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Capítulo 9 

 

Implicações da reformulação curricular no curso de 
Letras/Inglês da Universidade Federal do Piauí: 

perfil do aluno ao final do curso 

Beatriz Gama Rodrigues 
 

 

 

 

Este artigo tem como objetivo apresentar e analisar os dados 

obtidos sobre o perfil dos alunos formandos do curso de Letras/Inglês da 

Universidade Federal do Piauí – UFPI em 2015. O curso foi reformulado 

entre 2009 e 2010 (Anexo I – Matriz Curricular do curso reformulado). Um 

dos objetivos principais da reformulação era aprimorar a formação de 

professores e pesquisadores e oferecer maiores possibilidades para que o 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem de línguas no 

estado do Piauí seja aprimorado. Em 2015, com o intuito de delinear o 

perfil dos discentes da primeira turma de Letras/Inglês utilizando o 

currículo reformulado, ao final da disciplina de Habilidades Integradas VII, 

no penúltimo semestre do curso, solicitei aos alunos que escrevessem uma 

narrativa sobre sua formação como professores de Língua Inglesa durante 

o curso de Letras. O objetivo da escrita seria a possibilidade de uma 

reflexão sobre os processos de formação dos discentes como professores, 

considerando sua aprendizagem de línguas, suas representações sobre 

ensino-aprendizagem e os objetivos futuros ao final do curso de 

Letras/Inglês.  

 

1. Conceito de representações 

 

Ao redigirem as narrativas sobre seu processo de formação de 

professores no curso de Letras/Inglês, os participantes autoavaliaram 

suas competências na língua-alvo e manifestaram suas expectativas em 



192  •  Beatriz Gama Rodrigues 

relação ao futuro como professores de línguas, revelando as 

representações que apresentavam sobre ensino-aprendizagem de línguas 

e as relações entre essas representações e a formação de professores. 

Nesta seção, procurarei conceituar o termo representações com base em 

Jodelet (2001), Durkheim (1898), Moscovici (2003) e outros. 

Segundo Jodelet (2001, p. 21), “as representações sociais são 

fenômenos complexos sempre ativados e em ação na vida social”. Esses 

fenômenos são formados por elementos informativos, cognitivos, 

ideológicos e normativos; por crenças; valores; atitudes; opiniões; 

imagens, entre outros. A representação é a atribuição da posição que as 

pessoas ocupam na sociedade; toda representação social é representação 

de alguma coisa ou de alguém. Ela não é cópia do real, nem cópia do ideal, 

nem a parte subjetiva do objeto, nem a parte objetiva do sujeito, ela é o 

processo pelo qual se estabelece a relação entre o mundo e as coisas. 

Para a Jodelet (2001), a representação social tem cinco 

características: 

 

 é sempre representação de um objeto; 

 tem sempre um caráter imagético e a propriedade de deixar 

intercambiáveis a sensação e a ideia, a percepção e o conteúdo; 

 tem um caráter simbólico e significante; 

 tem um caráter autônomo e criativo.  

 

Conforme Durkheim (1898, p. 9), as representações resultam de um 

processo de apropriação de elementos aos quais nos relacionamos, 

constituindo contextos de relações e permitindo características 

apropriadas no desenvolvimento de processos comunicativos. Segundo 

Moscovici (2001, p. 47), Durkheim define o conceito de representações 

separando-as em coletivas e individuais: 

Primeiramente, as representações coletivas se separam das representações 

individuais, como o conceito das percepções ou das imagens. Essas últimas, 

próprias a cada indivíduo, são variáveis e trazidas numa onda ininterrupta. 

O conceito é universal, fora do vir-a-ser, e impessoal. Em seguida, as 

representações individuais têm por substrato a consciência de cada um; as 

representações coletivas, a sociedade em sua totalidade. 
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Para Moscovici (2003, p. 61), há dois processos básicos na formação 

das representações sociais: o processo de ancoragem e o processo de 

objetivação. O processo de ancoragem consiste em classificar em 

categorias e imagens conhecidas o que ainda não está nomeado ou 

rotulado, pois, quando classificamos, podemos imaginar ou representar, 

ou seja, ancorar é transformar o que é desconhecido em representações já 

existentes. Assim, o novo objeto de representação ganha significado e 

passa a fazer parte do mundo social, permitindo a integração àquilo que é 

comum ao grupo, partilhando comunicação, influenciando ações e 

orientando comportamentos e relações sociais. Segundo o autor:  

No momento em que determinado objeto ou ideia é comparado ao 

paradigma de uma categoria, adquire características dessa categoria e é 

reajustado para que se enquadre nela. (Moscovici, 2003, p. 61). 

O processo de objetivação, conforme Moscovici (2003), envolve a 

descoberta da qualidade icônica de uma ideia, a reprodução de um 

conceito em uma imagem. Segundo o autor: 

A objetivação une uma ideia de não-familiaridade com a realidade, torna-se 

a verdadeira essência da realidade. Percebida primeiramente como um 

universo puramente intelectual e remoto, a objetivação aparece, então, 

diante de nossos olhos, física e acessível. (Moscovici, 2003, p. 71). 

Portanto, objetivar significa descobrir a imagem de uma ideia, de 

um conceito, tornando-o concreto. Equivale a transformar um conceito 

impreciso em algo que pode ser visualizado; assim, cria-se uma imagem 

mental na tentativa de se apropriar do objeto estranho. 

Moscovici (2003, p. 40) afirma que a representação social é 

produzida, engendrada e partilhada por um grupo de indivíduos de um 

meio social qualquer e que corresponde a opiniões, atitudes e imagens 

que podem contribuir para mudanças, formação de condutas, orientações 

nas comunicações sociais, questionamentos e transformações. Nas 

palavras do autor: 

Nós podemos afirmar que o que é importante é a natureza da mudança, 

através da qual as representações sociais se tornam capazes de influenciar 
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o comportamento do indivíduo participante de uma coletividade. É dessa 

maneira que elas são criadas, internamente, mentalmente, pois é dessa 

maneira que o próprio processo coletivo penetra, como fator determinante, 

dentro do pensamento individual. (Moscovici, 2003, p. 40). 

Ainda conforme Moscovici (2003, p. 72), há palavras circulando na 

sociedade denominando os objetos que nós provemos com sentido 

concreto, ou seja, as palavras só têm sentido quando relacionadas a algo 

equivalente não verbal. Dessa forma, o homem como ser social que tem na 

comunicação a base para suas relações sociais utiliza-se delas em todas as 

situações da sua vida, constituindo sua identidade e partilhando suas 

experiências. Nessas interações com a sociedade e seus semelhantes, o 

homem constrói representações em cada uma das situações de vida 

fundamentadas em suas experiências, conhecimentos constituídos a partir 

das interações sociais, dos interesses e da posição social que ele 

desempenha.  

Semelhantemente, Jodelet (2001, p. 22) caracteriza representação 

social como: “uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e 

partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de 

uma realidade comum a um conjunto social”. Portanto, as representações 

são criadas para permitir a atuação em todos os momentos da vida e 

adequadas às diversas situações vivenciadas, marcadas pelo momento, 

pela cultura, pelos papéis desempenhados em cada situação de 

comunicação social.  

Complementando essa ideia, Moscovici (2003, p. 41) explica que as 

representações sociais, depois de criadas, adquirem vida própria. Elas 

circulam, encontram-se, atraem-se e repelem-se, além de permitir o 

nascimento de novas representações enquanto outras morrem. 

De acordo com Jodelet (2001, p. 21), as representações sociais são 

“fenômenos complexos sempre ativados e em ação na vida social”. 

Conforme a autora, em sua riqueza como fenômeno, as representações 

sociais permitem o descobrimento de elementos “informativos, cognitivos, 

ideológicos, normativos, crenças, valores, atitudes, opiniões, imagens etc.” 

(Jodelet, 2001, p. 21), que se organizam em torno de um saber 

correspondente a um estado da realidade.  
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A definição proposta por Celani e Magalhães (2002, p. 321), de 

certa forma, alinha-se às definições propostas por Moscovici (2003) e 

Jodelet (2001). As autoras também entendem representações sociais como 

significações advindas das negociações entre os participantes nas suas 

interações sociais constantes – representações essas que envolvem 

intenções, valores, crenças, normas e expectativas do indivíduo em seu 

contexto particular. No entanto, Celani e Magalhães (2002) 

complementam Moscovici (2003) e Jodelet (2001) acrescentando que as 

representações são construídas de acordo com os contextos sócio-

históricos e culturais em que os participantes estão inseridos, 

considerando ainda questões políticas, ideológicas e teóricas. Assim, para 

as autoras, representações são uma  

cadeia de significações, construídas nas constantes negociações entre os 

participantes da interação e as significações, as expectativas, as intenções, 

os valores e as crenças referentes a a) teorias do mundo físico; b) normas, 

valores e símbolos do mundo social; c) expectativas do agente sobre si 

mesmo enquanto ator em um contexto particular. (Celani; Magalhães, 2002, 

p. 321). 

Neste artigo, as representações dos formandos foram analisadas 

considerando os autores citados de acordo com o contexto em que os 

participantes estão inseridos e as questões relacionadas ao ensino-

aprendizagem de línguas e à formação de professores, comparando as 

narrativas desenvolvidas pelos participantes.  

Outro aspecto fundamental na formação inicial de professores de 

línguas na UFPI foi a reformulação curricular desenvolvida nos anos de 

2009 e 2010. Procuramos inserir mais disciplinas voltadas à aquisição de 

habilidades linguísticas e competências profissionais. Também incluímos a 

obrigação de que todos os alunos realizassem pesquisas e redigissem o 

trabalho de conclusão de curso em inglês, o qual também deveria ser 

apresentado e defendido nesse idioma. 

Na próxima seção, apresento alguns construtos sobre currículo, 

considerando sua relevância para a formação de professores de línguas. 
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2. Currículo 

 

Nas Diretrizes Curriculares para os Cursos de Letras propostas pelo 

MEC em 2001 (Brasil, 2001), podemos encontrar uma definição de 

currículo que não se restringe a questões etimológicas e que considera a 

abrangência e a complexidade que envolvem essa questão: 

Portanto, é necessário que se amplie o conceito de currículo, que deve ser 

concebido como construção cultural que propicie a aquisição do saber de 

forma articulada. Por sua natureza teórico-prática, essencialmente orgânica, 

o currículo deve ser constituído tanto pelo conjunto de conhecimentos, 

competências e habilidades, como pelos objetivos que busca alcançar. 

Assim, define-se currículo como todo e qualquer conjunto de atividades 

acadêmicas que integralizam um curso. Essa definição introduz o conceito 

de atividade acadêmica curricular – aquela considerada relevante para que 

o estudante adquira competências e habilidades necessárias à sua 

formação e que possa ser avaliada interna e externamente como processo 

contínuo e transformador, conceito que não exclui as disciplinas 

convencionais. (Brasil, 2001, p. 3, grifos no original). 

O conceito de currículo encontrado no texto legal não considera 

somente os conteúdos a serem ensinados, mas também busca caminhos 

que ajudem os estudantes a se desenvolverem, observando que a 

aquisição do saber é feita de forma articulada. Outro aspecto interessante 

no trecho das Diretrizes é a definição de currículo como “todo e qualquer 

conjunto de atividades acadêmicas que integralizam um curso”. Com o 

cumprimento das Diretrizes, o curso de Letras passaria então a ser um 

local em que os alunos pudessem ter acesso a diferentes atividades, por 

exemplo, apresentações teatrais e musicais, exposições, saraus e outras, 

não se restringindo às aulas ministradas pelos professores. 

Mello (2005), alicerçada nos conceitos de Freire (1970), Silva 

(2001), Jackson (1968), Apple (1990) e Wenger (1998), faz algumas 

considerações sobre currículo que considero extremamente importantes 

para refletirmos sobre as implicações da reformulação curricular do curso 

de Letras. Também considerando o currículo do curso, Mello (2005) 

analisa conceitos de currículo oficial ou explícito, currículo oculto, 
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currículo pragmático, currículo seleção, currículo integrado, currículo 

programático, e currículo como espaço e local de conhecimento. 

Segundo a resenha de Mello (2005, p. 21), currículo oficial é aquele 

cujo conteúdo fica expresso na instituição escolar e envolve normas, 

valores, além das disciplinas que compõem o conhecimento técnico. Nos 

cursos de Letras, esse currículo está normalmente exposto na matriz 

curricular ou no Projeto Político Pedagógico. Juntamente com o oficial, 

haveria um outro tipo de currículo denominado oculto, que, segundo 

Jackson (1968 apud Mello, 2005, p. 21) é constituído pela utilização do 

elogio e do poder, das relações que se estabelecem no ambiente escolar 

entre professores e alunos e que se combinam para dar um sabor distinto 

à vida de sala de aula coletivamente formando um currículo oculto que 

cada estudante (e cada professor) deve dominar se quiser se dar bem na 

escola. 

Em minha visão de currículo, a reforma e o planejamento 

curriculares são ações a serem tomadas em conjunto por professores, 

alunos, coordenadores, pais e outras pessoas que estejam envolvidas 

no processo educacional. Acredito que poderíamos tentar executar 

uma reformulação curricular dos cursos de Letras desenvolvida pelos 

que participam do processo de formação de professores de línguas: 

pesquisadores (desde que suas pesquisas estejam realmente 

relacionadas à prática de ensinar e aprender línguas), professores 

universitários, alunos (futuros professores) e representantes da 

sociedade que serão diretamente afetados por essa formação: 

membros da comunidade escolar e da comunidade em geral que 

necessitarão dos serviços prestados pelos profissionais do ensino de 

línguas formados pelas instituições de ensino superior. Sei que essa 

missão não é fácil, pois, para ser efetuada, é necessário o engajamento 

e o comprometimento de todos, mas penso que poderíamos tentar, 

ainda que com a participação de somente alguns dos envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem de línguas. Além disso, acredito que, 

ao perceberem que há espaço para sua participação na reformulação 

curricular, os alunos dos cursos de Letras que se envolverem nesse 

processo poderão aprender muito e se tornar cidadãos críticos e 

reflexivos, buscando participar mais ativamente da sociedade como um 

todo. 
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Telles (1996) defende a tese de que o currículo de um curso de 

licenciatura deveria tratar dos conteúdos formativos e culturais inseridos 

nos contextos da política, da cultura, da história e dos demais campos nos 

quais o ser humano está inserido e onde vai atuar como cidadão crítico e 

inovador. Desta forma, teríamos uma educação problematizadora (cf. 

Freire, 1970, p. 40) em nossos cursos de formação de professores, 

enfatizando a reflexão crítica sobre situações concretas. Como Freire 

(1970, p. 41) afirma ao contrastar esse método com o método bancário, 

poderíamos utilizar um método que analisasse problemas aos quais os 

professores de línguas estão expostos diariamente, o qual exigiria diálogo 

constante entre professores e alunos, sendo que estes se tornariam 

coinvestigadores críticos. Acredito que, dessa maneira, poderia ser mais 

profícua nossa tentativa de aperfeiçoar a formação de profissionais do 

ensino-aprendizagem de línguas, tornando-os mais conscientes e críticos, 

capazes de buscar condições cada vez melhores para exercerem a sua 

profissão. 

 

3. Contexto da pesquisa  

 

Os dados desta pesquisa foram coletados por meio de uma 

narrativa elaborada pelos formandos no penúltimo semestre do curso de 

Letras/Inglês. Os participantes da pesquisa eram 20 alunos matriculados 

na disciplina de Habilidades Integradas VII do curso de licenciatura em 

Letras/Inglês da UFPI. As narrativas foram redigidas em inglês. Selecionei 

alguns trechos que considerei mais relevantes para refletir sobre quais 

representações de ensino-aprendizagem de línguas e de formação de 

professores estavam presentes nos textos redigidos pelos alunos ao final 

do curso.  

O curso de Letras/Inglês desta instituição é oferecido em período 

integral (diurno) em oito semestres. O perfil socioeconômico do alunado é 

pouco diversificado. Em geral, são alunos jovens, que ingressaram na 

universidade logo após terminarem o Ensino Médio. Não trabalham em 

tempo integral, mas precisam e procuram formas de conseguir se manter 

durante os quatro anos do curso diurno, candidatando-se a monitorias e 

bolsas oferecidas pela universidade e por outras instituições que buscam 

estagiários e monitores estudantes da UFPI. Em relação à proficiência em 
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Língua Inglesa, todos os participantes ao iniciarem o curso afirmaram ter 

dificuldades com a produção oral e revelaram suas expectativas de 

desenvolver suas habilidades linguísticas durante o curso. Esses dados 

foram levantados em uma pesquisa anterior realizada com os mesmos 

participantes em 2011, quando ingressaram no curso de Letras/Inglês 

(Rodrigues, 2014).  

Como havia realizado uma pesquisa no início do curso, foi muito 

interessante coletar as narrativas no penúltimo semestre e observar o 

desenvolvimento não somente das habilidades linguísticas, mas também 

de competências necessárias para professores de línguas. 

 

4. Representações dos participantes sobre seu desenvolvimento 

linguístico 

 

Todos os participantes associaram seu desenvolvimento linguístico 

ao fato de terem oportunidade de conviver com falantes nativos durante 

todo o curso de Letras/Inglês. O que facilitou esse convívio foi o fato de a 

nossa instituição receber professores assistentes de Língua Inglesa 

(English Teaching Assistants – ETAs), bolsistas do Programa CAPES-

Fulbright desde 2011. Esses bolsistas participam de várias aulas do curso 

de Letras/Inglês, além de promover outras atividades culturais com 

alunos de outros cursos e membros da comunidade local, tais como 

debates políticos e culturais, teatro em Língua Inglesa, cinema, música, 

danças e outras.  

Menciono abaixo alguns extratos que demonstram essa 

representação sobre seu desenvolvimento linguístico ter sido influenciada 

pela presença dos ETAs na universidade: 

“During the first semester we were very excited to welcome the first ETAs at 

UFPI. They helped everybody to engage in discussions. Since we got excited 

about having native speakers of English, we had the opportunity to get to 

know more about their culture and also talk about our own, which was great 

because culture exchanging seemed a great way of working in our 

communicative skills”.  
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“The university made it possible to have direct contact with foreigners 

through the Fulbright program. This was extremely helpful not only to 

practice my speaking but also I learned a lot about their culture and they also 

learned about our culture, breaking any stereotypes they could have toward 

us and we had toward them.” 

“I started to dedicate more time in the ETAs activities again encouraged by 

my friends. At first with Robert and Donald and then effectively involved in 

Ilana and Micah’s works that in my opinion made me act better because of 

their involvement with our class and so on.” 

“During this long journey, I also have been received the help of the ETAs since 

the course’s first period. These contacts have been provided a real interaction 

with English native speakers and for sure it is contributing positively to my 

development as an English learner.” 

“Another reason why everything worked out is the fact that we have English 

native speakers helping us improve our English since the first semester. They 

have given us the opportunity to have a real contact with the language 

through cultural activities both inside and outside class. They are all very 

important to me.” 

Observo que esses relatos revelam que a presença dos ETAs foi 

importante para o desenvolvimento linguístico dos participantes não 

apensas por serem falantes nativos da língua, mas porque houve 

realmente um envolvimento entre os bolsistas estadunidenses e os alunos 

do curso de Letras/Inglês. O fato de os ETAs ficarem por nove meses com 

os estudantes em vários momentos reforça o que Celani e Magalhães 

(2002) afirmam sobre as representações sociais serem construídas de 

acordo com os contextos sócio-históricos e culturais em que os 

participantes estão inseridos. 

Além da interação com os bolsistas estadunidenses, os participantes 

observaram que seu desenvolvimento linguístico foi muito influenciado pelo 

convívio com seus colegas de sala e professores. O envolvimento emocional e 

social entre eles fica evidente nas narrativas abaixo: 

“During this course, I could realize the affection of some professors about my 

performance; it was one of the things that helped me a lot in the academic life, 
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not just mine, but also my classmates. I have been learning a lot with each 

one. All my professors and my classmates always encouraged me to study a 

lot, and some of them were available to respond to my questions and doubts 

about activities from the university.” 

“When the day of my presentation arrived I was a little bit nervous, but with 

the support of my friends, my professor, and my partner I could relax. Then 

we started, it was one amazing experience, and now I understand that we can 

do everything when we have the courage to face our challenges.” 

“During the presentations, my classmates and I were helping each other, 

everybody was cooperating, and those who often did not speak during our 

lessons they felt confident and comfortable to do so. Another positive result 

was the good rapport among all of us, the respect and understanding. This 

kind of interaction created in me and each one a more “humanized” learning 

because we interacted more and exchanged our ideas”. 

Alguns participantes também mencionaram a relevância de terem 

participado de atividades voltadas à formação de professores durante o 

curso como fatores que propiciaram seu desenvolvimento linguístico. Os 

trechos a seguir ilustram isso: 

“The last year was the most crucial to my English learning process because I 

got involved with teaching activities. I had to start going to schools due to a 

subject called “Estágio Obrigatório”, and watch the dynamics of the teaching 

process for kids and teenagers.”  

“Another important aspect has been my participation in PIBID. The PIBID is a 

program that helps in initiation teaching, where the academic students 

assists a teacher in a public school with dynamics, seminars, and monitoring 

activities of students, and because of this my performance at the University 

has improved as well as my notes.” 

“I also had a great moment when I was approved to be part of a program 

called PIBID which was focused on teaching English at public schools. That 

was my first experience with that context. I had never been in a public school 

before. It helped me opening my mind because new experiences bring new 

ways of thinking.” 
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“From January 2014 up to the present moment I have been teaching in this 

program (Inglês sem Fronteiras – IsF) and I have earned a great deal of 

experience in classroom. IsF gave me the warning that I needed to take the 

English language not only as a means of communication, but mainly as a 

professional path. I think that now, as a consequence of the teaching process 

in the program, I am much more mature. Taking the classes seriously makes 

me strive for improving my own abilities so that I can be able to share these 

abilities with my students.” 

5. Representações dos participantes sobre seu desenvolvimento 

como (futuros) professores de Língua Inglesa  

 

Durante o semestre em que ministrei a disciplina Habilidades de 

Língua Inglesa VII, solicitei aos alunos que se organizassem em duplas e 

apresentassem uma atividade que envolvesse as quatro habilidades 

linguísticas para seus colegas de classe. Eles poderiam escolher qualquer 

tópico que considerassem interessante e deveriam utilizar materiais 

autênticos durante a atividade. Nas narrativas, vários participantes 

mencionaram essa atividade como representativa em sua formação como 

professores de línguas. Os seguintes trechos exemplificam essa 

representação: 

“The subject Habilidades Integradas da Língua Inglesa has been giving me a 

great opportunity to practice my performance in the classroom as a teacher 

and I learned more about English as well. During the presentation of my 

classmates I learned diversified ways to have a good class always with the 

intention to provide quality of student learning.”  

“The objective of that (the activity) it was to improvise English and also to 

have fun through it. This proposal of to bring to the students present a 

seminary with free theme it was an excellent idea because I could practice the 

teaching in English and in the same time I learnt new words and expressions 

in each presentation.” 

“My peers and I had to present a two hour class combining the four skills 

(Listening, Speaking, Reading, and Writing). It was not easy to plan the 

classes since we all know how hard it is to be evaluated and judged by others. 

However everyone tried their best, and did a great job, and after 3 years 
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studying together, some of my fellows’ students surprised me, because they 

were too shy in class but when it came to teach they were incredible. They 

were amazing as teachers, and they seemed as if they were born to teach, and 

I only notice that because of their presentations, and to see that, only 

increased my desire to be just like them, to teach as natural as they did.” 

“Each student had a chance to present something interesting to share with 

the classmates, which was nice. I really liked the methodology of this 

discipline because it was a kind of training to help students improve their 

security during a presentation.” 

Considero que os excertos acima revelam que os participantes 

perceberam que o fato de terem uma oportunidade de preparar e 

apresentar atividades em Língua Inglesa para seus colegas com total 

liberdade para escolher o tema e os materiais autênticos a serem 

utilizados lhes proporcionou a possibilidade de vislumbrar suas atividades 

futuras como professores de línguas. Acredito que o mais interessante foi 

perceber que as narrativas revelam que os participantes consideravam 

que tanto eles quanto seus colegas estavam preparados para atuar como 

professores de Língua Inglesa. 

Ao final da narrativa, vários participantes expuseram seus 

anseios e expectativas ao final do curso de Letras/Inglês. Os trechos 

abaixo foram considerados extremamente reveladores das suas 

representações de professores e dos objetivos futuros como 

profissionais e aprendentes da língua: 

“During the entire course I think I improved a lot not much as I wanted, but I 

can say that I understand English better now. I know I still have a lot to 

improve, and this is just the beginning and I will have to keep studying even 

after the end of the course I still have time to do my best in the last months of 

the course and I will definitely work hard to get better in order to be a good 

professional.” 

“I am now at the end of the seventh semester and I already miss everybody I 

met at UFPI. It is going to be hard to leave this university, ironically it is going 

to be a lot harder than it was when I came here for the first time because I am 

going to stop being a university student to become a professional and for me 

it is really huge, but after all of these experiences I’ve been through I can say 
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that I am prepared to be a teacher, of course I still have to improve many 

things to be a good teacher but if I compare who I was at the beginning of the 

course to whom I am now at the end of the course I can easily say that I have 

changed a lot, and I have learned a lot too, I am more confident and I believe 

I can make the difference out there because I am going to try hard to be the 

best teacher I can and endure whatever is necessary to defend what I believe.” 

“After three years studying English at UFPI, I have finally come to realize that 

it was the best three years of my life. I learned so much with everyone. 

Everyone even without even realizing, impacted me with their love for 

teaching. They made a difference in my personal and professional life. Now 

three years later, the girl who did not know if she wanted to be a teacher, says 

with pride that she already considers herself a teacher.” 

“There are many professors who inspired me at UFPI, and even changed my 

mind related to my professional trajectory, I learned a little bit with each one. 

I learned what I need to be and what I need not to be. I learned that good 

professionals, must have knowledge but humility above all. Teachers need to 

recognize we learn something new every day. I am not feeling ready yet but I 

am struggling to do my best each single day. Because of that, I don’t intent to 

stop here, even after I get out from university, I am going to continue my 

studies and I will try to make the difference as a professional that I wish to be.” 

“So, I am in the seventh period and what I have to say is that everything that I 

learned was so important to me, because I am from a small city where people 

don’t know many things that involves education theme. To study and to have 

good professors in my life is so amazing, because they helped me a lot. When I 

started to study at UFPI I did not know almost nothing about English, I did 

not know how to speak in English, I did understand only some phrases and 

words and now I can say that I can understand English, a native American, 

people speaking in English, I know how to communicate and how to do many 

thing in English and my goal is to improve myself as a student, as a 

professional and as a person.” 

É muito gratificante como formadora de professores de línguas ler 

essas narrativas e perceber que os participantes se sentem, em geral, 

satisfeitos com sua formação no curso de Letras/Inglês, mas, 

principalmente, que compreendem que essa formação precisa continuar, 

que precisam prosseguir estudando e se preparando para serem cada vez 
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professores mais eficientes, capazes de facilitar a aprendizagem dos seus 

alunos. 

 

6. Considerações finais 

 

Considerando as narrativas desenvolvidas pelos participantes, foi 

possível observar que os estudantes, ao final do curso de Letras/Inglês, 

revelaram que conseguiram desenvolver tanto suas habilidades 

linguísticas quanto as competências profissionais necessárias para 

professores de Língua Inglesa. Além disso, também demonstraram um 

grande interesse em se desenvolver ao máximo como aprendentes e 

professores de línguas. Acredito que as representações reveladas 

permitem vislumbrar grandes expectativas e a possibilidade de aprimorar 

não só a formação de professores e acadêmicos oferecida pela instituição, 

mas também o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem de 

Língua Inglesa nas escolas nas quais esses (futuros) profissionais estão ou 

estarão trabalhando.  

Tenho realizado algumas pesquisas com os estudantes do curso de 

Letras/Inglês da UFPI. Considero extremamente relevante ter essa 

oportunidade de observar como nossos estudantes estão desenvolvendo 

as habilidades necessárias para exercerem suas atividades profissionais 

como professores de línguas. Espero que cada vez mais outros professores 

da instituição (e de outras instituições de ensino superior) se envolvam 

em pesquisas sobre o processo de formação inicial de professores de 

línguas e que, juntos, professores e alunos, consigamos aperfeiçoar a 

formação de professores e pesquisadores de línguas em nossos cursos de 

Letras. 

Em relação a esses participantes, tenho orgulho e alegria de saber 

que entre os 20 formandos há algumas histórias de sucesso profissional e 

acadêmico. Dois dos participantes foram selecionados como professores 

assistentes de Língua Portuguesa nos Estados Unidos ao final de 2015 

(como participantes do Programa Foreign Language Teaching Assistants da 

Fulbright); outras duas foram aprovadas para atuarem como au pairs 

também nos Estados Unidos; um foi aprovado e está cursando o mestrado 

em Letras da UFPI; três são professores de escolas de línguas renomadas 

de Teresina; e quatro foram aprovados em concurso público e estão 
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trabalhando como professores de Língua Inglesa em Teresina e em outras 

cidades piauienses. 

Acredito que a principal contribuição desta pesquisa é o fato de 

desvelar um pouco do perfil dos alunos ao final do curso, apresentando 

pessoas interessadas não só em aprender a Língua Inglesa, mas também 

em se desenvolver como profissionais e pesquisadores. Essa pode ser a 

expectativa dos formandos, em geral, ao final de um curso superior, mas 

isso não reduz a necessidade de ajudarmos a desenvolver um perfil de 

pesquisador que está intrinsecamente relacionado a professores crítico-

reflexivos, que precisam desenvolver pesquisas, ainda que informalmente, 

sobre suas práticas didáticas.  

Espero, finalmente, continuar a desenvolver esforços para auxiliar 

futuros profissionais do ensino-aprendizagem de línguas a atingir suas 

metas e expectativas, buscando a realização de novas pesquisas que me 

permitam não somente conhecer melhor meus alunos, mas também seus 

anseios, dificuldades e metas. Como professora de Língua Inglesa e 

Linguística Aplicada na graduação e na pós-graduação, além de 

coordenadora de cursos de extensão, tenho oportunidade de auxiliar meus 

alunos a atingir seus objetivos, mas, para isso, preciso sempre dar voz a 

eles para que possam manifestar seus anseios e expectativas. Esse 

trabalho cooperativo entre formadores de professores e professores em 

formação pode ser profícuo para atingirmos o objetivo de 

aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem de línguas. Creio que, 

desta forma, estaremos trilhando um bom caminho, o qual, apesar de ser 

longo e difícil, poderá nos levar não ao final do arco-íris, mas à constatação 

de que estamos no rumo certo. 
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Anexo I – Matriz Curricular do curso de Letras Inglês 

Blocos Núcleo Disciplinas Carga 
Horária 

Créditos Pré-
requisitos 

I 
 
1° Semestre 
 
Introdução aos 
conceitos 
linguísticos e de 
formação de 
professor de 
línguas 

 Seminário de Introdução ao Curso 15h 1.0.0  

NE Linguística 60h 4.0.0 

NE Habilidades Integradas em Língua 
Inglesa I 

60h 3.1.0 

NE Leitura e Produção de Textos em 
Língua Portuguesa 

60h 3.1.0 

NC Metodologia da Pesquisa em Ciências 
Humanas 

60h 3.1.0 

NE Língua Latina 60h 4.0.0 

NC Teoria da Literatura 60h 4.0.0 

 Total do Bloco 375h 22.3.0  

II 
 
2° Semestre 
 
Continuidade dos 
conceitos 
linguísticos e de 
formação de 
professor de 
línguas; início dos 
estudos literários 
gerais 

NC Filosofia da Educação  60h 4.0.0 Bloco 
Anterior 

NC Sociologia da Educação 60h 3.1.0 

NC História da Educação 60h 4.0.0 

NE Habilidades Integradas em Língua 
Inglesa II 

60h 3.1.0 

NE Fonética e Fonologia da Língua 
Inglesa 

60h 3.1.0 

NC  Ética e Educação 45h 3.0.0 

 Total do Bloco 345 20.3.0  

III 
 
3º. Semestre 
 
Continuidade dos 
estudos de 
conceitos 
linguísticos e de 
formação do 
professor; início 
dos estudos 
culturais 

NC Psicologia da Educação 60h 3.1.0 Bloco 
Anterior 

NC Legislação e Organização da 
Educação Básica 

60h 4.0.0 

NE Cultura dos Povos de Língua Inglesa 60h 4.0.0 

NE Habilidades Integradas em Língua 
Inglesa III 

60h 3.1.0 

NE Morfologia da Língua Inglesa 60h 3.1.0 

NE Sintaxe da Língua Inglesa 60h 3.1.0 

 Total do Bloco 360 20.4.0  

   Continua na p. 209 
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Continuação da p. 208   

Blocos Núcleo Disciplinas Carga 
Horária 

Créditos Pré-
requisitos 

IV 
 
4º Semestre 
 
Continuidade dos 
estudos de 
conceitos 
linguísticos, de 
formação de 
professores e dos 
estudos culturais 

NE Linguística Aplicada I 60h 2.2.0 Bloco 
Anterior 

NC Didática Geral 60h 2.2.0 

NE Habilidades Integradas em Língua 
Inglesa IV 

60h 
3.1.0 

NE Leitura Extensiva 60h 2.2.0 

NE Expressão Escrita I 60h 4.0.0 

NE Metodologia de Ensino de Língua 
Inglesa 

60h 
2.2.0 

 Total do Bloco 360 15.9.0  

V 
 
5º Semestre 
 
Continuidade dos 
estudos de 
conceitos 
linguísticos, de 
formação de 
professor, dos 
estudos literários e 
início do estágio 
obrigatório 

NE Literatura Inglesa I 60h 4.0.0 Bloco 
Anterior 

NE Habilidades Integradas em Língua 
Inglesa V 

60h 
2.2.0 

ES Estágio Obrigatório I 60h 0.0.4 

NE Linguística Aplicada II 60h 2.2.0 

NE Expressão Escrita II 60h 4.0.0 

NC Avaliação da Aprendizagem 60h 3.1.0 

 Total do Bloco 360h 15.5.4  

VI 
 
6º Semestre 
 
Continuidade dos 
estudos de 
conceitos 
linguísticos, de 
formação de 
professor, literários, 
do estágio 
obrigatório e início 
do trabalho de 
conclusão de curso 

NE Literatura Inglesa II 60h 4.0.0 Bloco 
Anterior 

NE Habilidades Integradas em Língua 
Inglesa VI 60h  

3.1.0 

NC Língua Brasileira de Sinais 60h 2.2.0 

NE Trabalho de Conclusão de Curso I 30h 1.1.0 

NC Gestão e Organização do Trabalho 
Educativo 

45h 2.1.0 

NE Disciplina Optativa 60h 2.2.0 

ES Estágio Obrigatório II 60h 0.0.4 

 Total do Bloco 375h 13.8.4  

   Continua na p. 210 
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Continuação da p. 209     

Blocos Núcleo Disciplinas Carga 
Horária 

Créditos Pré-
requisitos 

VII 
 
7º Semestre 
 
Continuidade dos 
estudos de 
conceitos 
lingüísticos, de 
formação de 
professor, dos 
estudos literários, 
do estágio 
obrigatório e do 
trabalho de 
conclusão de curso. 

NE Literatura Norte-Americana 60h 4.0.0 Bloco 
Anterior 

NE Disciplina Optativa 60h 2.2.0 

NE Habilidades Integradas em Língua 
Inglesa VII 

60h 
3.1.0 

TCC Trabalho de Conclusão de Curso II 30h 1.1.0 

ES Estágio Obrigatório III 135h 0.0.9 

 Total do Bloco 345h 9.5.9  

VIII 
 
8º Semestre 
 
Continuidade dos 
estudos de 
conceitos 
lingüísticos, de 
formação de 
professor, dos 
estudos literários, 
do estágio 
obrigatório e do 
trabalho de 
conclusão de curso. 

NE Habilidades Integradas em Língua 
Inglesa VIII 

60h 3.1.0 Bloco 
Anterior 

NE Disciplina Optativa 60h 2.2.0 

NE Literatura Anglófona no Mundo 60h 4.0.0 

ES Estágio Obrigatório IV 150 0.0.10 

TCC Trabalho de Conclusão de Curso III 60h 2.2.0 

 Total do Bloco 390h 11.5.10  

Total 2910h   

Atividades Complementares 210h 14.0.0  

Total Geral 3120h   
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Carga Horária Total do Curso 

Modalidades Nº de horas/aula 

Disciplinas 1.980 

Estágio Obrigatório 405 

Prática como componente curricular 405 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 210 

TCC 120 

TOTAL  3.120 

 




