmo. Eu percebo 
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que as questões assim, bem atuais de inglês como língua multinacional, da questão do 

global english, que inglês, então, ensinar. Isso tem acontecido, a gente tem percebido 

muito isso nos trabalhos de monografia de conclusão de curso, nos projetos também. 

Então, eu acho que essa é uma característica mesmo, que os nossos alunos estão 

herdando e estão desenvolvendo, até. É uma competência que eles estão desenvolvendo, 

que é essa visão mesmo, da língua como língua franca, língua global, multinacional, 

multicultural. Isso eu acho que está bem forte.E acho que, com relação... Olha, 

infelizmente, as nossas disciplinas de educação também são dadas pelo pessoal do 

departamento de educação. E é claro que elas fazem parte do nosso currículo. Mas, 

como eu não trabalho, nunca trabalhei com essas disciplinas e não acompanho também, 

esse trabalho, não sei te dizer como esses conteúdos mais pedagógicos são trabalhados. 

Mas eu acho que uma outra característica que, hoje, o curso tem, é da carga horária, que 

os alunos precisam investir em estágio supervisionado. Então, eu acho que hoje, muito 

mais do que na minha época, e acho que muito mais do que na sua época, os alunos 

realmente fazem estágio. Eles passam por escolas públicas e conseguem, também, 

vivenciar. Por mais rápido que seja assim, essa realidade. Então, eu acho que duas 

características fortes: eu acho que o que os nossos formandos têm levado daqui é essa 

consciência da língua, e eu acho que a vivência nos espaços públicos, nas escolas 

públicas, na rede pública de ensino. 

 

Pesq.15. Muito bem. Então, como é estabelecido, igual no seu caso, que você dá 

aula de... É morfossintaxe? 

Prof.15.Estudos Sintáticos. 

 

Pesq.16. Estudos Sintáticos, a disciplina. Então, há uma tentativa de estabelecer 

relação teoria e prática das disciplinas? (Sim.) Quando eu digo teoria e prática, eu 

digo a questão deles já experienciarem o papel de professores, através do uso, de 

estrutura sintática. E como isso é feito? 

Prof.16. Olha, primeiramente, eu acho que dentro de cada disciplina, não posso falar 

pelos meus colegas, mas é uma preocupação minha. Então, em estudos sintáticos, eu 

acho que talvez... Eu acho que você está perguntando de prática em sala de aula? Então, 

talvez, em estudos sintáticos, eles ainda, como são segundo período, os que não dão 

aula, ainda não conseguem transpor, fazer a transposição da teoria para a prática, testar 

a teoria na prática. Os que já dão aula, com certeza. Mas isso não é um requisito para a 

minha disciplina. O que é requisito é a disciplina de projetos, que todos eles têm que 

fazer. E aí, nessa disciplina, eles são... Os alunos têm que pensar em um problema, em 

uma questão e colocar essa questão como um projeto de pesquisa, enfim, voltado para o 

ensino da língua. Então, eu acho que isso faz com que o exercício de transposição 

teoria-prática, ou de colocar a teoria na prática, se não acontece, eles pelo menos já 
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vislumbram, nos projetos, como isso poderia acontecer. E os que já trabalham, os que já 

dão aula, muitas vezes conseguem até, no segundo período de curso, fazer uma simples 

coleta de dados, fazer uma pequena intervenção, sair e construir... 

Pesq.17. (O [palavra inaudível] é muito bom, então.)  

Prof.17.É, e eles chegarem a resultados. Isso é muito bacana. Então, desde o primeiro 

período até o quinto, se eu não me engano, ou sexto. Eles fazem os projetos. Acho que 

até o quinto. A gente tem projeto um, dois, três, quatro e cinco. Agora, dentro das 

disciplinas, eu acho que, por exemplo, na minha disciplina de comunicação oral, quando 

a gente fala em discurso na sala de aula, eu trago para eles analisarem transcrições de 

aulas. E aí, os que não dão aula têm a transcrição para tentar encontrar os elementos que 

vão ajudá-los a fazer análise, as características do discurso, da interação na sala de aula. 

Aquilo ali já é assim, eu acho que um exercício de teoria-prática. Além disso, eles 

assistem aulas, eu peço para eles assistirem aulas aqui no centro de línguas. E ali eles 

também conseguem fazer uma observação da interação. E, por fim, a gente faz uma 

reflective faction para eles refletirem, dividirem, compartilharem o que observaram. 

Não está no nosso currículo, mas eu acho que os nossos alunos também se beneficiam 

muito do centro de línguas no que concerne à prática docente deles. Muitos começam a 

fazer estágio, ou pré-estágio, já no segundo período do curso. Então, também já é, eu 

acho que uma chance, uma oportunidade que eles têm de ver a teoria na prática, de 

testar, de reconstruir, de rejeitar. E isso acontece na sala de aula sim. Quando a gente 

coloca, se está falando, discutindo algum aspecto mais teórico, eles têm as opiniões 

próprias baseadas na prática deles, no centro de línguas ou em cursinho de inglês e tal. 

Então, eu acho que, no nosso curso, a relação teoria e prática tem muito campo, assim, 

tem muito lugar mesmo, para ela acontecer. Assim, respondendo por mim, eu acho que 

essa relação é bem trabalhada. 

 

Pesq.18. Sim. Aí, acho que isso já pega o gancho com a próxima pergunta, acho 

que até foi meio respondida. Então, ao aprenderem as teorias de ensino-

aprendizagem aqui na universidade, a gente pressupõe que os alunos precisam 

entender o que é isso na sala de aula. Então, como isso aconteceria aqui? 

Prof.18.Então, eu acho que quem te responderia isso melhor são os professores de 

tópicos. Mas assim, eu acho que posso te dar... Eu me sinto até apta a responder essa 

pergunta porque, por acaso, sou professora dessa disciplina que é Comunicação Oral. 

Então, ali, eu consigo ver a mudança, eu consigo ver como os alunos têm absorvido 

bem a teoria. Agora, eu vejo isso, eu digo isso, porque nos projetos, eles se interessam. 

Eles podem fazer projeto em várias, em três disciplinas principais, eles podem fazer o 

projeto em todas as disciplinas. Mas, às vezes, é um interesse deles que se manifesta em 

fazer, seguir aquela linha de pensamento, ou linha teórica. Muitos deles procuram a 

gente para fazer grupo de estudos, querem se inscrever, agora, para iniciação científica. 

Então assim, para te falar como isso realmente é testado ou colocado, eu não estou 
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achando, eu não posso te responder. Ainda mais porque eu não pego esses alunos no 

final do curso. Então, eu não consigo, assim. 

 

Pesq.19. Porque, como as suas disciplinas se concentram mais no início do curso... 

Prof.19.Segundo e quarto períodos, até metade. E o estágio, então, acontece nos últimos 

períodos. As disciplinas de tópicos assim, a carga horária muito curta, a gente tem uma 

grande questão, uma grande deficiência do nosso currículo, hoje, são essas disciplinas 

pedagógicas. Eu acho que o maior desafio para a gente, agora, é mexer com elas. Até 

mesmo porque trabalhar com outro departamento não é fácil. A gente fica na 

dependência de professores, fica na dependência de concurso, são muitas horas que eles 

têm que trabalhar junto com a gente. Às vezes vem o substituto assim, sem formação 

nenhuma em lingüística aplicada, sem formação nenhuma em ensino de língua. É 

difícil. Muito difícil. E, como o estágio toma muito tempo das duas professoras efetivas 

que realmente trabalham junto com a gente, que são nossas parceiras mesmo, elas ficam 

muito tempo com estágio, as disciplinas de tópicos acabam ficando com os professores 

substitutos. E rende muito pouco. Então, realmente, da parte prática, eu não posso te 

responder assim, nada mais que isso, eu acho. 

 

 Pesq.20.  Ok. Muito obrigada, professora. 

 Prof.20.De nada. Sucesso para você e boa sorte.  
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