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A organização deste volume da série Linguística In Focus teve como 

proposta reunir um conjunto de artigos que abordassem discussões sobre 

experiências curriculares no curso de Letras de forma abrangente. Nessa 

perspectiva, seria possível (re)pensar o currículo do curso com base em 

experiências voltadas para aspectos do processo de ensino e 

aprendizagem e das propostas político-pedagógicas vigentes nos cursos 

de Letras de diferentes regiões do nosso país. Nossa proposta incluiu, 

também, propiciar debates sobre alguns temas que permeiam nossas 

experiências de ensino e aprendizagem de línguas, tais como o uso das 

tecnologias digitais e as perspectivas de letramento(s) no currículo do 

curso, além de questões políticas sobre o ensino de línguas e a formação 

docente. Foi com essa proposta que partimos para o nosso trabalho de 

organização desta obra, centrada predominantemente na área de 

Linguística Aplicada. 

Este volume apresenta nove capítulos, dentre os quais a maioria 

aborda o processo de formação docente relacionado aos professores-

formadores e aos professores em formação. Os demais artigos tratam 

do processo de ensino e aprendizagem de línguas e da inserção das 

tecnologias digitais nesse contexto. Há, ainda, artigos que discutem as 

políticas de ensino de línguas e de construção do currículo no curso de 

Letras.  

O capítulo que abre este volume,é de autoria de Vera Lucia Menezes 

de Oliveira e Paiva e de Junia de Carvalho Fidelis Braga, ambas da 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. As autoras tratam do uso 
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das tecnologias digitais no curso de Letras, história que começa em 1997, 

com a implantação do primeiro laboratório de computadores ligados à 

internet. Elas discutem suas ações com tecnologias digitais por meio de 

uma visão ecológica de aprendizagem e da construção de conhecimentos, 

o que implica a criação de redes, a colaboração, o compartilhamento, a 

adaptação às restrições e aos propiciamentos do ambiente, a criação e a 

recriação de materiais de ensino e a apropriação do que é ofertado pelo 

ambiente. O conceito-chave que simboliza este trabalho é o conectivismo. 

A ideia é que o conhecimento/aprendizagem acontece em um processo de 

criação de redes sociais e neurais. Desse modo, as autoras mostram que 

suas atividades on-line para a aprendizagem de Língua Inglesa e para a 

formação de professores de língua estrangeira buscam a diversidade de 

atividades, a promoção da autonomia, a promoção da interação entre 

aprendizes dentro e fora do contexto formal de aprendizagem, a abertura 

para contribuições de alunos e colegas para o aprimoramento das 

atividades. As autoras apresentam ainda um histórico sobre a implantação 

da primeira disciplina totalmente a distância na instituição da qual fazem 

parte e mostram como ela veio a ser aperfeiçoada desde 1998 até o 

momento de escrita e publicação deste artigo. O sucesso desse projeto é 

inquestionável, porém elas não deixaram de investir no aperfeiçoamento 

do ensino a distância e atualmente se dedicam a pesquisar ferramentas 

para o desenvolvimento de habilidades orais. Com base no conceito-chave 

de conectivismo, as autoras convidam a todos os que se dedicam à 

docência on-line a dialogarem com esse texto. 

Tratando também da integração das tecnologias digitais no 

contexto de ensino de línguas, temos o capítulo 2, de autoria de Valeska 

Virgínia Soares Souza, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro – IFTM, e 

Cláudia Almeida Rodrigues Murta, doutoranda do Programa de Pós-

Graduação em Estudos Linguísticos – PPGEL da Universidade Federal de 

Uberlândia – UFU. As autoras, em “Integração da Web no Ensino de 

Línguas: práticas pedagógicas presenciais e a distância no curso de Letras”, 

tratam de tema importante para (re)pensarmos os caminhos possíveis 

para o currículo do curso de Letras. Para elas, é necessário que os 

currículos incluam, na formação inicial de professores de línguas, o 

processo normalização (Bax, 2003) das ferramentas digitais no processo 

de ensino-aprendizagem. Apontam alguns lapsos nessa formação, tais 
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como a confusão entre educação e informação e instrução, a preparação 

para o trabalho e a ausência da humanização e da formação para a 

cidadania, e também a falta de uma formação integrada com uma visão 

crítica da realidade. Em uma tentativa de refletir sobre a questão, 

elaboraram sequências didáticas e redigiram guias didáticos em coautoria 

(Murta; Souza, 2014; Souza; Murta, 2014) “no sentido de preparar o 

futuro professor para lidar com o mundo perpassado por tecnologias 

digitais e com a ubiquidade da Internet”, em busca da promoção de 

atividades nas quais os licenciandos em Letras pudessem desenvolver sua 

autonomia e agência em suas práticas discursivas mediadas pelas 

tecnologias digitais. As autoras apresentam alguns exemplos dessas 

atividades com ferramentas digitais e concluem lembrando que as 

tecnologias digitais devem permear as disciplinas do currículo, visto que 

tais ferramentas são como extensões do corpo humano, disponíveis para 

auxiliar os professores a melhor desempenhar suas práticas sociais e 

desenvolver a aprendizagem de seus alunos. 

No capítulo 3, José Mauro Souza Uchôa, da Universidade Federal do 

Acre – UFAC, em um texto intitulado “O local e as TIC no Ensino de  Língua 

Estrangeira (ILE): varadouros trilhados e os sentidos compostos pela 

pesquisa narrativa na Amazônia”, discute a ausência das tecnologias 

digitais nos currículos dos cursos de Letras, fazendo uma releitura de sua 

tese de doutorado, de base teórico-metodológica da Pesquisa Narrativa, 

por meio da qual conclui que as TIC podem ser implementadas nos 

currículos acadêmicos de forma a propiciar novas perspectivas de ensino e 

aprendizagem para esta geração de nativos digitais que traz para a escola 

novas práticas de linguagem. Segundo o autor, as TIC não deveriam ser 

objetos de ensino, fazendo parte dos currículos como mais um 

componente curricular, dissociadas das outras disciplinas, mas sim fazer 

parte de todo o processo, sendo incluídas em cada um dos componentes 

curriculares das licenciaturas, de forma a que os alunos pudessem utilizá-

las e naturalizá-las. Ele conclui o capítulo pontuando que, desta forma, 

poderão ser desenvolvidos, ainda na graduação, novos letramentos 

digitais e a criação de novas estratégias de ensino-aprendizagem 

coerentes com as demandas locais.  

As autoras do capítulo 4, Tânia Regina de Souza Romero, professora 

da Universidade Federal de Lavras, e Danielle Oliveira Lelis Gonring, da 
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mesma instituição, partem das dificuldades de aprendizagem de Língua 

Inglesa enfrentadas por alunos do Ensino Básico, o que resulta em mais 

dificuldades quando chegam ao curso de graduação em Letras. Conforme 

exposto pelas autoras, tais dificuldades podem se acentuar com o 

despreparo dos professores universitários, criando um círculo vicioso que 

se perpetua. Para romper essa cadeia, elas sugerem o desenvolvimento do 

aluno em termos de autonomia e do exercício da reflexão para o uso de 

estratégias de aprendizagem. Após estudo realizado tendo como 

instrumentos de pesquisa diários de aprendizagem e narrativas, as 

autoras mostraram pouco uso de estratégias pelos alunos, com um 

predomínio das estratégias cognitivas de aprendizagem. Elas enfatizam a 

necessidade do ensino dessas estratégias, posto que podem propiciar o 

aprendizado de Língua Inglesa pelos alunos. 

No capítulo 5 são discutidas as práticas curriculares dos cursos 

de Letras, que mantêm a racionalidade instrumental e o paradigma 

monolíngue. Os autores, Danie Marcelo Jesus e Fernando Zolin, ambos 

da Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT, Campus Cuiabá, 

mostram que, desde a criação dos primeiros cursos de Letras no Brasil, 

pelo Decreto-Lei 1.190, de 1939, até os dias atuais, os currículos 

continuam basicamente os mesmos, com vigência da endogenia. Os 

autores utilizam a acepção freiriana de currículo, citada por Saul e Silva 

(2014a), de que currículo é a política, a teoria e a prática do que-fazer 

na escola. Com base nessa concepção, assumem a importância da 

reflexão sobre as práticas curriculares dos cursos de Letras pontuando 

que, ainda fundamentados em uma pedagogia eurocêntrica, os 

currículos deixam perceber seu conceito de ciência neutra, 

transmissível pelo professor, centro do saber, ao aluno, depósito 

passivo desse conhecimento. Ainda hoje, conforme os autores, os 

currículos continuam a serviço da racionalidade instrumental 

(eurocêntrica) e da manutenção da superioridade do paradigma 

monolíngue.  

As autoras do capítulo 6, Vera Lúcia Lopes Cristovão, da 

Universidade Estadual de Londrina, e Francini Percinoto Poliseli Corrêa, 

da Universidade Estadual do Paraná, campus Apucarana, apresentam um 

momento histórico da instituição na qual se fez a pesquisa, em vista da 

decisão de criação de três licenciaturas em Letras, sendo foco da 
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investigação o curso de Licenciatura em Letras Inglês. A motivação 

primordial para o desenvolvimento da investigação foi a de contribuir 

para ampliação da compreensão do trabalho de formadores por 

intermédio da análise de relatos de experiência reflexivos produzidos por 

professores do curso sobre o seu trabalho educacional. Para análise e 

discussão de dados, as autoras partiram do referencial teórico-

metodológico do Interacionismo Sociodiscursivo (Bronckart, 1999, 2006, 

2008; Machado, 1995; Cristovão, 2002), aliado a subsídios teóricos das 

Ciências do Trabalho. (Amigues, 2004; Saujat, 2002; 2004; Faïta, 2004; 

Clot, 1999/2006). A partir deste referencial, os relatos são utilizados para 

problematizar o trabalho docente, como um meio de observar como o 

professor vê seu trabalho representado (Bronckart, 2006), ou seja, quais 

as representações que este professor cria para o seu agir. As autoras 

concluem, de um lado, pontuando que grande parte das dificuldades no 

desenvolvimento do trabalho educacional reveladas pelos formadores está 

relacionada a defasagens na formação em línguas inglesa e materna que os 

alunos têm em seu ensino fundamental. Por outro lado, as autoras 

afirmam que os formadores participantes também revelam a necessidade 

de participação ativa de todas as partes, ou seja, da instituição; dos 

formadores; dos alunos; da esfera educacional no contexto local, regional e 

nacional; dos instrumentos mediadores e dos objetos de ensino e 

aprendizagem para superação dos desafios enfrentados no 

desenvolvimento de seu trabalho educacional. 

O sétimo capítulo desta coletânea, das autoras Ana Célia 

Clementino Moura e Dannytza Serra Gomes, ambas da Universidade 

Federal do Ceará – UFC, apresenta a formação de professores de Língua 

Portuguesa egressos do curso de Letras da universidade em que atuam. 

Conforme aponta o capítulo, essa formação realizada durante todo o curso 

se consolida dentro da Unidade de Teoria e Prática de Ensino de Língua 

Portuguesa. As autoras mostram, ao longo do capítulo, como essa unidade 

do currículo é importante para a formação do estudante do curso de 

graduação em Letras na modalidade licenciatura. Apontam que a unidade 

é composta por oito professores, todos envolvidos com projetos de 

extensão ou de pesquisa vinculados às disciplinas. De acordo com elas, 

todos os projetos são voltados para as diversas possibilidades do campo 

de estudos da Língua Portuguesa como língua materna e como língua 



12 •  Apresentação 

estrangeira, por exemplo, com oficinas para a elaboração de material 

didático para a área. Há ainda o Laboratório de Redação, para o qual os 

alunos encaminham seus textos para que sejam corrigidos por estagiários, 

que, em seguida, agendam encontros individuais para a discussão das 

correções com o objetivo de que os discentes possam aperfeiçoar suas 

produções. As autoras acreditam que o curso analisado apresenta um 

currículo verdadeiramente voltado para o ensino, de forma a aprimorar, 

em todas as áreas, a prática dos egressos do curso de Letras.  

O capítulo 8, cuja autora, Sueli Salles Fidalgo, faz parte do corpo 

docente da Universidade Federal de São Paulo – Unifesp, trata da formação 

de professores na dicotomia (ex)inclusão social escolar por meio de uma 

pesquisa em Linguística Aplicada Crítica colaborativa com professores 

pré-serviço (em grupos de estudos e disciplinas).  A autora explica que 

essa pesquisa crítica colaborativa já rendeu inúmeras apresentações em 

congressos, trabalhos de conclusão de curso e de iniciação científica, teses 

e dissertações em andamento, publicação de materiais flexibilizados para 

Ensino Fundamental I e II e orientações para professores sobre como 

flexibilizar materiais para o Ensino Médio. Ela finaliza seu texto afirmando 

que a formação docente permitiu aos professores a compreensão de como 

reconhecer as necessidades especiais encontradas em suas salas de aula e 

como atuar como multiplicadores desse trabalho. Esse capítulo chama 

nossa atenção para a possibilidade e necessidade da inserção de práticas 

inclusivas de fato no currículo de formação de professores, pois essa é 

uma realidade de nossos contextos educacionais. 

O capítulo 9, que fecha este volume da série Linguística In Focus, 

tem como autora Beatriz Gama Rodrigues, da Universidade Federal do 

Piauí – UFPI, tendo como objetivo delinear o perfil de alunos da primeira 

turma após a reformulação do currículo do curso de Letras, licenciatura 

em Inglês. Para a realização da pesquisa, a autora solicitou aos alunos do 

7º período uma narrativa escrita sobre sua formação como futuros 

professores de Língua Inglesa, de modo a refletirem sobre os seus 

processos de formação como professores. Foi solicitado a eles que 

considerassem sua aprendizagem de línguas, suas representações sobre 

ensino-aprendizagem e seus objetivos ao final do curso. Tais narrativas 

revelaram as representações dos alunos sobre o processo de ensino-

aprendizagem e as relações entre elas e a formação do professor no 
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currículo reformulado do curso de Letras. O novo currículo passou a ter 

como foco uma formação mais sólida, segundo a autora, com exigência de 

um Trabalho de Conclusão de Curso – TCC em inglês ao término do curso. 

As representações observadas permitem vislumbrar grandes expectativas 

e a possibilidade de melhor propiciar a formação de professores, cuja 

qualidade se estenderia até as escolas em que esses (futuros) profissionais 

trabalham ou trabalharão. 

Agradecemos aos autores que submeteram seus trabalhos para 

este volume da série Linguística In Focus. Agradecemos também aos 

membros do Conselho Editorial e, finalmente, desejamos que todos os 

interessados nesta obra tenham uma agradável leitura e que se sintam 

provocados a reflexões e debates outros que possam contribuir para a 

renovação das experiências curriculares e de formação docente no curso 

de Letras. 
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