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O Livro A formação do aluno do curso de Letras-Inglês e sua
inserção no mercado de trabalho, de Michelle Bahury, nos proporciona conhecimentos crítico-reflexivos em relação à relevância das
formações inicial e continuada de profissionais do magistério.
No decorrer da leitura, nos deparamos com questões que

A EXPECTATIVA DO MERCADO DE TRABALHO SOBRE A
PROFISIONALIZAÇÃO DE PROFESSORES
DE INGLÊS........................................................................64

instigam um repensar teórico-prático do processo ensino-apren-

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES........................................ 104

As questões abordadas permitem desvelar o perfil dos dis-

REFERÊNCIAS................................................................ 110

dizagem em relação à capacitação docente, atualização currícular,
procedimentos didáticos, competência pedagógica, aprendizagem
e operacionalização dos conhecimentos no exercício da docência.
centes-futuros docentes de Língua Inglesa no contexto do mercado
de trabalho e as inseguranças derivadas das fragilidades teórico-metodológicas em suas formações iniciais. A questão da qualificação
docente nas instituições de ensino possibilita, também, compreender a relevância de uma educação de boa qualidade que assegure
competência e habilidade linguística, adquirida, inicialmente, na
própria academia.
O fato de o discente ingressar em uma instituição de educação superior em busca de uma qualificação profissional e concluir
sua graduação sem conhecimentos suficientes para operacionalizar
no mercado de trabalho, é preocupante. Isso nos instiga a questionar qual formação os docentes dessas instituições possuem? O
Projeto Político Pedagógico contempla conhecimentos vinculados
ao exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho? O que
pensam os discentes-futuros docentes? Como vem sendo operacioEditora IFMA - Instituto Federal do Maranhão | 9

nalizado o processo ensino-aprendizagem nas licenciaturas? Essas
e outras questões são abordadas neste livro e trazem visibilidade à
formação inicial e continuada de profissionais do magistério e suas
inserções no mundo do trabalho.
Os conhecimentos socializados contemplam a formação de
professores das licenciaturas, as lacunas formativas e suas implicações ao exercício da docência.

Profa. Dra. Thelma Helena Costa Chahini
Doutora em Educação.
Professora Associada da Universidade Federal do Maranhão
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CONSIDERAÇÕES
INICIAIS

Discussões acerca da formação docente têm-se feito presentes diante da sociedade atual para a qual, em tese, deveria estar
direcionada, assim como as requisições da Lei de Diretrizes e Bases,
dos Parâmetros Curriculares Nacionais e das Orientações Curriculares para o Ensino Médio que suscitam questionamentos sobre
como essa formação tem sido gerida nas mais diversas instituições
formadoras. Assim, nos últimos anos, estudos acerca da formação
de professores têm se multiplicado, tanto no tocante à formação inicial, ao longo das licenciaturas, quanto à continuada, que diz respeito aos professores que já compõem o magistério.Pesquisas feitas
por diferentes estudiosos (ALMEIDA FILHO, 1998; LOPES, 1999;
VIEIRA-ABRAHÃO, 2001; CELANI, 2003) assinalam que essa formação possui restrições de ordem teórico-metodológica que merecem ser debatidas e ponderadas.
No entanto, das discussões amplamente realizadas, não têm
surgido ou mesmo sido desenvolvidas propostas tangíveis que
ultrapassem a linha do abstrato e alcancem o lado prático da realidade acadêmica. Fica então a impressão de que muito tem-se teorizado, mas há pouca aplicação em campo dessas teorias para dar
melhores condições à realidade educacional superior que se faz presente, resultando em um processo que parece estar longe de acabar.
Por conseguinte, a realidade encontrada pelos alunos do
Curso de Letras com habilitação em língua inglesa da Universidade
Federal do Maranhão (UFMA) torna-se integrante desse processo,
pois os mesmos apontaram o currículo como um item que não favorece vias de proporcionar um ensino de língua inglesa que perpasse
por conteúdos, que deem condições para que se sintam preparados
para o mercado de trabalho docente e tenham domínio de lecionar
Editora IFMA - Instituto Federal do Maranhão | 13

a disciplina em que serão habilitados. Para comprovar este cenário,

sim uma realidade que era compartilhada por aqueles que foram

instituições empregadoras de profissionais de língua estrangeira

seus pupilos. Mais além, em cursos de pós-graduação nos quais

exigem conhecimento de Linguística Aplicada ao ensino de língua

ministrou disciplinas pertencentes área de estudo de Linguística

inglesa, conhecimento este que geralmente pode ser obtido em cur-

Aplicada, conhecimento esse que obteve via esforço próprio, pode

sos de especialização lato sensu pelo fato de o currículo das acade-

também perceber que os alunos recém-saídos da graduação conti-

mias públicas do Maranhão não contemplarem este conteúdo.

nuavam não se sentindo aptos a carregar consigo um diploma que

A inquietação motivadora para o desenvolvimento desta
pesquisa deu-se a partir da experiência desta autora enquanto aluna do curso de Letras da Universidade Estadual do Maranhão, professora substituta da UFMA e Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA) e de cursos de pós-graduação de Linguística Aplicada. Referindo-se ao primeiro aspecto, é interessante frisar que antes de
ingressar no curso de graduação, já tinha experiência como docente
em cursos de idiomas e escolas regulares há três anos, o que muito
a auxiliou durante as disciplinas pedagógicas e linguísticas que exigiam certo amadurecimento profissional. Mas era notória a defasagem do currículo adotado pela instituição de ensino em relação às
necessidades do mercado de trabalho docente, pois ambos apresentavam dinâmicas opostas. Essencialmente, as disciplinas específicas de língua estrangeira não eram adequadas às reais expectativas
dos alunos de aprender inglês na academia. Além disso, disciplinas

lhes conferiam grau para ministrar disciplinas que ainda não conheciam como deveriam.
Sabendo que a qualidade de educação que se fornece na
academia está diretamente ligada ao tipo de imagem que o aluno
irá (des)construir sobre seu curso, a discussão que se faz presente
entre os graduandos aborda a qualidade da formação acadêmica
e como esses fatores implicam no preparo profissional do docente
de línguas. Assim, são frequentes as indagações como: a motivação
para ingressar no curso de Letras manteve-se constante ao longo
do Curso? O Programa de disciplinas do Curso atende às competências necessárias ao profissional de língua estrangeira?
Seria um grande engano acreditarmos que um profissional
sairá de fato preparado de um curso de graduação. Na verdade, sua
história enquanto profissional crítico, confiante e competente dar-se-á depois da universidade. Logo, a ele deverá ser ofertada a qua-

como Linguística Aplicada ao ensino de língua estrangeira não es-

lidade necessária para que possa trilhar seu caminho. É necessário

tavam elencadas no currículo do profissional que sairia habilitado

um trabalho de muitos anos e por isso difícil, pois um professor

para não apenas saber sobre a língua inglesa, mas também como

deveria ser formado não apenas para lidar com o mundo de hoje,

usá-la mediante seus conhecimentos linguísticos.

mas também, para o de amanhã. Entretanto, prever o futuro é algo

O segundo aspecto da experiência da autora desse estudo

que não nos cabe.

foi crucial para vislumbrar que o problema sentido enquanto dis-

Assim, com o intuito de conhecer o perfil do professor de lín-

cente não era exclusivo de uma instituição de ensino superior, mas

gua inglesa que chega ao mercado de trabalho docente, adotamos

14 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA
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um olhar analítico sobre o que o Plano Político Pedagógico (PPP) do

A pesquisa desenvolvida está dividida em capítulos assim

Curso de Letras Português / Inglês da UFMA propõe e colhemos

denominados: o ensino de língua inglesa e a formação de professo-

opiniões de alunos do 9° período do referido curso e de sua professo-

res; o curso de Letras em foco; a expectativa do mercado de trabalho

ra de Estágio Supervisionado, procurando averiguar quais objetivos

sobre a profisionalização de professores de inglês; considerações fi-

foram alcançados durante o processo formativo frente às competên-

nais e, por fim, as referências que nortearam este trabalho.

cias que lhes serão demandadas pelo mercado de trabalho docente.
Para dar conta do referido estudo, elegemos como objetivo geral investigar as percepções dos alunos e da professora de estágio do
Curso de Licenciatura em Letras – Inglês da UFMA em relação à aqui-

Inicialmente, preocupamo-nos em ressaltar a importância da
língua inglesa no contexto atual da globalização. Para entender os
fenômenos subjacentes a este processo, utilizamos as ideias de Robbins (1981) e Grigoletto (2013) sobre “transnacionalização” e “des-

sição de conhecimentos referentes às suas qualificações profissionais.

territorialização”, respectivamente, da língua e de nossa cultura. O

Diante da meta principal citada, tornou-se necessário elen-

cionou à opinião de Magalhães Junior (2007) sobre a visão burguesa

car algumas etapas a serem operacionalizadas até o seu alcance.
Portanto, a análise do currículo do Curso de Letras da UFMA e a
adequação dos conteúdos ministrados de língua inglesa perante
as exigências do mercado de trabalho docente, foi fase primordial
para compreender o cenário estudantil de língua inglesa da referida Universidade e o que esperamos fora dela. Consequentemente,
propusemo-nos a entender as principais dificuldades encontradas
pelos alunos na busca de obtenção de maior conhecimento de Linguística Aplicada em língua inglesa em favor de uma autoimagem
positiva enquanto professores de línguas a fim de que possam se
sentir aptos a dar a contrapartida que o mercado de trabalho exige.

estatuto enquanto língua global explicado por Crystal (2003), diredo que é aprender língua inglesa de qualidade no Brasil segundo a
leis invisíveis que regulamentam o que deve ser feito ou até mesmo
estudado (BOURDIEU, 2004). Passada a primeira parte, foi imprescindível, na segunda subdivisão deste capítulo, discorrer sobre o
ensino dessa língua estrangeira, e, antes de tudo, pontuar algumas
noções acerca de competência pedagógica e seus desdobramentos
em outras subdivisões que tratarão sobre a distinção entre saberes
e competências e habilidades de competências, nesta ordem. Para
tal, nos debruçamos sobre os estudos de Perrenoud (1999) e Rios
(2001), que não definem o termo, mas mostram o que não se inclui no que chamamos de competência pedagógica. Em seguida,

E, por fim, uma etapa crucial para vislumbrar os anseios dos ato-

sobre a noção de competência comunicativa, em uma seção à par-

res pertencentes à realidade estudada, será o confrontamento das

te, brevemente, faremos uma retrospectiva das ideias teóricas de

opiniões dos alunos do curso de Letras da UFMA com as de sua

linguistas como Hymes (1979), que foi o pesquisador a incorporar

professora de Estágio Supervisionado, a partir dos resultados co-

a dimensão social da língua em seus estudos; Widdowson (apud

letados durante a pesquisa acerca da viabilização de um currículo

SPADA, 2004), que via o professor como um mediador no processo

que oportunize melhor formação profissional.

de ensino e aprendizagem dessa língua, e Chomsky (1977), que en-

16 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA
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tende competência linguística como a capacidade de estar sempre

O terceiro capítulo trará a explicitação do caminho meto-

inventando novas possiblidades de comunicações linguísticas. Essa

dológico que trilhamos com o intuito de responder às questões le-

rápida contextualização será feita para mostrar que a formação do

vantadas na pesquisa. Para tal, definimos nossa pesquisa enquanto

professor é composta pelo lado teórico e prático, e para entender

descritivo-exploratória segundo Minayo (1993). Tratamos do que

essa realidade é necessário assumir que sua educação linguística
deve ser na academia e de qualidade (CELANI, 2010), mas que, de
acordo com Leffa (2001), a citada preparação ainda apresenta lacunas a serem preenchidas. Um dos obstáculos desse processo é a
resistência dos que ainda negam a hegemonia da língua inglesa e
causam conflitos no entendimento entre treinamento e formação, e,
sobretudo, como o produto dessas categorias poderão se consolidar
no mercado de trabalho.
Logo, entender como se tem dado o processo de formação
de professores de inglês que provavelmente chegarão ao mundo
do trabalho, fez-nos refletir sobre o currículo que tem plasmado os
ideais da universidade e o do próprio mercado de trabalho docente,
aceitando a noção de currículo oculto de Gonçalves (1994), Sacristán (2000) e Giddens (2002) que complementam a visão de um todo
científico que não se apoia apenas na alteração curricular defendida
por Cunha (2003), mas também, no equilíbrio de forças dos objetivos de formação desse profissional, pelo contexto em voga, o qual
promove a sensação de que o tempo é líquido (BAUMAN, 2001).
Explicitamos ainda neste capítulo, o histórico do curso de Letras da

era senso comum e travestismos de ciência conforme Siqueira et
al. (2007), quando lançamos nossos instrumentos de coleta de dados: as pesquisas bibliográficas e a entrevista semiestruturadas, por
acreditar que assim iríamos alcançar os limites de nossa pesquisa
sem desviar das condições de contexto impostas de acordo com
André (1995). Assim pudemos organizar nossos achados em uma
materialidade para a posterior discussão.
O capítulo seguinte só foi possível perante a metodologia aplicada e definida anteriormente para que conclusões sobre a formação
do professor de inglês fossem captadas como uma preparação ainda
carente de aprofundamento metodológico nas disciplinas de língua
inglesa e pouca exposição à língua, parcas horas alocadas à profissionalização docente, não reconhecimento do local de estágio como
um campo de trabalho favorável ao seu crescimento profissional e a
pouca projeção de seu ofício docente no mercado de trabalho.
Adiante, no quinto capítulo, são feitas as considerações finais
em torno da discussão que revela o entendimento da autora diante
dos dados encontrados e de seu desejo de continuar fomentando a
área com pesquisas futuras. Por fim, seguem as referências que guia-

Universidade Federal do Maranhão, Campus Bacanga e a estrutura

ram o aporte desse estudo e emolduram os resultados encontrados.

de seu atual projeto político pedagógico na tentativa de verificar se

Pelo fato de haver referências relativamente frequentes a ex-

os objetivos listados neste último se fundem com o que é oferecido

pressões específicas, adotaremos as siglas tanto no texto como nas no-

aos alunos e com o que pensam acerca do espaço docente que po-

tas para: Língua inglesa (LI), Língua estrangeira (LE), Projeto Político

derão ocupar.

e Pedagógico (PPP) e Universidade Federal de Maranhão (UFMA).

18 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA
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O ENSINO DE
LÍNGUA INGLESA
E A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES

O ensino de uma língua Estrangeira (LE), como o inglês,
deve ser mediado por profissionais com formação na área. E por
isso, discutiremos nesse capítulo alguns conceitos sobre competências pedagógica e comunicativa que são inerentes à prática docente
assim como a educação linguística que o profissional de Letras tem
tido ao longo dos anos de preparação universitária.

Língua inglesa no mundo globalizado
Já houve o tempo em que o mundo falou Latim e depois
Francês. Todavia, o uso dessas línguas, era feito primordialmente
para demarcar o nível social e cultural daquele que articulava perante aquele que ouvia. Diferentemente do que vem acontecendo
com o Inglês, cuja necessidade de uso vai além das esferas citadas.
Pudemos acompanhar também que depois da chegada da
língua inglesa ( LI), o ritmo da abertura das fronteiras foi mais acelerado que em qualquer outra época. Enquanto esperávamos as
informações chegarem através de meios de transporte para serem
entregues por longos dias, dependíamos de “lápis” e “papel” ou até
mesmo utilizávamos o face a face para expressar um ponto de vista, lidávamos com as distâncias com menos ansiedade que hoje. A
chegada de uma língua franca encurtou o espaço entre os homens
possibilitando contato de todos com todos em tempo real. Diante
dessa realidade, dominar a língua da comunicação tornou-se urgente, mesmo para França que ainda guarda questões imperialistas e
históricas. Deveras, depois da Segunda Guerra Mundial, Os Estados
Unidos possuíam melhor infraestrutura educacional e tecnológica
para que a ciência tivesse melhores condições de ancorar a pesquisa.
Editora IFMA - Instituto Federal do Maranhão | 21

Viver em um mundo globalizado significa dizer que os povos estão se relacionando de uma forma cada vez mais próxima e,
para isso, necessitam de uma língua que seja comum a todos para
fins de desenvolvimento econômico, político e cultural. Temos percebido a redução de fronteiras, tempo e espaço, porque a tecnologia pode proporcionar conhecimento de mundo sem que as pessoas
estejam presentes fisicamente em outro tempo ou espaço. Assim, o
intercâmbio de informações propicia a disseminação de um conhecimento mais democrático, pois se torna acessível a todos.

língua como o inglês é admitir publicamente uma forma contempo-

Segundo Robbins (1981) esse fenômeno chama-se “transna-

estrangeira no Brasil se deve mais a status que a erudição. Segundo

cionalização” de nossa vida cultural e econômica. O que favorece
troca de conhecimentos entre povos geograficamente distantes, e
ao mesmo tempo próximos pelo fator língua, auxiliado pela tecnologia. Por outro lado, o fato de reconhecer a importância de se falar
uma língua comum, provoca outro fenômeno que é a “desterritorialização” das pessoas que se tornam falantes de uma língua que não
é a sua de origem, ou seja, no caso do inglês, o número de falantes
não nativos no mundo já supera o de nativos (GRIGOLETTO, 2013).

rânea de analfabetismo e expor-se a amargura de algumas oportunidades perdidas”.
Expressar-se em língua inglesa é fazer parte de um mundo
maior, em outras palavras, é ter acesso à educação de qualidade e,
consequentemente, à chance de obter empregos melhores que podem também traduzir-se em promoção profissional e pecuniária.
Ainda, segundo Magalhães Junior (2007), saber uma língua
ele, essa postura está arraigada na herança colonial que este país
herdou e que o faz atribuir o conhecimento de uma língua estrangeira à vaidade. Em nível mundial, Giddens (2001) aponta para
outra consequência da “globalização” que foi o fato de diminuir
o perfil elitista de se estudar uma língua estrangeira tão presente
no século XIX, pois, graças a esse fenômeno, o mercado foi aberto
para materiais de ensino e estudo dessa língua, embora ainda fosse
repleto de frases descontextualizadas.

Com o intuito de vencer principalmente as barreiras econô-

Nunca se precisou tanto negociar com pessoas de idiomas

micas, linguísticas, culturais e tecnológicas, o efeito da globalização

diferentes, assim como viajar e disseminar o uso de idiomas dis-

tem acelerado o processo de troca de informações por meio de uma

tintos, o que tem provocado a urgência do uso da língua global.

língua global. Para Crystal (2003), uma língua só se torna global por

Utilizando-se dos conceitos de Bourdieu (2004), essa aceitação da

uma grande razão: o poderio de seu povo, especialmente político e

obrigação de ser falante ou pelo menos comunicar-se em língua

militar e, atualmente, esta língua tem sido a inglesa.

inglesa deságua em uma “violência simbólica” que se traduz por

Sendo assim, um dos resultados do efeito globalizador foi a
“obrigação” de dominar a língua inglesa, que passou a fazer parte

silenciosamente representar a necessidade que a sociedade impõe
que seja resolvida.

do currículo escolar para atender a uma exigência atual. Para Ma-

Concordamos com Bourdieu (2004) no quesito de que nem

galhães Junior (2007, p. 69): “confessar desconhecimento de uma

parece que é violência, pois não se trata de coerção física, mas no
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da questão econômica principalmente. E, em um mundo cada vez

dade de aquisição de língua inglesa. Neste cenário, torna-se neces-

mais capitalista, não se pode esquecer que conforme explicitado an-

sário que os cursos de formação de professores precisam apresentar

teriormente, a posição de uma língua como global reflete a posição

uma postura positiva quanto à globalização atrelando o ensino da

de seu país diante do mundo dos negócios.

língua aos seus novos sentidos.

A globalização traduziu-se em uma nova ordem e cedemos
a ela para sermos incluídos no mundo atual. Afinal de contas, consumimos esse idioma em grande parte de nossas vidas: na ciência,
tecnologia, música, e em muitas outras áreas que surgiram por conta do advento dessa língua. Segundo Ortiz (2006, p. 17), “A globalização declina-se preferencialmente em inglês. Digo, preferencialmente, pois a presença de outros idiomas é constitutiva de nossa
contemporaneidade. Mesmo assim, uma única língua, entre tantas,
detém uma posição privilegiada”.
Em outras palavras, inferimos que as ideias do autor condizem com o que o mercado de trabalho tem exigido. Falar inglês é

Noções de competência pedagógica
Atualmente, temos falado muito em competências, principalmente, na área empresarial, no momento em que o mercado está
em expansão e as empresas precisam atuar mais produtivamente
no menor prazo de tempo possível e sem muitos gastos. A gestão
por competências é uma opção para a formação de equipes de alto
desempenho e motivadas em relação a resultados a serem alcançados. Assim, a área educacional tem adquirido essas tendências
empresariais apesar de ter gerado muita polêmica acerca do tema.

ter mais uma ferramenta para garantir não apenas a inserção nesse

Não podemos dissociar as competências da relação com a

espaço como também para sua permanência. O que antes era visto

profissão. Para formar docentes mais competentes, aliando uma

como um diferencial agora é exigência.

postura reflexiva e uma forte implicação crítica para o desenvol-

A ideia de sentir-se compelido para falar inglês advém também da adoção do estar preparado para mudanças frequentes, sejam de ordem econômica, social e/ou cultural. Viver em tempo globalizado é assumir riscos e juntar o máximo de informações para
se manter vivo nele. Enquanto tivermos a hegemonia da economia
norte-americana, teremos além de um idioma a ser dominado, um
conjunto de discursos que promovem os ideais ocidentais.
Yano (2009) corrobora com a ideia acima quando afirma que
quanto mais pessoas precisarem interagir entre si, maior a necessi24 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA

vimento da sociedade, é necessário desenvolver a profissionalização do professor.
A palavra competência está na moda, porém a ideia ainda
não está completamente compreendida. Provavelmente, os docentes desejariam beneficiar-se com um nível de especialização
que seja associado à sua profissão, ao prestígio, ao poder e a uma
boa remuneração. No entanto, esses docentes hesitam em assumir a parcela de autonomia e responsabilidade que está ligada ao
exercício da profissão.
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Rios (2002) chama a atenção para o fato de que hoje muito

Deste modo, é necessário relacionar os conhecimentos com

há discussão sobre competência como algo novo, todavia na ver-

os problemas encontrados, ou seja, a competência tem que estar li-

dade o termo é antigo, sendo que na atualidade, o que mudou foi

gada a uma prática social. De acordo com o mesmo autor, todas as

a nova forma de empregá-lo. O que importa, segundo a autora, é

pessoas têm a necessidade de compreender a razão e a forma como

nos voltarmos para essa questão com um olhar original e crítico.

as coisas acontecem. Na educação, isso se torna mais evidente, pois

Assim, a competência é definida pelo conjunto de propriedades

todo o dia se lida com o fracasso. O aprendizado nunca será eficaz

de caráter técnico, estético, ético e político.

para todos os alunos e, por isso, é uma prática complexa.

Para Rios (2001), a competência se dá numa dupla dimen-

Temos que levar em conta vários elementos para atingir o

são: técnica e política. A definição de competência para a autora

sucesso escolar como as estratégias pedagógicas, uma boa comu-

é saber fazer bem, e se aproxima do conceito apresentado por

nicação de conteúdos e táticas, a vontade de aprender e a coopera-

Mello (apud RIOS, 2001, p. 46-47):

ção dos alunos. O caminho para se alcançar as metas citadas deve

Por competência profissional estou entendendo várias
características que são importantes indicar. Em primeiro lugar, o domínio adequado do saber escolar a ser
transmitido, juntamente com a habilidade de organizar e transmitir esse saber, de modo a garantir que ele
seja efetivamente apropriado pelo aluno. Em segundo
lugar, uma visão relativamente integrada e articulada
dos aspectos relevantes mais imediatos de sua própria
prática, ou seja, um entendimento das múltiplas relações entre os vários aspectos da escola. [...] Em terceiro,
uma compreensão das relações entre o preparo técnico
que recebeu, a organização da escola e os resultados de
sua ação. Em quarto lugar, uma compreensão mais ampla das relações entre escola e a sociedade, que passaria necessariamente pelas questões de suas condições
de trabalho e de remuneração.

partir da reflexão do professor. Somente partindo desse princípio
e da construção de um hábito – a prática reflexiva – ele será capaz
de compreender o que está em jogo e ter controle sobre isso. Compreende-se que, para se designar uma competência, não basta acrescentar uma referência de uma ação a um conhecimento qualquer.
A formação profissional, pensada em termos de desenvolvimento de competências, surge nesse quadro de compreensão da complexidade do trabalho pedagógico em sala de aula, do atendimento
à diversidade dos alunos, na escola como um todo assim como na
universidade e de sua relação com a comunidade à qual ela atende.
Pode-se dizer que uma competência é algo que só existe em

Para Perrenoud (1999), a noção de competência vai além da

contexto, ou seja, algo que existe no momento da ação, não se res-

aquisição de conhecimentos que, isolados, não são mais suficientes.

tringindo a conhecimentos e saberes, e que inclua a capacidade do

O objetivo proposto não deve ser limitado à simples transmissão de

profissional de agir em determinadas circunstâncias previstas ou

conteúdo, mas a preparação para a vida em uma sociedade moderna.

não em seu planejamento.
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Antes de tudo é necessário entender o porquê de a compe-

c) A terceira concepção considera a competência uma poten-

tência pedagógica ser imprescindível para a prática desse ofício

cialidade de qualquer mente humana. Segundo Chomsky

embora não seja nosso objetivo aprofundar a discussão sobre esse

(1977), linguista norte-americano, a competência linguística é

termo e muito menos defini-lo. Portanto, para Perrenoud (2000),
o conceito de competência ainda está sujeito a questionamentos,
uma vez que existem vários estudos acerca desse assunto, tanto no
mundo do trabalho quanto no da formação profissional. O teórico

“uma capacidade de produção infinita”, ou seja, seria essa capacidade de continuamente improvisar e inventar algo novo,
sem lançar mão de uma lista preestabelecida. Logo, a competência seria uma característica inerente da espécie humana.

não chega a definir competência, porém dá uma noção do termo,

Percebemos que essas competências indicadas fazem vir à

afastando três noções aceitáveis, mas que não limitam o termo a um

tona um assunto primordial a essa discussão: a formação do pro-

campo conceitual fechado. Para o autor:

fessor, que é de extrema importância para o exercício do ofício, pois

a) Pode-se ensinar e avaliar por objetivos sem preocupar-se com
a transferência dos conhecimentos, dessa forma, a assimilação
de uma competência a um simples objetivo de aprendizado
confunde as coisas e sugere, erradamente, que cada aquisição
escolar verificável é uma competência, quando na verdade a
pedagogia por objetivos é perfeitamente compatível com um
ensino centrado exclusivamente nos conhecimentos.
b) Outro significado comum é a oposição existente entre a noção
de competência e de desempenho: o desempenho, nada mais
é, do que um indicador mais ou menos confiável de uma competência, ou seja, supõe-se que para um indivíduo desenvolver
determinada ação (desempenho), é necessário que o mesmo
tenha abstraído uma competência para fazê-lo. Levando-se
em consideração o aprendizado de uma língua estrangeira,
percebe-se que o aluno só estará apto a desenvolver uma con-

o que também é relevante no processo de ensino e aprendizagem é
que o professor seja preparado para ministrar não só a disciplina que
será habilitado, assim como saiba estabelecer de forma organizada
conjunturas de ensino específicos ao ensino de língua estrangeira.
Compreendemos, a partir da noção de competência agregada à universidade, que só a formação acadêmica não é mais pressuposto para ingresso, permanência ou ascensão ao mundo do trabalho, dentro dos moldes atuais de empregabilidade. Nesse contexto,
a formação inicial de professores de Letras com qualidade é crucial.
Ao levarmos em consideração os argumentos expostos
quanto à importância da formação docente, urge ressaltarmos que
estar diante de uma turma é um desafio que deve ser alicerçado
em conhecimentos paralelos, conhecimentos esses que se atrelam
à didática e ao conhecimento da própria língua a ser ministrada.
Sabemos que as ações do professor exigem algum tipo de conhecimento oriundo da experiência pessoal, do senso comum, da cultura

versa fluida (desempenho linguístico), se o mesmo tiver tido

partilhada e da pesquisa científica. Quanto mais complexas forem

as ferramentas necessárias para alcançar essa competência.

as ações, mais conhecimentos elas exigem. Logo, a busca da cons-
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trução da competência no professor fundamenta-se na necessidade

bora sejam de fato um sistema de significação de toda uma socie-

de se dar, à educação, qualidade, o que exige dele conhecimento,

dade, segundo Rodrigues citado por Siqueira et al. (2007). O senso

técnica e habilidade para a prática educativa.

comum por vezes menos acreditado que o conhecimento científico,
é muito importante para a orientação dos afazeres do profissional

Distinção entre saberes e competências
Em relação à perspectiva docente, é necessário distinguir saberes de competências, podendo-se compreender, que saberes nada
mais são que um conjunto de conhecimentos, ao passo que competências, segundo Perrenoud e Thurler (2001, p. 15) são consideradas

pois é ele que nos chega primeiro de maneira natural e menos rigorosa. Um professor, antes de decidir sê-lo, sempre ouviu relatos sobre esse ofício, e esses relatos inconscientemente formam a ideia do
que é ser professor para aquele que ainda não tem o conhecimento
científico sobre discussões aprofundadas sobre a profissão.

como: “Capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para

A experiência de vida molda a maneira que o profissional

enfrentar um tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem

tem, não somente sobre a sua profissão, mas de como enxerga o

limitar-se a eles”.

mundo que lhe rodeia. Assim, suas concepções de ensino são pro-

Assim compreendemos que o “saber” tem origem na experiência, todavia nenhum saber provém apenas da experiência. Nesse sentido, a universidade deve propor ao profissional de Letras
conhecimentos que favoreçam a aquisição de competências, que
por sua vez, possam ser mobilizados para um ensino de LI de qualidade. De acordo com Perrenoud e Thurler (2001), podem ser considerados a existência de vários tipos de “saber”:
a) Senso comum que resulta do processo de socialização;
b) Saberes subjetivos que resultam da experiência de vida;
c) Saberes profissionais, que resultam da atuação no mercado de
trabalho;
d) Saber científico: requer formação prévia e longa.

duções subjetivas de experiências que enfrenta, especificamente, na
atuação docente. Nesse contexto podemos concluir que o subjetivo
de que tratamos implica uma maneira de se fazer prática docente,
ou seja, método. E por isso, Gil diz que “quando alguém tem necessidade de obter determinado conhecimento, dirige sua atenção
e energias para leituras, cursos, palestras e outras ações capazes de
satisfazer as necessidades” (GIL, 1999, p. 60).
De modo similar às experiências de vida, aquelas que são
adquiridas no mercado de trabalho também modificam a construção da própria ideia do que é ser professor. Ser docente antes de
ingressar na academia ou ser professor apenas quando se conclui
a graduação tem um peso muito forte no tipo de profissional que
chega ao mercado de trabalho. É nesse conflito entre o objetivo de
formação da academia e a exigência de profissionais da sociedade

Ao interagirmos com o mundo, adquirimos conhecimentos

que a formação de professores repercute e enseja o equilíbrio de in-

que parecem ser apenas de um grupo menor como o familiar, em-

teresses pautado no desenvolvimento de docentes bem preparados.
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E ao professor que se diz um profissional de verdade e de direito é justo que vislumbre conhecimento científico para que possa
refletir constantemente acerca de sua posição na sociedade onde se
situa. A ciência está para a profissionalização assim como a formação está para os sujeitos professores. É a partir de suas inquietações
que a ciência tomará seu lugar, auxiliando o professor a entender
a gênese, o desenvolvimento e possivelmente, o controle daquilo
que o incomoda. O processo educativo precisa da pesquisa no que
se refere à busca de respostas que tornem o ensino um lugar significativo, e deverá fazer uso de metodologias que norteiam o alcançar
das explicações das proposições levantadas pelo professor pesquisador. É o que Siqueira et al. (2007) acreditam quando dizem que
a metodologia “enforma” a pesquisa na tentativa de montar um
quebra-cabeças.
De fato, a maioria das competências mobiliza saberes, não
podendo desprezar as competências requeridas na vida quotidiana.
Os tipos de saber elencados há pouco não são dissociados pelo fato
de que a própria função docente se confunde com a vida. Portanto,
as fases do amadurecimento do professor serão marcadas pontualmente mais fortemente por um tipo específico de saber dependendo de sua concepção ao longo de seu crescimento profissional.
Logo, a competência é um “saber mobilizar”. As atividades
acadêmicas devem permitir a consolidação de noções, porém ainda
há grande reclamação daquelas que não trabalham a transferência
para a prática pelo fato de parecer não ter relação com os saberes.
Assim, no contexto da formação universitária ainda se ouve que
muitas noções estudadas permanecem esquecidas porque foram
estudadas fora de qualquer contexto prático que pudessem ser traduzidos em aprendizagem significativa. Ou seja, a mera acumulação de saberes não basta.
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Distinção entre habilidades e competências
Segundo Perrenoud (1999), habilidades ou hábitos fazem
parte da competência. Existe a tentativa de se reservar a noção de
competência para as ações que exigem um esforço mínimo. Mas
há que se considerar, contudo que, a partir do momento em que o
sujeito fizer “o que deve ser feito” sem sequer pensar, pois já o fez,
não se fala mais em competência e sim em habilidades ou hábitos.
A competência compreende, portanto, um conjunto de coisas relacionada a um esquema de funcionamento. Portanto, o esquema é uma estrutura invariante de uma operação ou de uma
ação que não está limitado a uma repetição idêntica. É por causa
desses esquemas que o ser humano é capaz de enfrentar diversas situações rotineiras, permitindo-lhe adaptar sua ação às necessidades
de cada uma. Assim, ele inova quando necessário para enfrentar
determinada ocasião.
A formação de professores é uma extensão do desenvolvimento humano pois a maneira de compreender e analisar os contextos da prática docente que ao professor são lançadas obriga-o a
adaptar os conhecimentos assimilados ao longo da academia em
prol de um ensino eficiente. Logo, entendemos que a competência
alcança sua máxima eficiência quando é desenvolvida dentro de
situações complexas e inéditas, nas quais o sujeito relaciona, pertinentemente, os conhecimentos prévios aos problemas encontrados.

Noções de competência linguística
O termo competência linguística também conhecido como
comunicativa tem recebido diversas tentativas de conceituação e
buscamos, continuamente, um consenso sobre o seu significado e
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função. Vale ressaltar que esse conceito varia de acordo com os propósitos teóricos da época vigente. Assim sendo, o antropólogo Hymes (1979) foi o primeiro a incorporar a dimensão social ao conceito
de competência. Ao acrescentar comunicativo ao termo competência, demonstrou claramente estar preocupado com o uso da língua.
Assim, para o teórico não é bastante que o indivíduo saiba e use a
fonologia, a sintaxe e o léxico da língua, para caracterizá-lo como
competente em termos comunicativos. É preciso que, além disso,
esse indivíduo saiba usar as regras do discurso específico na comunidade na qual se insere. O indivíduo demonstra possuir competência se sabe como falar, quando não falar, a quem falar, com
quem, onde e de que maneira falar.
Deve-se a Hymes (1979) a ampliação do conceito de competência para incluir a ideia de “capacidade para usar”, unindo desta forma as noções de competência e desempenho que estavam bem distintas na dicotomia proposta por Chomsky, em 1965, sobre competência
linguística. Deste modo, competência significaria conhecimento da
língua, isto é, das estruturas e regras, e desempenho o uso real da
língua em situações concretas, numa construção marcadamente dicotômica, sem qualquer preocupação com a função social da língua.
Logo, a competência comunicativa necessita ser entendida
como um conjunto de habilidades e conhecimentos que os falantes
de uma língua possuem e que lhes permitem efetuar a comunicação, podendo fazer uso de tal língua em situações de fala. O que
se diz e faz só tem significado dentro de um ambiente de conhecimento cultural e o modo com que se usa a língua está preso a sócio
cognição coletiva, por meio da qual se dá sentido à experiência.
Durante a história do ensino de LI, várias abordagens de
ensino foram adotadas, testadas e depois substituídas e/ou aper34 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA

feiçoadas. As abordagens tiveram seu espaço de acordo com o
momento histórico vivenciado. Não pretendemos enveredar a discussão para esse rumo, contudo é interessante notar que no Brasil,
desde os anos 90 a abordagem comunicativa tem sido a escolhida
para fazer com que os alunos consigam adquirir a tão falada competência comunicativa. Dentro do que concebemos comunicativo, o
domínio de quatro habilidades (ler, escrever, ouvir e falar) deverá
levar o aluno a interagir com o mundo na língua estrangeira estudada (BROWN, 2008).
Portanto, ao se tratar da formação do professor de LE, é necessário, além de ter conhecimento de didática e competência comunicativa (domínio das quatro habilidades), que coloque em prática esses saberes, aliados a abordagens capazes de atender à atual
situação em sala de aula ou mercado de trabalho. Essa preparação
deve se dar na academia com o intuito de preparar profissionais
para contribuírem no desenvolvimento e aprendizagem de língua
estrangeira no que tangem aos aspectos outrora citados. Reforçando essa ideia, Widdowson (1978, p. 18-19) acredita que:
O ensino não existe por si só, mas precisa ser mediado
pela aprendizagem, ou seja, não há reflexibilidade entre as duas ações e o máximo que o ensino pode almejar é o seu papel de facilitador da atividade pedagógica. O ensino e a aprendizagem são termos ou conceitos
conversíveis, uma vez que o professor faz algo com o
aluno, mas este não terá aprendido coisa alguma até
que seja capaz de operar espontaneamente, segundo o
seu próprio movimento.

A visão do linguista de que o processo de ensino e aprendizagem realça o fato de que o professor deve ser visto como um
facilitador sugere que a academia tem uma responsabilidade muito grande ao formar o profissional que vai assumir seu espaço no
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mercado de trabalho. A formação do professor de inglês precisa ser

preparação, apresentam professores despreparados para ensinar a

cuidada de modo particular. Ao conceber essa ideia, aceitamos que

língua ou ainda com dificuldades de gerenciar situações em sala de

muitas discussões sobre a necessária formação e a de fato construí-

aula que apenas os que tiveram educação linguística na academia

da ainda não estão niveladas e, por isso, carecem de melhorias.

conseguem. E ainda, escolas especializadas em que há professores
que sabem falar o idioma embora faltem a eles a competência peda-

A Educação Linguística do professor de inglês
Após as discussões realizadas acerca do efeito globalizador
de aprendizagem da língua do país que domina os assuntos econômicos mundiais e do reconhecimento da urgência de obtenção desse
conhecimento na disputa do mercado de trabalho atual, assinalemos
a relação do contexto profissional ao mercado de trabalho docente.
Parece-nos perfeitamente compreensível a exigência da graduação em Matemática àquele que se candidate a lecionar a referida disciplina em alguma escola, assim como além da graduação e
residência em Medicina para os médicos, a especialização em cirurgia ao médico cirurgião que trabalha em um hospital. É assim que o
mercado de trabalho funciona. Mas quando se fala em docência, essas regras não são exigidas com o mesmo tom pela sociedade. Para
ser professor de Inglês, por vezes, basta vivência comprovada no
exterior, boa habilidade de falar o idioma, tempo disponível e em
alguns casos, concordar com os maus salários oferecidos. Estariam
os pais, alunos, representantes de escolas e/ou cursos desacreditando na importância dos cursos de formação de professores?
O conhecimento que tem-se sobre uma determinada língua
nem sempre viabilizará um bom ensino da mesma, ou seja, saber
falar inglês é diferente de ensinar inglês. Nos cursos de formação,
os alunos estudam a língua em profundidade a fim de que possam
propiciar aos discentes, maneiras diversas e adequadas de contato e aprendizagem do idioma. Realidades que negligenciam essa
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gógica para ensinar essa língua.
Logo, a situação de ensino e aprendizagem de LE no Brasil
chega à sociedade com professores despreparados. E em alguns casos, nem deveriam ser chamados como tal. Celani (2001) questiona
o status da profissão e chama a uma reflexão quando aborda se estamos falando de profissão ou ocupação?
A formação de professores de inglês vem sofrendo alterações
em sua visão de acordo com os anseios da sociedade vigente. Logo,
nos anos 80, essa preparação era entendida como um processo de
treinamento de técnicas fornecidas pelo empregador. Assim, obter
esse conhecimento prático parecia ser suficiente para dar conta das
questões de sala de aula. Na década seguinte, o que antes era visto
como a essência da “preparação do professor” começou a ser dissociado de seu lado científico. E nos anos 2000 expandiram-se em questionamentos profundados acerca de como o aluno aprende, e mais,
como o professor se prepara para ministrar aulas para seus alunos.
Logo, em um cenário de formação docente, há diversos de
perfis professores. E, como o foco dessa pesquisa são os graduandos em Letras ou os professores iniciantes, cabe dizer que esses irão
se apresentar, normalmente inseguros de sua posição no processo
de ensino aprendizagem e poderão sentir-se mais fragilizados com
os percalços desse desafiador ofício pelo fato de ainda não dominarem bem uma conscientização sobre o contexto do aprendizado.
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Ao longo de sua carreira no magistério, é esperado que a

tempo. O incômodo se dá devido a maneira trivial que a socieda-

base de informações desse docente fique mais elaborada, porque

de em geral enxerga o ensinar uma LE. Primeiramente, a sociedade

poderá mobilizar diferentes tipos de conhecimentos e também to-

pode e deve ver a língua como um instrumento que se inter-relacio-

mar decisões com base em experiências anteriores. De acordo com

na. Ou seja, teremos na sociedade a língua dominante. E no processo

Richards e Farrel (2005) a postura profissional “mais firme” é emba-

de dominação há conflitos por parte dos que não aceitam essa hege-

sada no desejo de investigar e resolver uma variedade mais ampla

monia. Assim Bohn (2013, p. 377) afirma que o professor de línguas:

de problemas de ensino e melhor habilidade para usar estratégias
de aprendizagem adequadas à sua realidade. Ou seja, o contexto da
prática complementa o teórico.
Esse processo de amadurecimento é essencial para o docente, pois o mesmo deve reconhecer que independente do momento
de sua carreira, a educação linguística possibilitará qualidade ao
seu trabalho. Sobre isso, Leffa (2001, p. 29) corrobora quando afirma
que: “A base da educação linguística está em desenvolver e ampliar
o conhecimento de e sobre a língua, donde se infere que uma visão
de linguagem é essencial para que se fale em educação linguística”.
Reforçamos aqui a relevância dos que se apresentam como
professores de inglês terem que obrigatoriamente passar pelo curso
de Letras. Em sala de aula, não só os conhecimentos sistêmicos e
estrutural de língua importam, mas também, um olhar linguístico
com ares de pesquisa. Algumas lacunas negligenciadas pela academia ecoam na presença de uma concepção de língua arraigada ao
estruturalismo e pouco focada nos contextos de prática. Docentes
com educação linguística tentam solucionar problemas de seu contexto e de seus aprendizes. Para Celani (2010), o professor deve ter
uma teoria de linguagem que o acompanhe ao longo de sua atuação.
Exaustivamente temos discutido sobre o desafio em ser professor, e parece que continuaremos a fazer tal atividade por muito
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[...] É o único indivíduo qualificado para resolver o
conflito porque habita em duas línguas, a sua e a do
outro, conhecendo as duas na intimidade. [...]. É nessa
possibilidade de sentir e viver a experiência do outro
que o professor de língua exerce seu papel mais importante e que pode fazer a diferença na sociedade.

Portanto, quando o professor ensina uma LE, mostra outra
forma de construir e ver o mundo. É uma relação dialética assim
como da sociedade que exerce influência na formação desses profissionais. Ensinar inglês é ofertar ao aluno ferramenta para se paramentar no atual mundo competitivo. Relação que é reforçada pelo
discurso do professor e dos livros didáticos, das políticas linguísticas e dos meios de comunicação em massa.
De outro lado, o dialogismo contextualizado realça uma dívida social. A sociedade linguisticamente preconceituosa que investe, mesmo que seja o mínimo, na formação de professores de
inglês acaba por possibilitar a esses profissionais questionamentos
das ideias que alicerçam preconceitos linguísticos e a mitos, como o
da homogeneidade e transparência da língua.
Cabe ainda discutir que o fio da meada também perpassa
por questões político – pedagógicas e linguísticas como também o
valor que a sociedade credita ao ensino de LE. Esse viés também depende de como o professor assume seu papel enquanto profissional
a fim de valorizá-la.
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O CURSO DE LETRAS
EM FOCO

Diante do reconhecimento da importância de se dominar o
uso de LI, voltamos os olhos para a qualidade de ensino dessa língua que futuros professores têm recebido. Sendo assim, ficam os
cursos de Letras, responsáveis em fornecer mão de obra qualificada
para um mercado de trabalho cada vez mais carente de profissionais bem preparados.
Situações como essa têm feito surgirem questionamentos
acerca de como esse professor de LE tem sido preparado na academia no que tange as propostas de ensino planejadas e as de fato
concretizadas, assim como suas reais contribuições para o constructo do conhecimento docente. Para tal, discutiremos como um curso
de Letras acredita articular seu currículo à formação docente que o
mercado de trabalha necessita.

Universidade e currículo
Quando se trata de discutir currículo torna-se necessário saber o que este termo de fato significa. Em linhas gerais, currículo
é um assunto, área ou o programa total de disciplinas de uma instituição. Porém ainda há muitos desencontros de ideias para definir bem o termo currículo por professores ou coordenadores que
por muitas vezes tentam conciliar a modalidade de currículo que
se refere às disciplinas de um curso à modalidade que contempla o
programa total do curso. Os resultados normalmente são uma fragmentação e uma menor generalização curricular.
Daí a importância de se entender o que realmente é um currículo e como ele deve ser planejado. A priori, diríamos que a preferência deveria ser a do programa total dos cursos uma vez que
as disciplinas podem se ajustar ao modelo apresentado desde que
respeite seus objetivos propostos. Logo, instaura-se um desafio que
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é o de planejar um currículo que tenha uma base consistente para
um esquema completo. Muito do que é discutido sobre o desenvolvimento de currículos diz respeito aos problemas de desenvolvimento dentro das próprias disciplinas (Macedo, 2009).
É bastante comum ver que ao currículo global são adicionadas atividades extras com o intuito de enriquecer a formação do
aluno. Mas ao se planejar um currículo devemos limitar os tipos de
atividades que o compõem? Essa indagação está longe de ser respondida em sua completude, pois esse processo de composição de
atividades extracurriculares deve estar atrelado ao que os professores e planejadores selecionam como prioritário em uma situação
específica de uma comunidade. E quando os professores planejam,
podem levar em consideração o conhecimento prévio que os alunos
têm acerca de um assunto particular como ponto de partida para
suas aulas. E então, o conhecimento prévio constituiria o currículo?
Alguns autores como Gonçalves (1994), Sacristán (2000) e
Giddens (2002) trabalham com o termo currículo oculto, o qual se
refere àquilo que o aluno aprende na academia e que não precisa
estar claramente indicado como objetivo a ser alcançado no planejamento. A relevância do estudo da LI nos dias atuais, por exemplo, é
ao que se diz, aprendida desse modo, da mesma forma que expressões como e-mail e outdoor que já são familiares a não falantes dessa língua, com relação a muitos aspectos da vida implícitos em todo
conjunto de disposições e atitudes daqueles que as comunicam aos
seus alunos de modo aleatório. Esses conhecimentos que são eventualmente ensinados aos alunos podem estar na consciência de alguns professores e o que parece é que eles de fato têm o intuito de
ensinar determinados conteúdos extracurriculares mesmo que os
alunos não reconheçam isso com essa intencionalidade. Segundo
Sacristán (2000, p. 43):
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As experiências na educação escolarizada e seus efeitos
são, algumas vezes, desejados e outras incontroladas;
obedecem a objetivos implícitos; são planejadas em
alguma medida ou são fruto de simples fluir da ação.
Algumas são positivas e outras nem tanto ou completamente contrárias.

Ainda estudiosos mais céticos, afirmam que esses conhecimentos são na verdade um subproduto do que foi planejado e, portanto,
os professores devem se responsabilizar pelo o que está sendo ensinado aos alunos enquanto produto e subproduto. Assim, currículo
oculto seria aquele em que ações foram deliberadamente planejadas.
A discussão em questão ainda precisa perpassar pelos conceitos de currículo real e oficial. O primeiro deles diz respeito ao
que está sendo planejado pelo corpo docente a fim de que os alunos possam tirar o maior proveito de seus estudos, e o segundo faz
referência ao que de fato pode ser aplicado na prática de sala de
aula levando em consideração todas as variáveis que normalmente
mudam o planejamento inicial. Embora o que de fato aconteça é
que na produção do currículo ideal parece que há uma tentativa
de os planejadores enganarem a si mesmos e aos outros quando da
escolha dos objetivos listados que na maioria dos casos, não serão
atingidos, pois se avaliarmos em termos de qualidade, o oficial será
sempre superior ao real. No outro lado, pode estar à frustração de
admitir que o curso não esteja à altura daquilo que fora planejado.
Instaura-se uma das grandes barreiras para uma reforma
curricular de qualidade, o distanciamento entre teoria e prática,
pois naquela, o currículo oficial reflete o que os professores gostariam de aplicar, mas a realidade educacional traz consigo uma série
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de fatores que nem sempre são contemplados no planejamento ofi-

Pedagógico) do curso de licenciatura em Letras Português/Inglês

cial e tampouco serão alcançados.

da UFMA, objeto de estudo em questão corrobora com a afirmação

Analisar o currículo do Ensino Superior é tarefa bastante
complicada, visto que as pesquisas acerca desta modalidade de ensino são bem menos numerosas que as do Ensino Básico. Um dos
pontos que pode explicar essa realidade é levar em conta o que deve
ou não constar na estrutura curricular de um curso e qual finalidade
de cada um. Essas escolhas devem compreender inúmeros fatores
que podem ser exteriores aos muros da universidade a fim de que
se compreenda melhor a complexidade de se planejar currículos no
Ensino Superior.
De acordo com Cunha (2003), fazer reformulações curricula-

ilustrada acima quando:
Afirma-se, então, que o Curso de Licenciatura em Letras Português/ Inglês da UFMA, para que possa inserir seus profissionais na dinâmica econômica e social do mundo globalizado, necessita ser sustentado,
em suas bases, pelo Projeto Político-Pedagógico, que
constitui o fundamento da gestão acadêmica do Curso. Todas as ações e decisões no âmbito da graduação
em Letras Português/Inglês deverão ter, como ponto
de referência, seu Projeto Político-Pedagógico, o qual
se configura, a partir de então, como a identidade do
Curso (UFMA, 2010, p. 9).

res apenas retirando ou aumentando carga horária não é mais um

Com base em Kliebard (1992), concordamos que as relações

caminho viável. Para a estudiosa, apenas a (re)organização de dis-

entre globalização e educação são muito visíveis quando o currícu-

ciplinas não é garantia de eficácia no ensino ou de uma resposta

lo e a sociedade se confrontam em busca de decidir se o que querem

plausível às deficiências que a universidade aponta como entraves
para um ensino de qualidade.
Cunha (2003) assegura que para que aconteça uma reforma
curricular, torna-se necessário considerar as relações existentes entre os aspectos epistemológicos, pedagógicos e políticos, uma vez
que cada um desses exerce, de certa forma, uma força no indivíduo,
no qual acarretará mentalidade, atitude e posicionamento social
que respondam às relações de poder que permeiam o seio social.
Logo, há de se convir que os governos têm reforçado uma inquietação em vincular os currículos das universidades às exigências
econômicas que já cederam às demandas do capitalismo de uma
sociedade globalizada que atinge a todos. O PPP (Projeto Político
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é uma educação para atender supostos interesses nacionais e internacionais ou à qualidade de ensino dos alunos.
Além do PPP, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), no primeiro
capítulo e segundo inciso, quando cita que “[...] a educação escolar
deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social”, veicula
a ideia de que a academia deverá ser o espaço para o desenvolvimento de profissionais preparados para formar cidadãos aptos
para o “[...] exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996, não paginado).
Em meio a tantas discussões no cenário educacional, Burbules e Torres (2000) sugerem os seguintes fatores:
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a) a emergência de instituições supranacionais, cujas decisões
conformam e restringem opções de política para qualquer estado-nação reduzindo sua soberania;
b) impacto de processos econômicos, incluindo processos de
produção, consumo, comércio, fluxo de capitais e interdependência monetária;
c) crescimento do neoliberalismo como discurso político hegemônico;
d) surgimento de novas manifestações culturais, novos meios de
comunicação de massa e novas tecnologias; e

Um pouco de história: o Curso de Letras da UFMA
O Curso de Letras da UFMA é proveniente da antiga Faculdade de Filosofia da cidade de São Luís através do decreto
32.606/53 em 23 de abril de 1953, sendo então reconhecido pelo
decreto 39.663, de 28 de julho de 1956. Como se pode ver, o Curso
de Letras é um dos mais antigos da UFMA, e apesar disso, poucas
mudanças foram implementadas em sua estrutura curricular.
Em se tratando de mudança, podemos citar que a primeira
grande modificação ocorrida se deu quando da extinção da moda-

e) as recomendações de forças maiores, como o Fundo Monetário
Internacional (FMI) e o Banco Mundial, que incitam o estado-nação a submeter-se a regras globais elaboradas por outros.

lidade bacharelado para dar lugar ao Curso de Letras Modernas,

O fenômeno da globalização também tem exercido influência
no quesito cultural quando buscamos respostas da então revolução
cultural que data dos anos 80, época da mudança da ênfase nas ciências sociais para os fenômenos culturais que devem ser entendidos
como parte constituinte do processo de formação de um povo que
corresponde à esfera econômica, política, profissional e de identidades sociais e pessoais presentes na vida moderna de qualquer
cidadão culturalmente constituído (HALL, 2005).

223/06, de 20 de setembro, do Conselho Nacional de Educação/Câ-

Torna-se então compreensível que ao se reformar um currículo exista a regulação da cultura ou por meio dela uma vez que
os padrões seguidos em uma sociedade são afetados por processos
culturais que são indissociáveis da questão social e cultural. Em outras palavras, as transformações globais na cultura deixam características nítidas nas políticas, práticas e instituições educacionais
(MOREIRA, 2003).
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a fim de ofertar a modalidade licenciatura, que desde então está
em vigor. Outra alteração relevante ocorreu devido ao parecer nº
mara de Educação Superior (CNE/CES), que citava a incoerência da
existência de habilitações (BRASIL, 2006), o que proporcionou, desde 2011, a mudança de habilitações para Cursos: Letras Português
/ Inglês, Letras Português / Espanhol, Letras Português / Francês.
O ideário de reforma do currículo deve ser pautado na formação de profissionais capazes de acolher, criticar diferentes manifestações culturais responsáveis pela constituição de identidades
culturais e profissionais variadas assim como reconhecer as diferentes formas de saber e tornarem-se críticos perante a elas. Posturas como essas vão de encontro ao que por vezes se vê nas universidades brasileiras onde há ausência de ponderações, análises e
críticas dos conhecimentos que visem mudanças substanciosas que
se refere ao papel do aluno em formação.
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Um currículo pautado na formação deve estar atrelado ao que

“construção” e que chegar em um consenso sobre como reformar

Ribeiro (2003, p. 3) afirma: “[...] treinamento é com a empresa, for-

o currículo parece ser tarefa complexa, uma vez que o resultado se

mação é com a universidade”. Treinamento diz respeito a um ensino

constituirá de pontos de vista diversificados de um contrato tran-

míope que “educa” através de uma operacionalização de conheci-

sitório. Para tanto, o diálogo entre os pesquisadores (professores)

mentos que parecem ser de simples prática e utilização. A formação

poderá render bons frutos que servirão de controle de qualidade

precisa ser mais profunda e que capacite o então aluno a saber lidar

dos itens constantes do currículo que está sendo reformado.

inclusive com as possíveis situações adversas tanto no campo educacional, social quanto político para que assim se possa dizer que
de fato um cidadão foi formado. Universidade e empresa são instituições com objetivos diferentes, portanto, necessitam utilizar meios
de promoção de seus objetivos principais de modo distinto, pois os
conceitos de treinamento e produtividade são alheios à universidade que se destina a formar a partir da geração de conhecimentos.
Assim, todo processo de discussão sobre currículo traz consigo divergência de opiniões e esperanças. A divergência se dá pelo
fato de que as pessoas envolvidas neste processo apresentam visões de mundo alicerçados em histórias de vida distintas, e ainda
assim, durante as discussões há de se levar em conta as esperanças
de implementações de ações inovadoras que possam conduzir com
qualidade a formação de futuros professores.
Moreira (2003, p. 16) assevera que um “[...] currículo deve ser
concebido como um território contestado, como um campo de con-

De acordo com o texto do PPP do Curso de Letras da UFMA,
“o conceito de currículo, portanto, deve ser ampliado para que possa, de fato, ser concebido como construção cultural que promova a
aquisição do saber de maneira articulada” (UFMA, 2010, p. 7).
Na UFMA, podemos encontrar três Cursos de Letras, conforme explicitado anteriormente, sendo que essa pesquisa se limitará
ao estudo do currículo do curso de Letras Português / Inglês. Assim o currículo:
Articula-se em torno de conteúdos ligados à área dos
estudos linguísticos e literários, destinados a aquisição
de competências e habilidades necessárias ao exercício
da profissão, compreendendo os de núcleos básicos, os
de formação profissional e os de formação pedagógica,
em consonância com a Resolução CNE/CES n° 18 de
13 de março de 2002 (UFMA, 2010, p. 12).

O Projeto Político e Pedagógico

flitos no qual diferentes grupos e agentes lutam pela oficialização

As competências e habilidades inseridas no PPP de Letras

e pelo prestígio de seus conhecimentos, significados e habilidades,

que levam em consideração as Diretrizes Curriculares Nacionais

métodos, crenças e valores.” Um espaço precisa ser reservado aos

para os Cursos de Letras apontam para qual deve ser a base para a

egressos que devem deixar de ser passivos e assumirem o papel ati-

formação docente – um profissional de visão holística que correspon-

vo de se pronunciarem como construtores de conhecimentos. Logo

da aos anseios do mercado de trabalho. É partindo desse princípio

é esperado que muitas divergências farão parte deste processo de

que o documento em questão objetiva que o graduando vivencie
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uma formação sólida que os habilitem a atuar interdisciplinarmente em outras áreas. Para tal, propõe a UFMA:
a) Domínio do uso da língua portuguesa e/ou de língua inglesa,
nas suas manifestações oral e escrita, em termos de recepção e
produção de textos;
b) Reflexão analítica e crítica sobre a linguagem como fenômeno
psicológico, educacional, social, histórico, cultural, político e
ideológico;
c) Visão crítica das perspectivas teóricas adotadas nas investigações linguísticas e literárias, que fundamentam sua formação
profissional;
d) Preparação profissional atualizada, voltada para a dinâmica
do mercado de trabalho já existente na região e com capacidade de desenvolver novos mercados;
e) Percepção de diferentes contextos interculturais, para que
possa atuar em tais contextos com competência, responsabilidade e consciência crítica;
f) Utilização dos recursos de informática e de materiais de apoio
inovadores;
g) Domínio dos conteúdos básicos que são objeto dos processos
de ensino e aprendizagem no ensino fundamental e médio;
h) Domínio dos métodos e técnicas pedagógicas que permitam a
transposição dos conhecimentos para os diferentes níveis de
ensino (UFMA, 2010, p. 12).
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De acordo com a perspectiva acima, é que o Curso de Letras se
fundamenta em definir seus objetivos, segundo a UFMA (2010, p. 7):
a) Geral
Formar profissionais aptos a atuar inter e trans disciplinarmente na área de Letras e em áreas afins, buscando,
continuamente, o aprimoramento de sua profissão.
b) Específicos
Capacitar o alunado do Curso de Letras, de modo a possibilitar-lhe uma formação competente, para resolução
de problemas, tomada de decisões e liderança.
Propiciar uma fundamentação consistente, na área de
Letras, para que o Licenciado possa lidar, de forma
crítica e reflexiva, com as linguagens, especialmente a
verbal, oral e escrita, e possa atuar inter e trans disciplinarmente, no contexto em que se insere.
Possibilitar a formação específica do Licenciado em Letras, tanto em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa quanto em Língua Inglesa.

E do perfil Profissional:
a) satisfazer as exigências da sociedade contemporânea, no que diz respeito a sua atuação no mercado de
trabalho;
b) ser capaz de manusear, de forma crítica, as diferentes linguagens, sobretudo nos contextos oral e escrito,
de forma a assimilar dialeticamente os valores culturais; além de ter consciência das variedades linguísticas e culturais.
c) saber utilizar estratégias de solução de problemas
bem como as novas tecnologias, no contexto da diversidade/heterogeneidade do conhecimento, com vistas
a atender as novas demandas sociais.
d) ser capaz de refletir analítica e criticamente sobre a
linguagem como fenômeno linguístico-literários, à luz
de diferentes teorias.
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e) estar apto a promover a articulação intrínseca entre o
ensino, a pesquisa e a extensão, de modo a compreender sua formação profissional como um processo contínuo, autônomo e permanente.
f) ser capaz de atuar no campo da interdisciplinaridade, promovendo diálogo constante entre áreas afins,
não perdendo de vista o compromisso indispensável
com a ética, com a responsabilidade social e educacional (UFMA, 2010, p. 10).

Ainda há que se considerar que um currículo comprometido
com uma sólida formação deve estar atrelado a uma visão flexível que
atenda o processo interdisciplinar de conhecimento científico e do manejo profissional garantido por meio de atividades complementares
que se ligam como: ensino, pesquisa e extensão (participação em eventos, projetos de pesquisa, monitoria, organização de evento científico,
publicações, projetos e cursos de extensão) e que além de contabilizar
como carga horária contribuam para a formação do profissional.

As competências e habilidades mencionadas levam-nos a
crer que a interdisciplinaridade e a visão de conjunto devem ser
uma constante na academia. Isso pode ser traduzido em uma formação acadêmica bem equilibrada entre teoria e prática.

Em suma, flexibilizar o currículo possibilita que a adequação entre teoria e prática resulte em um professor que conheça seu
papel transformador de realidade e assuma a responsabilidade de
investir em sua formação continuada.

Assim as atividades referentes à parte teórica objetivam que
o graduando tenha desenvolvido

Práticas pedagógicas

[...] capacidade para resolver problemas, tomar decisões, demonstrar liderança, trabalhar em equipe e
saber articular e articular-se com a multiplicidade de
saberes que compõem a sua formação, tendo sempre
em vista o compromisso com a ética, com a responsabilidade social e educacional e com a sua atuação como
profissional de Letras (UFMA, 2010, p. 11-12).

Já no que se refere à prática, o PPP de Letras garante ao licenciando, principalmente, domínio do uso da língua portuguesa
e/ou de LI, nas manifestações oral e escrita, em termos de recepção
e produção de textos, preparação profissional atualizada, voltada
para a dinâmica do mercado de trabalho, domínio dos conteúdos
básicos, objetos dos processos de ensino e aprendizagem no Ensino
Fundamental e Médio, domínio dos métodos e técnicos pedagógicos que permitam a transposição dos conhecimentos para os mais
diferentes níveis de ensino.
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Nessa conjuntura, há um item de grande valor no processo formador que diz respeito à teoria e à prática: o estágio. De acordo com o
PPP de Letras, a prática de ensino dá-se em forma de estágio supervisionado, conforme o parecer n° 28, de 2 de outubro de 2001 e a resolução
CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de 20021, é concebida como eixo articulador e integrador das relações entre teoria e prática (UFMA, 2010).
Deste modo, o futuro profissional precisa fazer parte de um
processo de construção do conhecimento que deve mediar os saberes científicos e os contextos em que foram produzidos. Assim, é
no estágio que a identidade profissional inicia o seu delineamento,
pois é nele que o graduando vislumbra de modo concreto a vivên1 Tal parecer e resolução propõem 400 (quatrocentas) horas de prática como
componente curricular, vivenciadas ao longo do curso, e 400 (quatrocentas)
horas de estágio curricular supervisionado a partir do início da segunda metade do curso (UFMA, 2010).
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cia com a realidade que lhe espera. Essa aproximação do aluno com
a sala de aula propicia o reconhecimento de que “essencialmente,
a educação é uma prática, mas uma prática intencionalizada pela
teoria” (PIMENTA; LIMA, 2011, p. 17).
As práticas pedagógicas têm em vista a capacitação do licenciando fornecendo maior possibilidade de contato com a escola.
O Curso de Letras da UFMA tem a duração de nove períodos e
as práticas estão divididas em disciplinas que farão parte de sua vida
estudantil a partir do 3º período, estendendo-se até o 6º período do
Curso, conforme discriminação a seguir:
a) Diagnóstico da comunidade escolar (3° período/ 90h): neste
período, os alunos deverão visitar uma escola-campo de Ensino Fundamental e Médio, assim como conhecer seu histórico,
o local onde se inserem e os profissionais que nelas atuam a
fim de conhecer a realidade escolar mais de perto.
b) Organização do trabalho pedagógico (4° período/ 120h): nesta etapa, o aluno deverá analisar o PPP da escola escolhida
para o estágio no que tange sua filosofia, objetivo geral, sua
concepção curricular e princípios metodológicos.
c) Aproximação com a realidade (5° período/ 120h): neste período, o aluno investigará as reais necessidades da escola-campo
com base em sua área de conhecimento. É nesse momento que
pesquisa, análise e reflexão deverão ser aliadas para a produção de um relatório a respeito da atividade realizada e posteriormente compartilhado com todos os atores pertencentes ao
processo educativo deste contexto.
d) Intervenção na realidade escolar (6° período/ 90h): esta etapa reúne todos os processos desenvolvidos anteriormente, ou
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seja, como resultado de um processo de análise e reflexão, o
aluno, neste momento, deverá elaborar um projeto de atuação
direcionado para as necessidades da escola campo (Ensino
Fundamental ou Médio). Em seguida, como parte de um processo avaliativo, o graduando ainda deverá redigir um relatório para compartilhar em meio acadêmico.
Consolidado o processo acima, o graduando é então direcionado para o estágio curricular obrigatório. O mesmo é realizado
nos 7° e 8° períodos: no primeiro momento, o aluno deverá cumprir
45 (quarenta e cinco) horas de prática docente de língua inglesa e
90 (noventa) horas de língua portuguesa no Ensino Fundamental; o
segundo momento, é composto por 90 (noventa) horas de LI e 180
(cento e oitenta) horas de língua portuguesa no Ensino Médio.
As tabelas 1 a 3 e o Quadro 1 mostram como a organização
curricular é distribuída: Primeiramente, o Núcleo de Fundamentação
de Formação Básica (Tabela 1) que é comum aos três cursos a fim de
que ambiente o aluno para cursar as disciplinas do então Núcleo de
Fundamentação Profissional, que por sua vez desdobra-se em torno
da Formação Específica (Tabela 2) e Pedagógica (Tabela 3) que dão
suporte teórico e prático à formação dos futuros professores e, por
fim, as atividades complementares (Quadro 1) que visam à articulação do tripé cientifico conhecido como ensino, pesquisa e extensão.

Núcleo de fundamentação de formação básica
De acordo com o que apresenta a tabela 1, o futuro professor
tem seu primeiro contato com disciplinas de LI visando desenvolvimento de habilidades linguísticas – ouvir, falar, ler e escrever, de
fonética e fonologia para reconhecimento de aspectos fônicos e fonológicos, Teoria da Literatura com ênfase nos estudos de gêneros
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e crítica literária, latim abordando a sintaxe latina em comparação

Tabela 2: Núcleo de fundamentação de formação profissional:

com a de língua materna e língua portuguesa com estudos iniciais

formação específica.

sobre as concepções de língua e linguagem.

Disciplinas

Tabela 1: Núcleo de fundamentação de formação básica.

CH

Créditos
T

P

E

Pré-requisitos

Estudos Literários Maranhenses

60

4

-

T. da Lit. I e II

Língua Inglesa – Interação Comunicativa III

60

4

-

Int.Com. II

Língua Inglesa – Interação Comunicativa IV

60

4

-

Int.Com. III

Língua Portuguesa III

60

4

-

L. Portuguesa II

Língua Portuguesa IV

60

4

-

L. Portuguesa III

Língua Portuguesa V

60

4

-

L. Portuguesa IV

Linguística III

60

4

-

Linguística II

Linguística IV

60

4

-

Linguística III

Linguística V

60

4

-

Linguística IV

Linguística VI

60

4

-

Linguística V

Tópicos Especiais em Linguística

30

2

-

Linguística VI

Literatura de Língua Portuguesa – Prosa I

60

4

-

T. da Lit. I e II

Literatura de Língua Portuguesa – Prosa II

60

4

-

L.L.P.– Prosa I

Literatura de Língua Portuguesa – Prosa III

60

4

-

L.L.P.– Prosa II

Literatura de Língua Portuguesa – Poesia I

60

4

-

T. da Lit. I e II

Literatura de Língua Portuguesa – Poesia II

60

4

-

L.L.P.– Poesia I

Literatura de Língua Portuguesa – Teatro

60

4

-

T. da Lit. I e II

Literatura Infantil e Juvenil

60

4

-

T. da Lit. I e II

Língua Inglesa – Fonética e Fonologia

60

4

-

Int.Com.I,I,II,IV

Língua Inglesa – Morfossintaxe

60

4

-

Int. Com. I, I, II, IV

Língua Inglesa – Língua, Cultura e Identidade

30

2

-

Int. Com. I, I, II, IV

Literatura de Língua Inglesa – Prosa I

60

4

-

T. da Lit. I e II

Literatura de Língua Inglesa – Prosa II

60

4

-

L.L.E. - Prosa I

Literatura de Língua Inglesa – Poesia I

60

4

-

T. da Lit. I e II

Literatura de Língua Inglesa – Poesia II

60

4

-

L.L.E. - Poesia I

Literatura de Língua Inglesa – Teatro

60

4

-

T. da Lit. I e II

Eletiva I

30

2

-

Eletiva II

30

2

-

língua portuguesa e LI quanto à questão didática. Daí a necessida-

Estágio Supervisionado

405

-

de de o currículo do Curso de Letras equilibrar disciplinas dessas

Total

1965

104

Disciplinas

CH

Créditos
T

P

Pré-requisitos

Introdução à Pesquisa

60

2

1

-

Língua Inglesa – Interação Comunicativa I

60

4

-

-

Língua Inglesa – Interação Comunicativa II

60

4

-

Int. Comun. I

LIBRAS

60

2

1

-

Fundamentos de Tradução

30

2

-

Int. Comun. II

Língua Portuguesa I

60

4

Língua Portuguesa II

60

4

-

L. Port. I

Linguística I

60

4

-

-

Linguística II

60

4

-

Linguística I

Teoria da Literatura I

60

4

-

-

Teoria da Literatura II

60

4

-

Teoria da Literatura I

Latim I

60

4

-

-

Latim II

60

4

-

Latim I

Filologia

60

4

-

Latim II

Total

810

50

02

-

-

Fonte: (UFMA, 2010).

Núcleo de Fundamentação de Formação Específica
Em se tratando da tabela 2, que aborda a formação específica,
podemos observar que esses núcleos cuidam do desenvolvimento
profissional do futuro professor tanto em relação à preparação de

duas vertentes.
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9
-

Prát. Pedagógicas

9

Fonte: (UFMA, 2010).
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Núcleo de Fundamentação de Formação Profissional:

do, podemos notar que há 13 disciplinas referentes aos estudos de

formação pedagógica

LI e literatura estrangeira distribuídas da seguinte forma: 11 delas

O Curso de Letras Português / Inglês da UFMA visa formar
profissionais preparados para atuação no magistério, e por isso propicia a integração de diferentes áreas de conhecimento. Nessa linha
de pensamento, é mister citar que a prática de ensino, sob a forma
de estágio supervisionado, é componente curricular obrigatório da
formação do aluno de Licenciatura. A formação se caracteriza, por-

têm carga horária de 60 h e duas com 30h. Do outro lado, temos
24 disciplinas referentes aos estudos da Língua Portuguesa, Literaturas Maranhense, Portuguesa e Brasileira organizadas em torno
de 24 disciplinas de 60 horas e uma de 30. Sendo assim, temos a
seguinte conta: 720 h de estudos de LI perante 1470 de Língua Portuguesa (tabela 2).

tanto, como prática e teórica, pois conforme Pimenta e Lima (2011,
p. 35) “o exercício de qualquer profissão é prático, no sentido de
que se trata de aprender a fazer ‘algo’ ou ‘ação’”.
Em um curso de formação de professores, como o de Letras,
entendemos que as disciplinas devem apresentar um cunho tanto

O Núcleo apresentado na tabela 3 mostra como é feita a distribuição das disciplinas que visam ao exercício da prática docente. O eixo
investe em disciplinas voltadas exclusivamente às práticas pedagógicas.
Tabela 3: Núcleo de Fundamentação de Formação Profissional:
formação pedagógica.

teórico quanto prático, contribuindo para o futuro professor seguir
Disciplinas

com visão analítica, crítica e capaz de propor outros olhares à luz da

CH

Créditos
T

P

Pré-requisitos

pesquisa. Assim, de acordo com o PPP de Letras desde o início do

Informática aplicada à Educação

30

_

1

-

Curso, a prática permeará a formação dos licenciandos em Letras

Organização da Educação Brasileira

60

4

-

-

Português/Inglês, contando com o auxílio de Práticas Pedagógicas

Psicologia da Educação

60

4

-

-

Didática

60

4

-

-

PP-Diagnóstico da Comunidade Escolar

90

-

3

-

PP-Organização do Trabalho Pedagógico

120

-

4

Diag. da Com. Escolar

PP- Aproximação com a Prática

120

-

4

Org. do Trab. Pedagógico

PP- Intervenção na Realidade Escolar

90

-

3

Aproximação com a Prática

Total

630

12

15

-

e o Estágio Curricular Obrigatório.

Atividades complementares
É interessante propor uma análise quanto ao currículo do
Curso de Letras Português / Inglês da UFMA, pois o mesmo é definido a partir de disciplinas de estudos de Língua Portuguesa. Entre

Fonte: (UFMA, 2010).

o Núcleo de Fundamentação de Formação Básica e Específica, ex-

No quadro 1, é visualizada a complementação do ideário de

cluindo-se apenas as disciplinas de Introdução à Pesquisa, Língua

uma formação direcionada à cientificidade, a fim de que haja garan-

Brasileira de Sinais (LIBRAS), Eletivas I e II e Estágio Supervisiona-

tia da continuidade da pesquisa.

58 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA

Editora IFMA - Instituto Federal do Maranhão | 59

Quadro 1: Atividades complementares: integração ensino, pesquisa e extensão.
Área

Atividades

Ensino

Pesquisa

Extensão

CH
Máxima

Monitoria

80

Disciplinas Eletivas

30

Participação em eventos científicos - ouvinte (local)

30

Participação em eventos científicos - ouvinte (nacional)

25

Participação em eventos científicos - ouvinte (internacional)

35

Participação em eventos científicos - apres. de trabalho (local)

100

Participação em eventos científicos - apres. de trabalho (nacional)

105

Participação em eventos científicos - apres. trabalho (internacional)

100

Participação em eventos científicos-monitoria

50

Participação em Projetos de Pesquisa e ou Grupos de Pesquisa

100

Relatório de Pesquisa

80

Participação em Comissão organizadora de eventos científicos

20

Publicações Científicas de (resumo)

30

Publicações Científicas (artigo completo)

50

Participação em Projetos de Extensão

100

Participação em Cursos de Extensão

12

Relatório de Atividades de extensão

80

Fonte: (UFMA, 2010).

Um dos objetivos das Diretrizes Curriculares do Curso de
Letras assim como do ensino superior é vislumbrar a articulação do
ensino, pesquisa e extensão. Tal princípio educacional deve respeitar o contexto do PPP do Curso de Letras da UFMA (2010), a fim
de que o que esteja proposto nas ementas seja recebido pelo aluno
novos conhecimentos de modo crítico.

de agir perante situações – problema in-loco e não apenas problemas criados por outros sujeitos em circunstância distinta.
Ainda é papel da academia apresentar outro pilar da educação superior: a extensão, que fomenta no aluno a compreensão da
realidade em que está inserido contribuindo para o aprimoramento
da vida humana em sociedade. Assim, o Curso de Letras da UFMA
aposta na extensão, porque a entende como uma formação contextualizada dos anseios da sociedade contemporânea. Por isso, concordamos com Severino (2007, p. 24) quando afirma: “Na universidade,
ensino, pesquisa, extensão efetivamente se articulam, mas a partir da
pesquisa, ou seja: só se aprende, só se ensina, pesquisando; só se presta serviços à comunidade, se tais serviços nascerem da pesquisa.”
Assim, seguindo a deliberação do MEC é exigida do aluno
de letras, a integralização de 200h de atividades complementares
além de sua grade curricular regular. No entanto, Paiva (2005, p.
80) salienta que:
O currículo, nas novas diretrizes, não é mais entendido
como a soma de disciplinas em uma grade curricular.
Apesar de não descartar as disciplinas convencionais,
o novo texto legal introduz o conceito de atividade curricular, abrindo a possibilidade para que o graduando
possa contemplar seus créditos com atividades, tais
como iniciação científica, atividades de extensão, participação em eventos, etc. A articulação entre ensino,
pesquisa e extensão é condição necessária para a implementação de um currículo flexível.

vestigativo, condição essa, primordial para sua formação. Assumir

Essa obrigatoriedade do cumprimento das atividades extracurriculares torna alunos já com espírito investigador em intelectuais assíduos em eventos científicos, mas outros não compreendem a proposta do MEC e julgam essa formação complementar

uma postura de questionar e se questionar torna o professor capaz

como uma exigência que não opera mudanças em sua postura.

É digno que a instituição universidade estimule seu alunado
a ter espírito de pesquisa, ofertando-lhe o exercício do método in-
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Diante das deficiências já conhecidas do ofício docente, há
de se discutir acerca de sua formação e ingresso no mercado de
trabalho. De um lado, podemos ver a diminuição das matrículas
em vários cursos de licenciatura, e o Curso de Letras não é exceção,
somado à baixa remuneração do magistério que tem contribuído
para seu caráter de atividade complementar de renda.
Assim, os cursos de Letras podem representar o caminho
mais rápido para aqueles que desejam um diploma universitário e

afirma: “Não se coloca as consequências de uma formação fragmentada e precária de um professor para uma sociedade tão complexa,
para atuação tão complexa [...] e que não é valorizada devidamente”.
Torna-se urgente discutir a reconfiguração da formação de
professores das licenciaturas, com destaque aos aspectos relacionados às lacunas formativas dos Cursos de Letras em geral que são
inexistência de um perfil docente a ser formado, pouca carga horária alocada ao ensino de LI e de Linguística Aplicada desta língua.

inserção no mercado de trabalho, o que não quer dizer que esse futuro professor tenha preparo suficiente para sua função, tampouco
estudado por amor a profissão.
Desse modo, egressos dos Cursos de Letras do Brasil comungam de uma insatisfação com a qualidade de sua formação no que se
refere ao processo ensino-aprendizagem e preparação profissional
frente às exigências do mercado de trabalho. Ainda há que se citar
sobre a condição de realização dos estágios supervisionados quanto
ao manejo da relação teoria e prática, onde se concebe que é no exercício da teoria que se estabelece a prática (PIMENTA; LIMA, 2011).
Aliás, a própria escolha de ser professor no Brasil não acompanha o desejo natural de querer sê-lo. Há de se considerar que do
número de alunos ingressantes nos Cursos de Letras, várias foram
as razões para tal escolha: vocação, falta de opção ou complementação financeira a partir da rápida empregabilidade dada aos cursos
do magistério.
Essa situação torna-se muito grave para aqueles que dependerão da formação desses profissionais, que em sua maioria, não
estão dispostos a militar pela educação, por isso Gatti (2009, p. 475)
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A EXPECTATIVA
DO MERCADO DE
TRABALHO SOBRE A
PROFISIONALIZAÇÃO
DE PROFESSORES
DE INGLÊS

Neste capítulo, serão abordados os resultados da pesquisa a
fim de que possamos realizar uma leitura qualitativa dos questionamentos realizados em forma de entrevistas semiestruturadas já
citadas. As respostas das entrevistas serão explicitadas na íntegra
para uma análise mais detalhada do objeto estudado. Em seguida,
de posse dos dados devidamente levantados, discutiremos os mesmos à luz de estudos recentes na área da educação e linguística.
Assim, para dar um norteamento melhor sobre este estudo, os resultados e as discussões seguirão a mesma sequência de perguntas
realizadas nas datas de coleta.
Para tal, iniciamos a pesquisa indagando sobre o que teria
motivado os alunos a escolherem o curso de Letras. De um universo de 17 (100%) participantes, 15 (88,24%) afirmaram que essa
opção se deu devido à afinidade com a LI, pois para eles, ingressar
neste curso significava se aprofundar nos estudos linguísticos, especialmente, no que se refere à LE. Apenas 2 alunos (11,76%) optaram pelo curso devido ao fato de se identificarem mais com língua
portuguesa e suas experiências positivas no ensino regular.
Diante dos fatos, percebemos que a escolha pelo Curso de Letras com habilitação em LI deu-se em meio a grandes expectativas.
E a principal delas foi a de aprender inglês de maneira profunda e
profissional. Esse desejo responde à imagem creditada ao curso em
questão que tem como uma de suas funções primordiais, a de formar professores. Vejamos o gráfico 1 que representa essa situação:
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Gráfico 1: Motivação para ter feito a escolha pelo Curso de Letras.

LI apenas pensaram nessa possibilidade devido sua identificação
com a questão linguística, ou seja, a motivação intrínseca mostrou-se preponderante para determinar a escolha profissional.
Assim, depois de terem decidido pelo curso de Letras, foi necessário optar por uma das três línguas estrangeiras ofertadas pela
UFMA: Francês, Espanhol e Inglês. Como essa pesquisa baseia-se
essencialmente sobre o último idioma citado, os entrevistados ex-

Fonte: gráfico gerado pela autora.

Segundo Harmer (2007), em várias áreas de ensino e aprendizagem, a motivação é essencial para o sucesso. Em outras pa-

plicitaram suas motivações quando de suas escolhas dessa língua.
Logo, a grande maioria 11 (64,7%) afirma que as melhores chances
no mercado de trabalho se dão por meio do conhecimento de LI,

lavras, motivação é uma força interna que impulsiona alguém a

outros 3 (17,64%) pelo fato de terem facilidade para aprender idio-

querer fazer algo e alcançar uma meta. O autor acrescenta ainda a

mas, contra 1 (5,88%) que fez essa opção por já ter iniciado e/ou

existência de duas classificações de motivação: extrínseca e intrín-

concluído um curso de inglês, 1 (5,88%) pelo fato de ter estudado

seca. A primeira delas diz respeito a fatores externos ao indivíduo
que o faz querer ser professor, por exemplo. A segunda, de modo
contrário, vem de dentro do indivíduo. Assim, uma pessoa pode
ser motivada pelo prazer que tem em aprender ou ensinar algo. O
resultado apresentado não deixa claro o que mais afeta a escolha
dos licenciandos, se a motivação intrínseca ou a extrínseca, contudo

esta LE desde a Educação Básica e 1 (5,88%) por gostar de assistir
filmes, seriados e ouvir músicas no idioma em questão.
As opiniões apresentadas evidenciam o que a maioria dos
alunos esperam ao ingressar no Curso de Letras da UFMA: Apro-

pudemos inferir que a afinidade para aprender LI advém de uma

fundar seus conhecimentos em língua inglesa e ingressar no mer-

paixão pela mesma, o que pode estar relacionado com a intrínseca

cado de trabalho. Primeiramente, apostar em uma preparação de

e, consequentemente, facilitar o alcance de suas expectativas pro-

qualidade é um grande passo rumo a profissionalização, uma vez

fissionais a partir dos estudos de uma LE. De modo complementar,
Calvo (2011) desenvolveu uma pesquisa com alunos do último ano

que esta necessidade se interliga à demanda de um mercado de tra-

do Ensino Médio para investigar identidades de professores de LI

balho cada vez mais carente de bons profissionais. A seguir, o grá-

e constatou que dos poucos alunos que pensam em ser docente de

fico 2 representa as opiniões dos pesquisados:
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Gráfico 2: Motivação para ter escolhido a habilitação em língua

que a última se refere ao ato de coibir comportamentos ditos não

Inglesa.

aceitáveis no contexto. Assim, dominar a LI é estar de acordo com as
vozes sociais, econômicas, culturais que se mostram em forma de local para alojar os que estiverem no padrão ditado por essas coerções.
Com o intuito de refinar os resultados desse estudo, conhecer o nível de conhecimento de LI que possuíam antes de ingressar
no curso de Letras e depois de terem cursado disciplinas específicas de LI tornou-se primordial. Primeiramente, 12 (70,5%) classificaram-se no nível básico e 5 (29,5%) afirmaram ter conhecimento de
nível intermediário.
É importante salientar que a maioria dos alunos escolheu a

Fonte: gráfico gerado pela autora.

A escolha pela LI enquanto habilitação é motivada por afinidade com a mesma. Entendemos isso como um resultado de experiências positivas na Educação Básica. Provavelmente, esses alunos por já
apresentarem facilidade na aprendizagem de idiomas, tiveram mo-

habilitação em LI por conta de um vislumbre melhor no mercado
de trabalho. Essa maioria também por possuir nível iniciante de conhecimento da língua, apostou que no seu aprimoramento no curso
de formação docente. Ainda é oportuno destacar que o processo de

delos de bons professores e projetaram na formação docente suas es-

admissão desses alunos se deu em modelos de prova que exigiam

peranças em melhorar seus conhecimentos linguísticos (ROSSI, 2004).

conhecimento básico de LI (antigo vestibular), e supomos que se

As opiniões retratam que aprender inglês e mercado de tra-

foram aprovados é porque conseguiram comprovar domínio do ní-

balho têm relação bem estreita, em que uma necessita da outra de

vel de conhecimento exigido. Assim, esses alunos poderiam espe-

modo coercitivo. Discutimos os motivos que levaram a língua em

rar que as disciplinas de língua e literatura estrangeiras partissem

questão ao patamar de global, e acrescentamos que não é exatamente a voz do mercado que decide qual língua falar, mas as regras que

desse princípio, e os desafiassem com um nível mais avançado de

segundo Rajagopalan (2009) podem ser “constitutivas” ou “regula-

ensino e aprendizagem de idiomas. Os dados encontrados estão re-

doras”. As primeiras constituem o comportamento em si, ao passo

presentados no gráfico 3.
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Gráfico 3: Nível de conhecimento de língua inglesa antes de
ingressar no Curso de Letras.

1 (5,88%) assegurou que progrediu do nível básico para o intermediário e 1 (5,88%) para o nível avançado.
Os alunos ingressantes de fato querem conhecer a língua de
modo complexo e profundo, diferente do que tiveram na escola,
chamado por eles de “aulas elementares”. E quando expressam
isso, fazem-no de modo muito lúcido, afinal de contas, o magistério
deve ser o local de debates sobre a língua que leve o futuro professor ao patamar de real formador. A locução “Inglês de Colégio’ faz
jus a avaliação feita pelos graduandos, que segundo Micolli (2010),
implica um conhecimento limitado às frases feitas que evidenciam
o não desenvolvimento de competências mínimas em LI.

Fonte: gráfico gerado pela autora

Partindo do pressuposto que os licenciandos tiveram contato
com a língua em que pretendiam se especializar antes de ingressar
no curso de Letras, pudemos notar que esse contato foi representado negativamente, principalmente, quando direcionaram para a
escola regular como um espaço que não preparava para habilidades
comunicativas de uma LE. Inferimos que a ideia que tinham dos estudos da língua em uma universidade seria o oposto do que encontraram na experiência anterior, ou seja, sair de um modelo preparatório apenas para leitura de textos a uma dimensão mais completa
que englobaria competência linguísticas renunciadas como a oralidade a partir de aulas em que essa habilidade não era oportunizada.

De acordo com as opiniões dos pesquisados, há inúmeras
razões para a estagnação na aprendizagem de LI. E em se tratando
da preparação de futuros professores, os respondentes chamaram a
atenção ao fato de o curso de licenciatura pouco valorizar aulas em
LE e ser essa uma das principais causas da insatisfação estudantil.
Infelizmente, a formação precária de professores e a colocação da
disciplina inglês em segundo plano em relação às outras disciplinas do currículo de escolas regulares e universidades, são apenas
alguns dos obstáculos. Neste cenário, Paiva (2003, p. 77) pondera
sobre a história da formação de professores de LI e os resultados de
seus estudos se assemelham aos relatados nesta pesquisa que aponta como um dos problemas o “pretexto da supremacia do idioma
materno não se permitir um ensino de qualidade de LE” e acrescen-

Por outro lado, perguntamos o nível de LI dos alunos após

ta que em muitos casos, as disciplinas que tratam da formação prá-

terem cursado disciplinas específicas referentes ao estudo dessa LE.

tica do professor de LE muitas vezes ficam sob a responsabilidade

Os resultados mostraram que 10 (58,8%) permaneceram no nível

de pedagogos que não têm conhecimento do idioma e tampouco de

básico, 5 (29,5%), continuaram no intermediário, enquanto apenas

Linguística Aplicada.
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Através do discurso acima, podemos notar que os alunos

tado. Assim 8 (47,05%) afirmaram que não se estuda inglês falando

que mantêm melhor domínio na língua não foram formados por

na língua, 3 (17,65%) disseram que as aulas eram muito elementa-

meio de estudos conseguidos na universidade. Dito de outra forma,

res, 2 (11,77%) destacaram a falta aprofundamento metodológico,

a preparação linguística não tem se realizado dentro do curso de

2 (11,77%) enfatizaram o fato de o curso ser de dupla habilitação,

preparação docente, provavelmente em escolas de idiomas e bem
menos frequente em programas de intercâmbio ou autodidatismo.
A professora formadora chama a atenção para a pronúncia deficiente dos estagiários que acompanha, e essa constatação pode ser
entendida como consequência da insatisfação revelada pelos pesquisados: a pouca prática da oralidade.
A respeito dessa situação, Costa e Baptista (2011, p. 38) desenvolveram uma pesquisa a fim de investigar a (in)competência linguística dos estagiários a partir de como e quando ocorriam erros relacionados a esta competência. Segundo observações da teórica, as aulas
ministradas pelos estagiários eram raramente faladas em LI e, muitas
vezes limitadas a exposições gramaticais descontextualizadas. E quanto ao reconhecimento de erros gramaticais adverte: “Os futuros professores não percebem seus erros e nem se propõem a corrigi-los ou estão
conscientes de seu desempenho linguístico e nível de interlíngua.”

1 (5,88%) acredita no fato de serem egresso de escola pública e 1
(5,88%) afirma que faltam professores comprometidos com o ensino.
Um curso que pretende formar professores de idiomas competentes, significa dizer que devem propor ao seu alunado conhecimento linguístico nas quatro habilidades de uma LE que são ler,
ouvir, falar e escrever. Para isso, pressupõe-se aulas na LI sobre a
LI a fim de que os alunos possam, aos poucos, obter uma formação
completa. Durante os anos na universidade, preparar professores
para ministrar aulas de inglês mediando esse processo de ensino
e aprendizagem em português pode ser considerado no mínimo
equivocado. A fim de melhor visualizar os resultados descritos
apresentamos o gráfico 4:
Gráfico 4: Motivos para os alunos não terem melhorado sua competência linguística.

A pesquisa de Costa e Baptista (2011) encontrou situação parecida com a que os entrevistados descreveram sobre o seu nível
de conhecimento linguístico após terem cursado disciplinas específicas de LI. Os casos de sucesso quanto a adequada competência
linguística não são creditados aos estudos feitos na academia.
Uma vez que esta pesquisa está centrada na preparação de
professores de LI, objetivou-se saber se as expectativas foram atendidas em relação ao domínio dessa LE. De forma unânime, as respostas foram negativas e apontaram sempre um motivo para este resul72 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA

Fonte: gráfico gerado pela autora.
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A constatação é de que os alunos estão se formando sem do-

discussões feitas em sala são rotineiramente realizadas para atender

minar o idioma, e práticas como essas é rebaixar os alunos ao con-

situações gerais e não específicas. A Linguística Aplicada, discutida

ceito de tábula rasa (PINKER, 2004) uma vez que os mesmos já são

no capítulo II, aparece de maneira implícita nas opiniões coletadas

detentores de habilidades linguísticas básicas. Para Leffa (2001), o

quando apontam que há carência de um currículo que leve para a

aluno de LE não pode ser mero espectador do ensino ou ficar limi-

prática de aprofundamento metodológico. Em outras palavras, os

tado à atividade de escrita. Para ele, vivenciar a língua é também

alunos do 9º período, prestes a sair da universidade, em sua maioria,

falar a mesma. Diante de tal problemática, não nos cabe apontar

desconhecem a dimensão de ser professor. Atestam que no mercado

culpados, mas tentar compreender as variantes que fazem com que

de trabalho, se dependerem da academia, não serão conhecedores,

haja comentários como os citados acima.

por exemplo, de metodologias do ensino de LI. Além da capacida-

Segundo o PPP de Letras há quatro disciplinas chamadas de
Interação Comunicativa I, II, III e IV ofertadas respectivamente do
primeiro ao quarto período. E é nesse estágio inicial que começam
as reivindicações:
Uma minoria afirma ter avançado em seus estudos linguísticos, o que revela que devido à ineficiência da formação do profissional de inglês, avançar nos estudos linguísticos só foi possível
porque, segundo a aluna, sempre manteve vínculo com estudos em
cursos de idiomas fora da Universidade.
Ainda há 2 (11,76%) dos pesquisados que comentaram que
disciplinas iniciais como Inglês I e II deveriam ser menos básicas e
mais desafiadoras. Aulas muito elementares partindo do princípio
de que todos os estudantes são iniciantes na língua é agir contrariamente ao processo de seleção para ingresso nessa universidade. De
fato, ao aluno que não é mais iniciante na língua, estudar o que “já
sabe” é no mínimo desmotivante.

de linguística, o professor necessita saber como vai lidar com seu
alunado e abordar determinados assuntos em sala de aula. Além
de microaulas, eles precisam de tempo, não só para a produção de
saberes, assim como para discussão de novas metodologias.
Ao longo da experiência do professor, este irá perceber que
é completamente normal encontrar turmas heterogêneas, ou seja,
alunos com níveis de habilidade em LI diferentes uns dos outros.
O desafio docente reside no quesito de orquestrar essa variedade
em sala de aula, e separar os alunos por níveis de conhecimento no
idioma e/ou selecionar os alunos de destaque em processos de monitoria. Essa prática poderia auxiliar na aprendizagem efetiva por
parte daqueles que dominam menos a língua.
Em relação a uma possível estagnação nas habilidades comunicativas de LI, 1 (5,885%) respondente responsabiliza a não
progressão efetiva nos estudos em LI o fato de serem oriundos de
escolas públicas onde o ensino dessa disciplina não é visto com a
mesma importância de disciplinas como Língua Portuguesa e Ma-

Segundo relatos, 3 (17,65%) insistem que falta aprofundamen-

temática. Situações como essa parecem ser resultantes do determi-

to metodológico específico para a LE em que serão habilitados. As

nismo de uma classe social que atribui seu fracasso aos que pos-
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suem baixa renda e procuram a escola pública. Assim, não haver

curso ofereceu e a desmotivação em permanecer nele. A maioria

estudado em uma instituição particular pode ser traduzido como

dos alunos que entrou na universidade com o nível básico afirma

ter tido acesso a um ensino de LE fragmentado e discriminatório

que não sentiu progressão em seus estudos, o que reforça a crença

quando julga como mínimo o que os alunos devem aprender diante

fatalista: a faculdade não consegue formar o professor competente.

de seus conhecimentos prévios (COELHO, 2011).

A opinião de 1 (5,88%) investigado quando decreta que fal-

O ensino de LI em escolas públicas tem sido alvo de mui-

tam “professores comprometidos” nos direciona a uma conclusão

tas investigações dadas as condições e a situação de seu ensino no

simples: a de que o molde arcaico e pouco interessante das aulas

Brasil. O desafio também é expresso pelos Parâmetros Curriculares

que os alunos ministram no estágio é uma mera reprodução das

Nacionais (PCNs/1998) ao avaliarem o contexto de ensino atual da

aulas que tiveram na Universidade, apesar das críticas aos profes-

língua supracitada:

sores. Aceitar que professores de Inglês cheguem à Universidade
A primeira observação a ser feita é que o ensino de
língua Estrangeira não é visto como elemento importante na formação do aluno, como um direito que lhe
deve ser assegurado. Ao contrário, frequentemente,
essa disciplina não tem lugar privilegiado no currículo, sendo ministrada, em algumas regiões, em apenas
uma ou duas séries do ensino fundamental. Em outras,
tem o status de simples atividade, sem caráter de promoção ou reprovação. Em alguns estados, ainda, a Língua Estrangeira é colocada fora da grade curricular, em
Centros de Línguas, fora do horário regular e fora da
escola. Fora, portanto, do contexto da educação global
do aluno. (BRASIL, 1998, p. 24).

sem conhecimento mínimo na língua é reforçar o mascaramento de
lacunas existentes na formação inicial do professor também identificadas nos estudos sobre os cursos de Letras de Castro (2004) e
Freire e Lessa (2003).
Portanto, se a maioria dos alunos (65,5%) enxergou no curso
de Letras com habilitação em LI a chance de projeção profissional,
perguntamos então se a quantidade de disciplinas específicas de LI
era suficiente para a preparação do professor para o mercado de trabalho docente. Os resultados mostraram que 15 (88,24%) dos respondentes não estão satisfeitos com o que a academia tem oferecido,

Diante da situação que se apresenta, trazer à tona a discussão

contra 2 (11,76%) que afirmam que as disciplinas estudadas seriam

da formação do professor de inglês é crucial. Por isso, Oliveira (2013,

suficientes apenas se o público-alvo for alunos da Educação Pública.

p. 35) comenta que a descrença quanto ao ensino eficaz de LE na escola pública é “um axioma entre os professores que lecionam inglês
nas escolas públicas”, ou seja, afirmar que não se aprende na escola
pública faz parte da constituição do professor dessa realidade.

A vontade de aprender inglês foi a motivação inicial dos
licenciandos a cursar Letras. Devido aos obstáculos já apresentados, essa aspiração diminui por conta das condições encontradas
durante o Curso. O desabafo dos alunos mostra pouca valorização

A ansiedade em entrar na universidade para aprofundar os

do eixo de LE, visto sempre como algo complementar e secundá-

conhecimentos de LI, logo deu lugar à insatisfação com o que o

rio. São alunos que acreditam não estar preparados para ensinar a
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língua na qual serão habilitados. Esse quadro fica bem evidente a
partir das representações do gráfico 5:
Gráfico 5: A quantidade de disciplinas específicas de LI é suficiente para que o professor seja inserido no mercado de trabalho?

Ao que parece, a quantidade de disciplinas referentes a LI
incomoda os estudantes e, baseado nessa mesma ideia quisemos
saber primeiramente qual (quais) disciplina(s), na opinião do futuro professor, mais contribuiu(íram) para a sua formação. Os dados
coletados mostraram que 9 alunos (52,94%) listaram a disciplina de
Fonética e Fonologia, outros 4 (23,52%) a disciplina de Morfossintaxe e 3 alunos (17,65%) citaram Literatura de Língua Inglesa(poesia
e prosa) e 1 (5,88%) não se posicionou.
A explicação para a grande preferência por Fonética e Fonologia comunga das deficiências discutidas anteriormente que centralizam a problemática da oralidade. É inquietante ver que em um
curso com nove períodos apenas começa a ser ministrado em LI

Fonte: gráfico gerado pela autora.

Os dados apresentados sinalizam uma situação muito séria:
os alunos estão saindo da Universidade sem preparo suficiente. Se
continuarmos a permitir isso, será um ciclo sem fim. Quando os
alunos afirmam que apenas estariam preparados para ensinar no

a partir do quinto período, quando a disciplina citada é ofertada.
Os relatos acima nos fizeram inferir que as disciplinas de Interação
Comunicativa I, II, III e IV foram ministradas em língua materna
perante o “fascínio” que os estudantes apresentaram em aprender
os sons da língua e de até mesmo poder ministrar uma aula inteira
no idioma em discussão.

eixo público, reforçam uma precariedade também reconhecida pe-

Os alunos reconhecem que somente uma disciplina para

los PCNs (BRASIL, 1998). A não credibilidade no ensino em escolas

tratar da Fonética e Fonologia e outra para tratar da Morfologia

regulares públicas já foi pesquisada no Brasil por Barcelos (2005) e

e Sintaxe de toda a língua em apenas 60 (sessenta) horas cada

o saldo foi professores sem proficiência e muito uso de língua ma-

é insuficiente diante de profundos estudos que ainda poderiam

terna nas aulas de LI. Martins (2005) sugere que da mesma forma
que os bacharéis em Direito fazem teste para obter liberação para
exercerem a profissão, poderiam os cursos de Letras exigir aprovação em teste de proficiência que alcançasse nível B22.
2 Nível do quadro Europeu comum de referência para línguas Quadro Europeu
Comum de Referência (QECR) (UNIVERSIDADE DE COIMBRA, 2001).
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ter sido feitos, contudo tiveram maior aproveitamento nas quatro
específicas anteriores.
Ainda sabendo de suas limitações, os pesquisados citaram
que as disciplinas de Prosa e Poesia os faziam sentir obrigados
a estudar mais inglês para dar uma resposta contextualizada ao
professor. Leituras de texto antigos requer além de domínio na
Editora IFMA - Instituto Federal do Maranhão | 79

LE, boa competência leitora para entender a estruturação textual

ção docente, 10 (58,82%) elegeram as disciplinas de Teatro de LI, 4

que se apresenta. As informações subsidiaram a representação

(23,53%) citaram Tópicos de Tradução, 2 (11,76%) Inglês I, II, III e IV

que segue no gráfico 6:

e 1 (5,88%) não se posicionou.

Gráfico 6: A disciplina que mais contribuiu com a formação docente dos licenciandos.

Uma boa base linguística fez falta a esses alunos, pois entre o
6° (sexto) e o 9° (nono) períodos existem disciplinas de Literatura Estrangeira que requerem muita prática de leitura e fluência oral para a
discussão dos textos. E os resultados são descontentamentos como os
mostrados. Fica subtendido nos comentários mencionados que realizar interpretações de textos literários era uma atividade muito mais
confortável para os que detinham mais conhecimento linguístico.
Ainda há o que se discutir acerca da disciplina Tópicos de
Tradução ofertada no quarto período. Depois das Literaturas de
Língua Estrangeira, aquela disciplina foi a segunda disciplina em

Fonte: gráfico gerado pela autora.

A preferência pelas três disciplinas acima se deu por um
motivo comum: todas foram ministradas em LI. Esse acontecimento estava de acordo com as expectativas iniciais dos alunos que
deixaram claro que estudar inglês era sinônimo de status social e
possibilidade de destaque no mercado. Conseguir vislumbrar algo
positivo no Curso que os fizessem permanecer nele, foi dado devido à dimensão prática que os fizeram entender melhor o porquê
de estarem naquele local estudando aquelas disciplinas. Rodrigues
(2007) também concluiu que o caráter prático do curso era o que
determinava a continuidade ou a desistência do Curso de Letras.
Por outro lado, quando arguidos sobre quais disciplinas teriam sido menos aproveitadas ao longo da graduação para a forma80 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA

que mais se ouviu queixas que variaram de sua carga horária ao
modo como a mesma fora desenvolvida.
Diante do reconhecimento do valor de estudos na área da
disciplina de tradução para o profissional de Letras, há a sugestão
de como aproveitá-la melhor. É sabido que há três opções em Língua Estrangeira ofertadas pela UFMA (Inglês, Francês e Espanhol)
e que as disciplinas específicas para cada idioma ocorrem separadamente por escolhas das habilitações. Assim, sugerimos que essa
mesma metodologia seja aplicada com Tópicos de Tradução, uma
vez que os estudos da Teoria de Tradução ocorrerão de modo distinto em cada idioma. Acrescentamos ainda, a necessidade de incluir discussões profundas que proporcionem reflexão profissional
que não se realizam em parcas horas em sala de aula. O gráfico 7
ajuda a visualizar o cenário encontrado:
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Gráfico 7: A disciplina que foi menos proveitosa para formação

na e externa a esse contexto. Quando fala de exclusão querem de-

docente dos licenciandos.

signar os obstáculos que um ensino de língua inglesa de qualidade
passa para atingir as metas planejadas.
Uma outra dimensão importante do professor deve ser a
de crítica à luz da pesquisa. E formar pesquisadores está incluído
nos objetivos do Curso de Letras em estudo. O apreço por esta área
deve ser imperativo durante os anos na academia e por isso foi necessário pesquisar sobre a visão que os alunos têm acerca da relação
do tripé científico defendido pela UFMA como ensino, pesquisa e
extensão. Uma quantidade expressiva de 9 (52,94%) afirma que há
grupos de pesquisa, todavia que estes ainda são limitados à área

Fonte: gráfico gerado pela autora.

A frustação dos alunos existe diante do fato de que a representação negativa da prática da oralidade não direciona o futuro
professor ao patamar de conhecimento linguístico-comunicativo
avançado. O que discorda do que consta no PPP de Letras, quando
trata das competências e habilidades a serem atingidas pelo graduando: “Domínio do uso da língua portuguesa e/ou de uma língua inglesa, nas suas manifestações oral e escrita, e termos de recepção e produção de textos” (UFMA, 2010, p. 12).

de estudo do professor da Universidade, 5 (29,42%) dizem que há
mais pesquisas referentes aos estudos de língua portuguesa, outros
2 (11,76%) afirmam que só ficam na dimensão do ensino por não
se sentirem motivados a se engajarem na pesquisa e extensão e 1
(5,88%) citou que a UFMA oferece muitas oportunidades e cabe aos
discentes aproveitá-las.
Segundo os relatos, alguns grupos são formados de acordo
com os interesses do professor que os lidera, o que nos leva a concluir que há desinteresse entre os docentes de LI da UFMA de fazer

Parece óbvio que a um professor não basta ser fluente apenas

propostas como tal, uma vez que pelas entrelinhas há a denúncia

na oralidade. A competência linguística tem sido destacada como a

do desequilíbrio da quantidade de projetos existente entre os de

que não tem acompanhado a própria necessidade de se falar inglês

língua materna e de os LI. Outra informação também chama aten-

no quesito sobre a formação de professores de LI. Essa lacuna ca-

ção, pois 5 (29,42%) disseram que há mais pesquisas referentes aos

minha em direção ao que Gimenez e Furtuoso (2011) afirmam que

estudos de língua portuguesa. Em um curso de dupla habilitação

além da coerção econômica, social e cultura de falar a língua global,

foi constatado que a UFMA oferece variadas alternativas para que o

os indivíduos atualmente têm que lutar contra uma exclusão inter-

aluno se sinta convidado a indagar. No entanto, conforme os dados
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que se apresentam, há poucas oportunidades de pesquisa e exten-

Gráfico 8: Relação entre ensino, pesquisa e extensão no Curso de

são para a área de LI. Outros 2 (11,76%) afirmaram que não se senti-

Letras.

ram motivados a ingressar em um grupo de pesquisa ou projeto de
extensão. E por isso, acreditamos que a visão constatada da relação
entre ensino, pesquisa e extensão não é pertencente à mesma linha,
pois a ênfase no ensino engessa a teoria na prática.
Esses graduandos precisam entender desde cedo na Universidade a relevância da pesquisa para uma prática reflexiva. A ciência que produzem não deve ficar apenas atrás dos muros da academia, mas deve ir em busca de solucionar questões de sala de aula
onde forem requeridas. Estar envolvido com pesquisa possibilita o
incentivo da mesma atitude em outros alunos. Para isso, é essencial
que o Curso como um todo ofereça oportunidades de realização de
pesquisa para que o futuro professor conheça a dimensão da competência investigativa e não esteja fora do seu alcance de liberdade
criativa de transmissão de conhecimentos. De modo não muito animador, os que têm melhor rendimento na LE, que poderiam estar
desenvolvendo pesquisa, são logo seduzidos pelo mercado de trabalho. E mais uma vez a ênfase no ensino entra em questão.
E ainda houve 1 (5,88%) que citou que a UFMA oferece muitas oportunidades e cabe aos discentes aproveitá-las. Reforçam essa
ideia com o fato de as universidades públicas terem mais apoio de

Fonte: gráfico gerado pela autora.

O fosso entre a teoria e a prática ainda não foi elucidado de
modo concreto. As opiniões mostram a dificuldade de os alunos
sentirem-se pesquisadores e de não serem contemplados diante da
habilitação em LE que escolheram. Desde Dewey (1933) que fatos
como esses têm servido de discussões sobre formação docente.
Um professor que pesquisa pode desempenhar papel bastante ativo em sua própria prática pois além de colocar-se como
“eterno aprendiz”, reconhece em suas falhas a possibilidade de reconstrução de uma atividade docente fértil. Aos alunos de Letras da
UFMA têm ficado nítido o que para Schön (1988) já era perturbador. A outrora citada racionalidade técnica precisa ser revertida em

agência de fomento para a pesquisa que as instituições particulares.

atitudes de reflexão na e sobre a ação. As poucas participações em

Realidades como estas são opostas ao que o PPP de Letras propõe

projetos de extensão constatadas foram notadamente reforçadas

e às ideias de Pinker (2004) que afirmam que pesquisa e ensino são

pelo condicionamento de notas em determinada disciplina e difi-

indissociáveis. A seguir, os dados reforçam os resultados encontra-

cilmente pelo desejo de formar um posicionamento crítico, atitude

dos, segundo o gráfico 8:

crucial da prática reflexiva.
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O contexto de alunos que se encontram distantes da pesqui-

Perante os relatos apresentados, há sinais que revelam a fal-

sa não é “privilégio” do estado do Maranhão no nordeste brasileiro.

ta de orientações direcionadas àquele que escolheu enveredar pela

Mesmo após o advento da pesquisa enquanto prática investigativa,

habilitação em Língua Inglesa que manifestam a ausência de dis-

ainda há grande número de alunos que durante o ensino superior

cussões sobre Linguística Aplicada, campo de estudos que surgiu a

não desenvolvem pesquisas. E não é só o discente que perde com

partir da Linguística e pode auxiliar na docência de LE. Na estrutura

essa realidade, mas toda a sociedade do conhecimento.

curricular do curso, há no 7° (sétimo) período a disciplina de Tópi-

Estagnar-se no ensino é não dar chance a renovação de
ideias, posturas e atitudes formadoras. A reflexão no tripé científico possibilita ao futuro professor reconhecer-se em sua própria

cos de Linguística que abrange os estudos da linguagem em si, e que
ainda não prioriza a LE em questão. O gráfico 9, gerado a partir das
opiniões dos pesquisados seguem para visualização e discussão:

profissão. Para Richards e Lockhart (1998) a competência técnica

Gráfico 9: As práticas pedagógicas auxiliaram no estágio supervi-

para ensinar se dá na instância da autonomia de desenvolver suas

sionado?

próprias teorias.
Portanto, as discussões amplamente realizadas no capítulo anteriores, asseveram que o mercado de trabalho docente tem
exigido um profissional cada vez mais preparado para mudanças
constantes. Logo, analisar como tem sido o primeiro contato com o
público alvo das licenciaturas torna-se primordial a fim de entender
como os conteúdos estudados na academia foram mobilizados em
prol e uma prática docente que responda aos anseios da sociedade.
Como os selecionados para este estudo tinham concluído a

Fonte: gráfico gerado pela autora.

disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório de Língua Inglesa,

Quando tratamos de Linguística Aplicada, queremos ressal-

decidimos investigar como se deu a preparação discente para o mo-

tar o modo como um docente deve se preparar para ministrar aula

mento crucial da prática docente: ministrar aulas. Interrogamos se as

de LI que é distinto daquela que ministra aulas em língua materna.

disciplinas de Práticas Pedagógicas que antecedem o estágio em si, au-

As teorias de aprendizagem, modelos comunicativos, desenhos de

xiliaram os discentes para ministrar aulas. Uma maioria de 11 (64,70%)

tarefas assim como a aceitação de diferentes tipos de aprendizes em

respondeu negativamente em relação aos 6 (35,3%) que afirmaram

sala de aula são algumas das orientações que podem dar ao futuro

que se sentiram auxiliados para o processo de ensino-aprendizagem.

professor a dimensão docente.
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As microaulas são atividades comuns que antecedem o con-

Quanto à importância das Práticas Pedagógicas para o alu-

tato com os alunos do campo de estágio. Como são simuladas e

no estagiário, a PF foi categórica ao afirmar que elas servem para

controladas, preparam o futuro professor para lidar com situações

trazer o futuro professor mais perto de seu local de trabalho. Na

rotineiras de sala de aula. Não está prescrita uma quantidade mínima de aulas que validariam o formar docente para o seu ofício,
embora haja opiniões que mostrem a evidente desproporção da
quantidade de microaulas entre de língua portuguesa e LI durante
o estágio.
Dentro dos 11 (64,70%) que não se sentiram auxiliados para
lecionar LI por meio das práticas pedagógicas, há aqueles que levaram para a sala de aula experiências anteriores a essas disciplinas.
As mesmas revelam que desde alunos já atuavam como professores em participações de programas de fomento à pesquisa e iniciação à docência – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID). Ainda há 6 (35,3%) que citaram que se sentiram
contemplados durante o desenvolvimento de disciplinas pedagó-

direção desse pensamento, Pimenta e Lima (2011, p. 45) entendem
que o objetivo do estágio é aproximar o aluno da realidade na qual
atuará. Ainda, os autores, a partir de suas pesquisas feitas sobre formação de professores, concluiu que ao contrário do que se aventava, o estágio não é a parte prática do curso, e sim teórica. Em outras
palavras explica que, “É no contexto de sala de aula, da escola, do
sistema de ensino e da sociedade que a prática se dá.”
Em uma ampla concepção, o estágio é um momento formativo integrante de todo um projeto curricular, e é nessa conjuntura
que a professora investigada, ao acompanhar os alunos no momento citado, afirma que não conseguiu visualizar a contribuição dos
conhecimentos que os graduandos adquiriram nas disciplinas pedagógicas. Os espaços de Estágio Supervisionado precisam ser locais de ação e reflexão que visem ao desenvolvimento do estagiário

gicas como Didática e Psicologia, os quais entenderam que esses

como professor. Para Pimenta e Lima (2011, p. 154): “A Didática é

estudos cumpriram seu papel para norteá-los como lidar diante de

uma das áreas da Pedagogia. Investiga os fundamentos, as condi-

situações relacionadas a comportamento dos alunos, problemas de

ções e os modos de realizar a educação por meio do ensino [...] a

aprendizagem assim como assumir o métier do professor.

Didática se constitui teoria do ensino.”

Segundo Pimenta e Lima (2011), uma das finalidades do estágio é a tentativa de unir a teoria à prática por meio de aproximações da realidade em que os futuros professores terão que atuar.
Assim, parte das insatisfações diz respeito à preparação docente de

Assim compreendida, a Didática parece não ter cumprido
seu papel, pois os licenciandos pesquisados apresentaram opiniões
que demonstravam insegurança com a instrumentalização docente,
como planejar suas próprias aulas.

LI para instrumentalizar os licenciandos não só para o cumprimen-

A fim de traçar um paralelo entre a preparação para o estágio

to das horas de estágio, mas também para dar consistência à prática

supervisionado na academia e a possibilidade dos pesquisados te-

do professor de línguas assim como o de língua portuguesa o faz.

rem encontrado dificuldade durante o desenvolvimento da referida
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disciplina, verificamos que o grande número apresentado anterior-

Gráfico 10: Encontrou dificuldade no estágio supervisionado?

mente (64,7%) tem relação com os 14 (82,36%) pesquisados que afirmaram ter sentido dificuldades durantes as aulas ministradas no
estágio supervisionado contra 3 (17,64%) que não reportaram experiências negativas. E os problemas encontrados dependem do local
onde as aulas foram realizadas, da concepção de estágio pelos supervisores técnicos e do horário em que as aulas foram ministradas.
Muitos foram os entraves encontrados e admitir que pouca
ou ausência de parceria dos supervisores técnicos aos estagiários
foi um deles, é reconhecer que o problema é maior do que pensávamos. A impressão que tivemos a partir da análise dos comentários
reportados é que a chegada de um estagiário parecia ser uma “invasão” ao mundo do professor titular da sala que dificilmente colaborava com o futuro colega de trabalho. Desmotivante é deveras a
palavra de ordem dessa fase somada ao público de alunos do turno
noturno que é o mais problemático em termos de preparo estudantil, uma vez que é constituída por trabalhadores que não concluíram seus estudos na idade devida. Nesse contexto, Pimenta e Lima
(2011) acreditam que a maioria dos estágios são direcionados para
o âmbito público por acreditarem que é lá que emerge a maior parte
das divergências educacionais.

Fonte: gráfico gerado pela autora.

Preparar-se para uma realidade tão adversa à aprendizagem
de LI é o que os futuros professores esperam, embora não fosse
o que gostariam de ter com que lidar. Mesmo perante de tantos
entraves no estágio, o planejamento de aulas é um caminho acertado para minimizar problemas de aprendizagem em sala além de
proporcionar ao docente maior controle sobre o seu papel. E como
planejamento de ações requer tempo para sua execução, daí surgiram insatisfações quanto ao horário destinado ao cumprimento
das horas de Estágio e as disciplinas obrigatórias do Curso de Letras. Sobre esse aspecto, Pimenta e Lima (2011) possuem ideias que

Além da problemática do horário dos estágios há o outro

convergem ao que os alunos solicitam. O estágio deve preferencial-

lado do planejamento. Os futuros professores denunciam que o ní-

mente não coincidir com a monografia. De fato, lecionar LI não é

vel de conhecimento de LI de seus alunos normalmente não cor-

tarefa fácil. O professor de inglês representa uma imagem simbó-

responde às atividades planejadas e isso leva, consecutivamente,

lica do poder capital e sua atitude em relação ao aluno são fatores

à frustação dos estagiários em geral não conseguirem avançar nos

determinantes para a qualidade do ensino (BOURDIEU, 2004). A

conteúdos ministrados. A seguir, gráfico 10, a representação das

visão da escola pública como aquela que apresenta precariedade de

ideias dos investigados:

ensino no campo linguístico e cultural pode reforçar a maneira que
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a escola ver os alunos e vice-versa como uma relação desproporcio-

Não é de hoje que o senso comum acredita na sinonímia

nal. É como se fosse uma tentativa em vão e de acordo com Moreira

“falo inglês” e “sou professor competente”. E para Pazello (2011)

(2003) pode contribuir para o baixo rendimento do aluno.

a proficiência oral é parte constitutiva do professor de idiomas

A insatisfação apresentada pode reforçar a dicotomia teoria
e prática na conjuntura do estágio e fazer com que não percebam
as relações entre as teorias que estudaram, “o fazer pedagógico e a
prática que precisam refletir a fim de que sejam ‘formadores’ e não
meros ‘transmissores’” (PICONEZ, 2008, p. 133).
E ainda se tratando da formação docente, indagou-se a respeito da operacionalização dos conhecimentos adquiridos pelos

como requisito para competência profissional. Mas esse critério de
atribuição a competência ligado à fluência oral não encontra aporte teórico nas metodologias vigentes para tal fenômeno e abrange
uma noção de docente que ao formar se forma (FREIRE, 1997) por
meio de reflexão (SCHÖN, 1988; NÓVOA, 1991).
Ainda com a finalidade de saber como foi a experiência dos
estagiários enquanto estavam na fase de preparação docente, coube
indagá-los se as aulas ministradas no estágio supervisionado cor-

futuros professores para o mercado de trabalho. A professora de

responderam às suas expectativas. De maneira pouco surpreenden-

estágio explicita sua opinião utilizando-se do exemplo de concur-

te 15 (88,24%) afirmaram que não sentiram que esse momento tenha

sos públicos. Segundo a mesma, os melhores alunos são os que

cumprido seu papel. E esse percentual tem relação com o sentimen-

conseguem passar em um processo seletivo público uma vez que

to de incompletude citado há pouco. Uma pequena parcela repre-

enfrentam larga concorrência. Ao passo que na iniciativa privada

sentada por 2 (11,76%) respondentes afirmou que suas expectativas

a exigência de qualidade não é a mesma visto que apenas uma in-

foram correspondidas, pois já conhecia a realidade escolar devido

dicação e apresentação do diploma podem garantir contrato para

às experiências docentes anteriores.

inserção nas escolas particulares. Em suma, a professora citada
aposta nos concursos públicos como um filtro de qualidade, o que é
visto de maneira menos simplória pelos licenciandos. Esses comentaram que ministrar aulas no ensino público é mais fácil devido a

Apesar da ideia negativa que tiveram dessa fase, os futuros
docentes comentaram que prepararam aulas dinâmicas, tecnológicas e integradoras, porque esperavam que assim poderiam convidar o alunado a participar das aulas. Entretanto, concretizar essas

não obrigatoriedade de falar uma LE durante as aulas partindo do

metas tornou-se um grande desafio, pois aplicar atividades inova-

pressuposto que os alunos desse contexto não conseguiriam acom-

doras demanda suporte material e principalmente humano. A re-

panhar esse ensino por conta de pouca base linguística. E a compe-

clamação dos estagiários acerca dos supervisores técnicos revela a

tência linguística é uma das mais apreciadas na seleção de professo-

limitação pedagógica que era imposta em alguns casos. Vejamos, a

res de LI em escolas particulares, sobretudo em escolas de idiomas.

seguir, as respostas dos licenciandos no gráfico 11:
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Gráfico 11: As aulas ministradas no estágio supervisionado cor-

técnico para esta etapa. Não queremos exaltar uma pré-experiência

responderam às suas expectativas?

escolar como substitutiva do campo de estágio, mas apostamos que
uma atividade complementa a outra. E parece-nos visível que as
orientações que tiveram antes do estágio (fora da academia) foram
específicas para o ensino de LI, fato esse tão denunciado pelos estagiários durante o cumprimento da disciplina curricular.
Se os futuros professores não sentem que o Curso de Letras
cumpriu seu papel, restou solicitar sugestões de melhorias dos
principais interessados. Os dados mostraram que 7 (41,18%) cla-

Fonte: gráfico gerado pela autora.

A constatação dessa falta de correlação do planejado e o que
fora aplicado contribui para o clima de insegurança profissional de
alguns estagiários que viram nesse contexto o abismo de seu preparo e a realidade. A frustação sentida pela maioria distancia a
possibilidade de ressignificação do próprio fazer docente e de suas
partes constituintes que incluem desde o planejar a ação do professor (PASSONI; D’ALMAS; AUDI, 2009). A insegurança projeta um
sentimento comum aqueles que ainda estão se formando, pois enquanto profissionais, o processo de formação estará sempre em desenvolvimento. Mas o que chama a atenção é quando a insegurança
esboça um não reconhecimento do lugar de ser professor. E, portanto, discursos distanciados do trabalho docente enquanto ofício faz
ecoar um professor que dificilmente se verá enquanto profissional.
Foi notório que os alunos que tiveram experiência docente
antes de estagiarem tiveram a “garantia” de um melhor preparo
94 | Instituto Federal do Maranhão - Editora IFMA

mam por um número maior de disciplinas específicas de LI como
aulas de conversação e escrita; 6 (35,29%) sugerem que os professores formadores deveriam ministrar suas aulas em inglês; 2 (11,76%)
recomendam que a disciplina de Estágio Supervisionado não fosse
concomitante com as demais disciplinas diante das responsabilidades que as demais disciplinas do referido curso de licenciatura juramenta o aluno; e outros 2 (11,76%) pensam que o Curso deveria ser
desmembrado por habilitações.
De modo geral, as reclamações aparentemente distintas convergem para uma única direção: falta um olhar mais profissional
para a formação do professor de inglês. Tanto no tocante às teorias
que deveriam ser discutidas em sala, como às metodologias do ensino da língua, e ao pedagógico que vislumbre também o lado do
professor de idiomas. Ao que parece, há uma maior preocupação
em formar o professor de língua materna e suas literaturas e de maneira secundária dar e complementar a habilitação dupla. Adiante,
o gráfico 12 revela as opiniões acerca da formação em questão:
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Gráfico 12: Sugestões de melhorias para o Curso de Letras.

Fonte: gráfico gerado pela autora.

O currículo do curso em estudo traz 12 (doze) disciplinas de
contato direto com a língua estrangeira em questão e em contrapartida 27 (vinte e sete) de discussões sobre língua materna. É deveras
um desequilíbrio de disciplinas que podem refletir na preparação
desse professor. Sabemos que o número de disciplinas não responde todas as exigências de melhorias acadêmicas, mas que chama a
atenção quando existe uma regularidade no discurso dos alunos
que percebem que têm dificuldades quanto à formação que poderiam ter sido discutidas em espaços específicos de LE.
Afinal, como poderão, os futuros professores, sanar as dúvidas de seus alunos se as poucas disciplinas de LI não são, em sua
maioria, mediadas no idioma em que será licenciados?
Complementar a essa constatação, há a de que existem poucas discussões na LE em que os alunos serão habilitados. Ou seja,
estudam a partir de discussões em língua materna quando na verdade as didáticas de ensino dessas línguas são diferentes. A culpa
não recai apenas nos professores que presumem que os alunos não
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acompanhariam muito bem uma aula ministrada em LI, e também
dos alunos que não se colocam perante o problema e acreditam que
essa situação não desaguará em algo tão sério. Mais uma vez alertamos, a chegada ao mercado de trabalho é a confirmação ou negação
da preparação ineficiente desses alunos. E de acordo com os estudos de Paiva (2005) o saldo não aponta aspectos positivos.
Sobre o horário destinado ao cumprimento das horas de estágio, há na estrutura curricular duas disciplinas ofertadas, uma no
8º (oitavo) e outra no 9º (nono) períodos de Estágio Supervisionado
de Língua Estrangeira – Inglês do Ensino Fundamental e Estágio
Supervisionado de Língua Estrangeira – Inglês do Ensino Médio
respectivamente com 45h e 90h. São nesses últimos períodos que
os graduandos estão de fato desenvolvendo seus trabalhos de conclusão e curso (Monografia) os quais exigem tempo e dedicação.
Assim, a reclamação dos alunos não é infundada visto que acumulam também disciplinas curriculares que são tão importantes para
a conclusão dos créditos quanto as demais.
O descontentamento também perpassa a dimensão de saber
ser professor. Desintegrar as habilitações parece ser uma saída para
que os graduandos foquem exatamente na língua em que irão ensinar. Se o curso fosse específico em LI, incluir discussões sobre Linguística Aplicada capacitaria os graduandos a entender a história
dos métodos e abordagens de LI, como lidar com materiais didáticos
distintos de acordo com a faixa etária, estar atualizado sobre discussões científicas que fomentam a prática e até mesmo propor soluções
para situações pedagógicas complexas. Para Rossi (2004), dificilmente um professor ministrará bem as duas habilitações, portanto,
transformar o curso em licenciatura única e aumentar o número de
disciplinas específicas poderia melhorar a formação dos envolvidos.
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Algumas universidades do Brasil já experimentaram dividir o
curso. A Universidade Estadual de Londrina, por exemplo, transformou a anterior habilitação dupla em dois cursos: Letras e Letras Estrangeiras Modernas. Os problemas não se esgotaram, mas pelo menos o
enfoque e o tratamento podem ser mais particularizados (PAIVA, 2005).
Mesmo os que não se sentiram contemplados pela licenciatura e procuraram uma escola de idiomas para aprofundar seus
estudos, reconhecem que ao professor não basta falar o idioma e
sim entender os mecanismos de intermediação de conhecimentos

que o mercado absorve o docente que aproveita o conhecimento de
mundo de seu aluno. Vejamos, o que citam os graduandos:
Os resultados apresentados estão coerentes com a constante
insatisfação da formação do professor de LE. A falta de profundidade nos estudos na língua parece ser a moldura que falta para as
outras características elencadas pelos investigados. A língua, nas
entrelinhas dos comentários, deve ser um mecanismo para ser dinâmico e inclusivo de realidades. Assim geramos as seguintes representações (Gráfico 13):

do processo de ensino e aprendizagem, algo que só o curso de Le-

Gráfico 13: Perfil do professor de inglês exigido pelo mercado de

tras poderá oferecer. Caso contrário, qualquer pessoa que tenha fre-

trabalho.

quentado um curso de inglês está habilitada a ser docente dessa língua. Advogamos em favor da preparação do professor de Inglês na
academia e concordamos com alguns especialistas (LEFFA, 2001)
que censuram o modelo de treinamento de professores em escolas de idiomas, muito presente na racionalidade técnica (SCHÖN,
1988) que ao ensinar a língua não considera aspectos formativos.
Feitas as análises e discussões sobre o desenvolvimento dos
futuros professores na academia, é imprescindível notar que independente da qualidade da formação que tiveram, chegarão ao
mercado de trabalho docente. Mantendo o intuito de conhecer a
formação docente que a UFMA oferece a partir de seu currículo,
perguntamos ainda sobre o perfil de profissional de inglês que o
mercado de trabalho docente tem exigido atualmente. Constatamos
que 11 (64,72 %) afirmam que o mercado quer o professor que domine as quatro habilidades de uma língua estrangeira (ler, escrever,
ouvir e principalmente falar); 4 (23,52%) afirmam que o professor
deve ser dinâmico e conhecedor de variadas tecnologias e 2 (11,76%)
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Fonte: gráfico gerado pela autora.

O mesmo futuro professor que reclama de poucas horas de
prática de inglês é o que reconhece que o mercado absorverá o que
melhor apresentar a habilidade oral com fluência. E mais, aponta
para uma diferenciação de mercado, dividindo-o em público e privado. A imagem que possuem do mercado de trabalho no setor público é o local onde há menos exigência para o que mais amedronta
os graduandos: a oralidade. Muitos dos que afirmaram possuírem
o perfil que o mercado quer, assumem que não foram selecionados
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pela preparação fornecida pela Universidade. E inferimos que o local de trabalho para os “ditos” não preparados é a escola pública
por acreditarem que ter boa fluência oral pouco importará diante
da base deficitária de conhecimentos linguísticos que os alunos da
rede pública possuem. Em ambos os casos, o professor deverá dominar os conteúdos de sala de aula e por mais que sejam influenciados
por crenças do tipo: “mal sei Português que dirá Inglês”, “só falarei
inglês na escola particular” perseverem em um ensino de idiomas
responsável que faça a diferença. Suscitamos uma discussão que
valorize os conhecimentos do professor de modo integral para que
a educação não seja reduzida a um ensino “de faz de conta”.
É uma batalha constante superar as dificuldades do ensino
público e ainda assim reafirmar a importância de se aprender uma
língua global, sobretudo, quando os documentos oficiais expressam a não credibilidade de profissionais de Letras:
Deve-se considerar também o fato de que as condições
na sala de aula da maioria das escolas brasileiras (carga
horária reduzida, classes superlotadas, pouco domínio
das habilidades orais por parte da maioria dos professores, material didático reduzido a giz e livro didático
etc.) podem inviabilizar o ensino das quatro habilidades comunicativas (BRASIL, 1998, p. 21).

Apesar da descrença do ensino de inglês em escola pública,
o profissional de Letras deve estudar a língua com profundidade a
fim de que seja referência em seu trabalho. Afinal de contas, ele é o
profissional que foi preparado para ministrar sobre conhecimentos
linguísticos conforme objetivos do curso.
Os cursos de licenciatura são de formação de professores. A
língua deve ser estudada com um olhar não mais importante que
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nos cursos de idiomas, mas de maneira científica. De fato, redes de
franquia de escolas de idiomas proliferaram no Brasil em meados
dos anos 90 como uma reação ao ensino de “inglês de colégio’ que
parecia não dar bons frutos. Outro aspecto importante da pesquisa
foi perceber que os alunos que desejaram ser melhores docentes
procuraram escolas de idiomas para aprimorar suas habilidades,
e mais uma vez, especialmente a oral. Mas há os que afirmaram
que aprenderam a língua porque contaram com estudos fora da
Universidade. Sobre isso, podemos dizer que os cursos de idiomas
cumprem um papel bem diferente dos de licenciatura. Os primeiros
aplicam suas metodologias ou abordagens para aproximar o “cliente” cada vez mais do inglês real criando situações simuladas bem
similares ao que o aluno poderá encontrar enquanto usuário.
Quando disseram que o professor deve ser dinâmico, tecnológico e motivador parecem eleger o perfil para trabalhar no
contexto privado e aquele que não viram em seus formadores. Ser
dinâmico para se estabelecer no mercado é uma resposta científica
também encontrada por Almeida Filho (2005) que conclui que o ensino de línguas é constituinte de um fazer pedagógico determinado
por práticas anteriores.
Além disso, dentre as muitas competências que o docente
deve ter, a pedagógica quando bem realizada, faz muita diferença.
Por isso, 2 (11,76%) acreditam que quando o professor sabe utilizar
o conhecimento de mundo e contextualiza os conteúdos de modo
inclusivo, poderá fazer o aluno se sentir prestigiado ao perceber que
seus saberes são pertinentes ao novo mundo que a ele se apresenta.
Ao professor de inglês cabe não ficar atrelado somente ao conteúdo
que vai ensinar, mas que considere o como ensinar enquanto prática
que aproxime as realidades do aluno e a que o professor expõe a ele.
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De forma pouco surpreendente, muitos dos pesquisados não
acreditam ter o perfil que o mercado de trabalho espera. Segundo estudo realizado por Rossi (2004) quanto as representações de graduandos
em Letras sobre a construção do seu conhecimento, muitos graduandos também não se acharam capazes de ser professores e afirmam que
necessitam buscar mais conhecimentos já que são conhecedores de
suas deficiências. Os que se disseram preparados para atuar em escolas particulares, considerados por eles mesmos, como mais exigentes,
afirmam isso pelo fato de terem sua base linguística formada em contexto semelhante. O que também se aplica aos que se pronunciaram
confiantes para serem professores apenas no contexto público.
Destarte, tornou-se necessário saber como o profissional preparado pela UFMA é visto enquanto profissional. Obtivemos unanimidade de opinião quando os 17 (100%) afirmaram que o nome
da instituição tem respeito perante não só o âmbito profissional,
assim como também social. Para fins de constatação, segue gráfico
14 com o resultado dos alunos investigados:
Gráfico 14: Visão do mercado de trabalho em relação ao professor preparado pela UFMA.

O resultado positivo encontrado deve-se ao fato de que o
imaginário social crê na ideia de que os que estudaram em uma universidade pública se esforçaram mais para serem aprovados desde
a seleção até durante as disciplinas, e, consecutivamente, tiveram
melhores professores. Essa crença é ampliada no sentido de acreditarem que todos sejam bons conhecedores da LI.
Entretanto, não podemos dizer que os alunos sairão da academia tão preparados quanto deveriam apenas por serem egressos de uma universidade respeitada na federação. A culpa para alguns casos de insucesso vem do início da formação renegada por
professores formadores, visto como atitude negativa por parte dos
formandos, que ou não exigiram mais rigor nos estudos da língua
durante as aulas ou não insistiram e ministrar aulas na LE para que
os futuros professores se sentissem obrigados a darem mais de si.
Esses aspectos são materializados na camada mais profunda da formação do professor de inglês que se forma com poucas horas de
estudo da língua que vai ensinar e baixa autoestima quanto a sua
imagem profissional (PAIVA, 2003; DUTRA, 2003).
Ainda assim a Universidade carrega respeito em seu nome e a
professora arguida mesma reitera que esses entraves não são exclusivos a um local, embora seja parte de uma discussão histórica e muito
ampla sobre melhorias educacionais no cenário nacional. A esperança
é a de que quando absorvidos pelo mercado de trabalho se esforcem
ao máximo para poderem valorizar os estudos que foram realizados.

Fonte: gráfico gerado pela autora.
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ALGUMAS
CONSIDERAÇÕES

Retornando ao objetivo primário deste estudo, que foi o de
investigar as percepções dos alunos e da professora de estágio do
Curso de Licenciatura em Letras – Inglês UFMA em relação à aquisição de conhecimentos referentes às suas qualificações profissionais, ficou evidente que a maioria dos alunos escolheu o Curso por
afinidade com a área, bem como reconhecem a importância do Inglês como língua universal e por acreditarem que o referido Curso
os possibilitaria o aprendizado da LI de maneira eficaz e, consequentemente, seus ingressos no mercado de trabalho como professores de Inglês.
A maioria desses alunos se sente insatisfeita devido à pouca
valorização das aulas em LE, carência de professores com formação
adequada, bem como porque as aulas de inglês ficam em segundo plano no Curso, o que contribui para uma precária qualificação
profissional, visto que esses não apresentam competência linguística em ler, ouvir, falar e escrever em inglês. Os alunos estão se graduam sem dominar o idioma. E os que possuem fluência dizem que
não aprenderam com as aulas recebidas na Universidade.
Ao longo desta pesquisa, foi observado como os alunos de
um curso de Letras moldam o que é ser profissional para interagir
com o mercado de trabalho. Reforçamos aqui que mercado de trabalho é o espaço que representa onde irão atuar quando graduados e
ditos preparados para seu ofício. Ao ouvir suas opiniões, pudemos
constatar que a professora supervisora concorda com a realidade
descrita pelos licenciandos em muitos pontos e que reconhece, enquanto o discurso de formadora, que a classe que representa precisa
ter mais cuidado com a formação dos alunos nos anos de academia.
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Escolher um curso por afinidade é uma das apostas mais

Vir de escola pública parece carregar toda uma problemática

acertadas para a obtenção de bons resultados. Grande parte dos

educacional. É como se os obstáculos para uma educação de quali-

alunos fez essa seleção levados pelo reconhecimento da importân-

dade fossem todos potencializados nesse quadro. Ademais, a acei-

cia de Inglês como língua global e, por consequência, para acompa-

tação da derrota de não conseguir chegar no nível dos que tiveram

nhar os rumos da globalização que fazem com que o mundo fique

mais estudos na língua torna-se mais forte que a busca em mudar

maior e as oportunidades mais alargadas. É necessário dizer que

a própria realidade. Tal situação ficou muito evidente quando os

essas oportunidades geradas por conta do domínio da LE, por si só

alunos, em sua maioria, admitiram estar muito mais preparados

não operam mudanças tão profundas no processo de inserção desse
licenciando no mercado de trabalho.
A afinidade foi citada pelos entrevistados como a possibilidade de continuação de estudos anteriormente iniciados em cursos de
idiomas e a de poder descobrir uma nova língua e assumir um perfil
mais arrojado diante do cenário exigente tanto da educação quanto
do mundo do trabalho. É claro que os estudos que eram feitos sobre
LE eram bem distintos dos que se propunham realizar na Universidade, uma vez que o curso de Letras se define enquanto licenciatura.
Essa foi uma observação feita pelos alunos sendo uma indicação de
que não está situado ao que planejaram enquanto futuros professores.
De outro lado, colocar na Universidade a possibilidade de
realização do sonho de se falar uma LE, não foi apenas para a realização pessoal. Essa escolha foi muito mais uma coerção externa que
silenciosamente faz com que o aluno estude o que poderá garantir

para atuar em escolas públicas que em particulares. Eles reclamam
do cenário que impedem o desenvolvimento de uma boa aula como
turmas superlotadas, falta de materiais básicos (papel, ventilador,
data show, caixa de som etc.), carga horária insuficiente e alunos
com parcos conhecimentos linguísticos; e se identificam mais com
esse lugar enquanto local para desenvolver sua função.
De fato, esse incômodo pode ser encarado como insegurança
de domínio de conteúdo, por conta, segundo os pesquisados, da
negligência com relação à prática de oralidade em LE. A escassez de
atividades constantes que impelissem os graduandos a usar a língua em vários eventos de fala os fez acreditar que as aulas não respeitavam uma sequência metodológica e de conteúdo. E por isso,
tentaram explicar o sentimento de não terem avançado nas habilidades comunicativas durante a mudança de períodos. Em outras
palavras, mesmo com o início de novos semestres de disciplinas, o
desenvolvimento linguístico não era visivelmente percebido pelos

melhores resultados de status social e pecuniário. Portanto, a frus-

alunos. Realidade citada pela professora supervisora ao relatar a

tação de não conseguir falar com fluência inglês, frustra também

pouca habilidade linguística da maioria dos profissionais que estão

outros anseios. De modo curioso, ousamos dizer que essa frustação

sendo formados com dúvidas que serão repassadas aos seus alu-

com o domínio da língua veio muito mais forte daqueles que não

nos, por conta dos professores responsáveis pelo ensino de LE na

tiveram acesso a esses estudos em cursos de idiomas e /ou vieram

academia, que não são exigentes o bastante a ponto de “obrigá-los”

de escolas públicas.

a estudar mais.
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Assim, preparar os professores para atuarem no mercado de
trabalho docente trata de oferecer o estágio como uma prévia do que
encontrariam na vida profissional. Constatamos que o abismo entre
a teoria e prática ainda é muito grande. Os licenciandos são orientados a estruturar uma aula em língua materna, mas dificilmente
são orientados em relação a uma aula de LI, que esteja consoante a
uma abordagem comunicativa, por exemplo. Queremos dizer que
além da destoante quantidade de disciplinas de língua portuguesa
e LI presentes no currículo, o estagiário ainda tem que lidar com a
dificuldade de mobilizar saberes para uma realidade de LE.
Registramos que os estagiários que tinham a sala de aula já
como um lugar familiar, saíram-se bem melhores em suas práticas
que aqueles que estavam em situação inversa.
A outra dimensão pesquisada foi a que atende a inquietude
científica. Culpar a Universidade por determinar os grupos de estudos ou as pesquisas a serem realizadas é apagar do futuro profissional a autonomia inerente ao sujeito da era contemporânea.
Acreditamos que de maneira similar a distribuição das disciplinas
curriculares, a oferta de discussões científicas materializadas em
projetos de pesquisa em LI são ínfimas diante a de língua materna. Essa situação não engessa o processo de mudança que pode ser
operado pelos sujeitos que se sentem incomodados.
Portanto, quando sugerem que os cursos precisam de mais
disciplinas que discutam não só as questões linguísticas, mas também as que se referem à metodologia do ensino, almejam estudos

Logo verificamos que o professor que o mercado de trabalho
docente exige ainda não é o que a academia tem oferecido na maioria dos casos. Uma minoria admite ser proficiente na língua em que
será habilitado, e essa proficiência garante certo nível de segurança
profissional dado que normalmente esse é o aluno que inicia suas
atividades docentes antes de cursar o estágio, e essa prática é no
contexto educacional privado. E mais, arriscamos dizer que esse
aluno é o que vai se consolidar no mercado.
Uma explicação para tal situação é a de que os alunos de
Letras estão sendo melhores formados em estudos sobre a língua
materna uma vez que o cenário até então explicitado converge para
um possível apagamento de valor diante das propostas curriculares. E exatamente esse lado renegado, é o que tem feito a diferença
na escolha do curso e colocação profissional perante as demandas
mercadológicas.
Ainda assim constatamos que devido ao respaldo que a Universidade pesquisada ocupa perante a sociedade, os profissionais
formados por esta instituição são muito bem vistos, haja vista que
mesmo sabendo das problemáticas enfrentadas em seu Curso, são
acionados quando expõem seus currículos no mundo do trabalho.
Dizemos ainda que o trabalho do professor não finda com a
graduação. Sua luta para melhorar sua condição enquanto sujeito
de um mundo em constantes mudanças fará com que suas opiniões
retratem uma realidade equiparada às transformações que objetivará mudar.

que se fazem necessários para a formação de um professor de inglês,
e aproximem a dimensão do ser professor para o licenciando que
ainda está em processo de construção de quem ele será no mercado.
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